
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
O casamento dos pequenos burgueses 
 
Ele faz o noivo correto 
E ela faz que quase desmaia. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a casa caia 
Até que a casa caia. 
 
Ele é o empregado discreto. 
Ela engoma o seu colarinho. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até explodir o ninho 
Até explodir o ninho. 
 
Ele faz o macho irrequieto. 
E ela faz crianças de monte. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até secar a fonte 
Até secar a fonte. 
 
Ele é o funcionário completo. 
E ela aprende a fazer suspiros. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até trocarem tiros 
Até trocarem tiros. 
 
Ele tem um caso secreto. 
Ela diz que não sai dos trilhos. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até casarem os filhos 
Até casarem os filhos. 
 
Ele fala em cianureto. 
E ela sonha com formicida. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que alguém decida 
Até que alguém decida. 
 
Ele tem um velho projeto. 
Ela tem um monte de estrias. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até o fim dos dias 
Até o fim dos dias. 
 
Ele às vezes cede um afeto. 
Ela só se despe no escuro. 

Vão viver sob o mesmo teto 
Até um breve futuro 
Até um breve futuro. 
Ela esquenta a papa do neto. 
E ele quase que faz fortuna. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una. 
 
                           BUARQUE, Chico: Ópera do malandro 

 
QUESTÃO 1 
 
Só há um enunciado contrário ao que o texto 
expressa. Assinale-o: 
a) O texto relata a trajetória parcial de um 
casamento entre pequenos burgueses. 
b) No texto, predomina um pensamento 
burguês marcado pelo machismo e pelo 
patriarcado. 
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por 
chavões ou frases feitas. 
d) Há uma insinuação por parte do narrador 
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto 
tanto quanto o homem. 
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo 
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de 
simulação. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Vão viver sob o mesmo teto 
    Até que a casa caia.” 
 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) adição  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
grafadas corretamente. Marque-a: 
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a) excitável – excipiente – excessão – 
excentricidade 
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência 
c) superstição – advinhação – suscitar – 
conversão  
d) siquer – privilégio – possue – recue 
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo 
 
QUESTÃO 4 
 
Não se sabe __________ os jovens que estavam 
_________ apaixonados e que estão casados 
_______ vários anos ainda vivem tão 
____________e discutem ___________. 
Marque a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas acima: 
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS 
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS. 
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS 
d) POR QUE / BASTANTE / A /  MAL / DE MAIS 
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS 
 
QUESTÃO 5 
 
Só há uma opção em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente. 
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico 
b) ruím – raízes – genocídio – tênue 
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens 
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei 
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
INCORRETA: 
a) Na natureza, os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros. 
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
na natureza, atacam uns aos outros. 
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos 
outros por necessidade de sobrevivência. 
d) Os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros na 
natureza. 
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
atacam uns aos outros, na natureza. 
 

QUESTÃO 7 
 
Identifique a alternativa cuja concordância 
verbal está incorreta. 
a) Vai fazer dez anos que os burgueses se 
casaram. 
b) Exigiram-se documentos originais. 
c) Pode haver novos casamentos de burgueses 
d) Necessita – se de documentos originais. 
e) Deve existir novos surtos da doença. 
 
QUESTÃO 8 
 
Considere estas frases: 
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro 
II- Informaram o casal que o casamento será 
nulo. 
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito. 
IV- Não me esqueci o compromisso firmado 
entre nós. 
V – Há pessoas com quem não simpatizamos. 
Assinale a alternativa que contém os números 
das frases de regência verbal correta: 
a) I - III e V 
b) II e IV 
c) I- IV e V 
d) III – IV e V 
e) II – III e IV 
 
QUESTÃO 9 
 
Indique a alternativa que completa 
adequadamente os espaços das frases a seguir 
quanto à concordância nominal: 
 
Os pequenos burgueses, estando ___________ 
preocupados, organizam eles ________ a festa 
do casamento para a qual convidam 
____________ pessoas.  
Para os não convidados é __________ entrada 
no recinto da festa. 
 
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA 
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO 
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA 
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO 
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO 
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QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que o significado do 
radical destacado está incorreto: 
a) democracia (DEMO) poder                  
b) nevralgial (ALGIA) dor                        
c) ignição (IGNI) luz 

d) bélico (BELI) guerra 
e) cronograma (CRONO) tempo. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
Nas eleições deste ano o candidato “A” recebeu 
50% dos votos, o candidato “B” obteve 30%, os 
votos em branco foram 9% e 11% dos votos 
foram nulos. Considerando que os votos em 
branco e os nulos não são válidos, qual o 
percentual de votos válidos que o candidato “A” 
recebeu? 
a) 40,0% 
b) 47,5% 
c) 55,5% 
d) 62,5% 
e) 74,5% 
 
QUESTÃO 12 
 

Um Servidor público arquivou 250 pastas a mais 

que outro, em um total de 2.500 pastas. O que 

trabalhou com mais pastas arquivou  

a) 1.375 pastas. 

b) 1.425 pastas. 

c) 1.000 pastas. 

d) 1.500 pastas. 

e) 1.175 pastas. 

 

QUESTÃO 13 
 
Para a aquisição de uma grande quantidade de 
papel foram pesquisados preços em seis 
fornecedores, que apresentaram os seguintes 
valores R$ 13,00; R$ 11,00; R$ 10,00; R$ 9,00; 

R$ 9,00 e R$ 8,00. Pode-se afirmar que a média 
destes preços é 
a) R$ 9,00. 
b) R$ 9,50. 
c) R$ 10,00. 
d) R$ 10,50. 
e) R$ 11,00. 
 
QUESTÃO 14 
 
Os acidentes de transito em determinada cidade 
vêm crescendo muito nos últimos anos. Em 
destaque, os acidentes envolvendo moto, que 
aumentaram de 2.000 casos em 2010 para 
2.600 em 2011, já os acidentes envolvendo 
carros foram 3.500 em 2010. Considerando que 
a quantidade de acidentes de carros em 2011 
teve um aumento na mesma proporção dos 
acidentes de moto. Qual a quantidade de 
acidentes de carro em 2011? 
a) 4.100 
b) 4.550 
c) 4.300 
d) 4.700 
e) 4.650 
 
QUESTÃO 15 
 

O valor da expressão 

1
1 1 1

2 2 232 2 100



 
  

 
 é: 

a) 5 2  

b) 4 2  

c) 3 2  

d) 2 2  

e) 2  

 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 
anos de duas grandes personalidades artísticas 
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes 
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e 
a sua arte. Os artistas são: 
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado 
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b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek 
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 
d) Patativa de Assaré e Cartola 
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais 
 
QUESTÃO 17 
 
Analise as assertivas abaixo apresentadas: 
 I- O processo eleitoral norte-americano é 
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o 
Republicano. 
II- No processo eleitoral norte-americano o 
presidente da República não é eleito pelo voto 
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado 
colégio eleitoral, composto por delegados 
estaduais. São os delegados estaduais que são 
escolhidos pelos eleitores. 
III- O Partido Republicano tem o elefante como 
símbolo e o vermelho como cor. 
 Assinale a (as) alternativa (s) correta(s) 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Apenas a  III  está correta 
c) Apenas a I está correta 
d) I e II estão corretas  
e) Todas as assertivas estão corretas 
 
QUESTÃO 18 
 
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. 
Manchetes como essa foram anunciadas  nos 
meios de comunicação, fundamentadas no 
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande 
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior 
acelerador de partículas do mundo, no último 
dia 4 de julho. Segundo os cientistas: 
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim 
batizada em homenagem ao físico que a previu; 
II-O bóson de Higgs é importante porque explica 
como o átomo adquire massa e, assim, compõe 
toda a matéria 
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, 
que os cientistas puderam apenas capturar o 
rastro de sua existência. 
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-

cientistas-enco...,16/7/2012 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III 
b) I e II 

c) I e III 
d) Apenas III 
e) II e III 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar: 
a) A Síria, embora passe por graves conflitos 
internos, não é um protagonista da Primavera 
Árabe. 
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma 
onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio 
e Norte da África, provocada pela crise 
econômica e pela falta de democracia. 
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no 
Egito, foi um evento da Primavera Árabe. 
d) Um dos momentos capitais da Primavera 
Árabe foi a violenta derrubada do poder do 
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia. 
e) No Iêmen, manifestações populares pela 
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos 
da Primavera Árabe. 
 
QUESTÃO 20 
 
Uma onda de protestos contra o sistema 
financeiro internacional se espalhou por vários 
países desde o ano passado. Chamado na 
Europa de “____________” e nos Estados 
Unidos de  “___________”, O movimento é uma 
reação contra, entre outros fatores, os cortes de 
gastos públicos feitos pelos governos para 
combater a recessão pela qual passa a 
economia ocidental desde 2008. 
Analise o texto e marque a alternativa que 
completa, respectivamente, as lacunas nele 
apresentadas.  
a) Esquecidos,Ocupe wall Street 
b) Indignados, Ocupe wall Street 
c) Indignados, Ocupe Stock Market  
d) Insultados ,Insurrection 
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A Uma empresa contratou seguros com 
cobertura para doze meses, com vigência a 
partir de 01.08.2010 no valor de R$ 2.400,00. 
Por ocasião do encerramento do exercício em 
31.12.2010, o saldo da conta de Despesas de 
Seguros a Apropriar com base nessa operação é 
de: 
a) R$ 0,00 
b) R$ 800,00 
c) R$ 1.000,00 
d) R$ 1.400,00 
e) R$ 2.400,00 
 
QUESTÃO 22 
 
Uma empresa encerrou seu exercício em 
31.12.2010 e efetuou o pagamento dos salários 
de dezembro somente em janeiro de 2011. Não 
apropriou na data devida a despesa de salários 
inobservando ao Princípio da Competência, 
tendo como consequência: 
a) Diminuição do resultado de 2010. 
b) Diminuição do saldo do caixa em 2010. 
c) Aumento do resultado de 2010. 
d) Aumento do saldo do caixa em 2010. 
e) Aumento do saldo do caixa em 2011. 
 
QUESTÃO 23 
 
As contas do Ativo são dispostas de acordo com 
a seguinte ordem: 
a) Decrescente de liquidez. 
b) Decrescente de exigibilidade. 
c) Decrescente de qualidade. 
d) Crescente de liquidez. 
e) Crescente de exigibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 
Desgastes pelo uso, obsolescência e ação da 
natureza são causas da: 
a) Amortização 
b) Alienação 
c) Exaustão 
d) Apropriação 
e) Depreciação 
 
QUESTÃO 25 
 
O encerramento das contas de resultado do 
Balancete de Verificação levantado em 
31.12.2010 abaixo, evidenciará: 
 

Contas Saldos

Bancos Conta Movimento  R$    480,00 

Caixa   R$    210,00 

Capital Social  R$    960,00 

Despesas Antecipadas de Juros  R$    360,00 

Despesas com Energia Elétrica  R$      36,00 

Despesas com Material de Escritório  R$      72,00 

Despesas com Publicidade  R$    150,00 

Despesas com Salários  R$    300,00 

Despesas de Seguros  R$      60,00 

Duplicatas a Pagar  R$    600,00 

Duplicatas a Receber  R$    300,00 

Impostos  R$    300,00 

Instalações  R$    360,00 

Lucros Acumulados  R$    138,00 

Móveis e Utensílios  R$    600,00 

Receitas de Serviços a Prestar  R$    360,00 

Receitas de Serviços Prestados  R$    990,00 

Receitas Financeiras  R$    240,00 

Salários a Pagar  R$    300,00  
 
a) R$ 48,00 de prejuízo 
b) R$ 72,00 de lucro 
c) R$ 288,00 de prejuízo 
d) R$ 312,00 de lucro 
e) R$ 72,00 de prejuízo 
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QUESTÃO 26 
 
Analise o Balanço Patrimonial abaixo: 
 

Ativo Circulante  R$    600,00 Passivo Circulante  R$    350,00 

Caixa  R$    120,00 Fornecedores  R$    100,00 

Bancos Conta Movimento  R$    300,00 Empréstimos a Pagar  R$    250,00 

Duplicatas a Receber  R$    180,00 Patrimônio Líquido  R$ 1.050,00 

Ativo Não-Circulante  R$    800,00 Capital Social  R$    800,00 

Veículos  R$    800,00 Lucros Acumulados 250,00R$     

Ativo Total  R$ 1.400,00 Passivo Total  R$ 1.400,00 

Ativo Passivo

 
 
Os percentuais de Capital de Terceiros e Próprio, respectivamente, são: 
a) 25,00% e 75,00% 
b) 40,00% e 120,00% 
c) 64,76% e 400,00% 
d) 180,00% e 300% 
e) 300,00% e 33,33% 
 

 
QUESTÃO 27 
 
Em janeiro de 2010, uma empresa foi 
constituída com o Capital Social de R$ 800,00, 
sendo integralizados no ato 80% em moeda 
corrente nacional e 20% em máquinas e 
equipamentos. Em fevereiro de 2010, a empresa 
adquiriu, a prazo, mercadoria para revenda no 
valor de R$ 600,00 e vendeu 50% do estoque 
pelo valor de R$ 400,00, com vencimento em 
março de 2010, não ocorrendo incidência 
tributária. Sem outra movimentação os valores 
do Patrimônio Líquido no final de janeiro e 
fevereiro de 2010, respectivamente, são de: 
a) R$ 720,00 e R$ 1.240,00. 
b) R$ 720,00 e R$ 820,00. 
c) R$ 720,00 e R$ 500,00. 
d) R$ 800,00 e R$ 500,00. 
e) R$ 800,00 e R$ 900,00. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
 
Da “Demonstração do Resultado do Exercício” 
de uma empresa comercial, em 31.12.2010, 
foram extraídos os seguintes elementos: 
 

Contas Valores

COFINS sobre Receita Operacional  R$        150,00 

Custos de Mercadorias Vendidas  R$     2.250,00 

Descontos Incondicionais Concedidos  R$        250,00 

Despesas de Comissão sobre Vendas  R$          50,00 

Despesas Financeiras  R$          20,00 

Despesas não Operacionais  R$          60,00 

ICMS sobre Vendas  R$        850,00 

Outras Despesas Operacionais  R$        160,00 

Pis sobre Receita Operacional  R$          30,00 

Provisão para Imposto de Renda  R$        200,00 

Receita Bruta com Venda de Mercadorias  R$     5.000,00 

Receitas Financeiras  R$        100,00 

Receitas não Operacionais  R$        150,00  
 
O Resultado Operacional Bruto e o Resultado 
Operacional Líquido da referida demonstração 
importam, respectivamente: 
a) R$ 1.470,00 e R$ 1.230,00 
b) R$ 1.470,00 e R$ 1.340,00 
c) R$ 1.340,00 e R$ 1.230,00 
d) R$ 1.340,00 e R$ 1.430,00 
e) R$ 1.430,00 e R$ 1.230,00 
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QUESTÃO 29 
 
O estoque inicial de mercadorias de uma 
empresa era de R$ 200,00 e o final, de R$ 
150,00. O custo das mercadorias vendidas 
durante o exercício foi de R$ 950,00. Do total 
das compras efetuadas, 75% foram a prazo, 
correspondendo, portanto, ao valor de: 
a) R$ 225,00 
b) R$ 650,00 
c) R$ 675,00 
d) R$ 700,00 
e) R$ 850,00 
 
QUESTÃO 30 
 
O Balanço Patrimonial na data de sua 
elaboração é uma Demonstração Contábil que 
reflete uma situação: 
a) Estática 
b) Dinâmica 
c) Estático-dinâmica 
d) Transitória 
e) Transitório-estática 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 
 
Uma empresa possui “Passivo a Descoberto” 
quando: 
a) O Ativo Circulante for menor que o Passivo 
Circulante. 
b) O seu Ativo for menor que o Passivo 
c) O seu Ativo for maior que o Passivo 
d) Apresentar má situação de liquidez financeira 
e) O seu Ativo for maior que o Passivo 
 
QUESTÃO 32 
 
O pagamento de uma obrigação de curto prazo 
mediante cheque, com juros de mora não 
provisionados, é uma operação que: 
 
a) Diminui o Patrimônio Líquido, o Ativo 
Circulante e o Passivo Circulante. 
b) Diminui o Ativo Disponível e o Passivo Total. 
c) Apenas aumenta os juros de mora e diminui o 
Patrimônio Líquido. 
d) Aumenta o Patrimônio Líquido e diminui o 
Passivo Total. 
e) Diminui o Patrimônio Líquido e diminui o 
Passivo Total. 
 
 

 
Considerando os dados abaixo, responda às questões 33, 34 e 35. 
 

Devedores Credores

Caixa  R$     140,00 

Móveis e Utensílios  R$     230,00 

Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios  R$       40,00 

Estoque inicial de mercadorias para venda  R$     150,00 

Clientes  R$     300,00 

Capital Social  R$     400,00 

Fornecedores  R$     300,00 

Despesa com salários  R$     100,00 

Despesa com viagens  R$       50,00 

Compra de mercadorias para venda  R$     200,00 

Venda de mercadorias  R$     500,00 

Despesa com depreciação  R$       40,00 

Despesa com aluguéis  R$       30,00 

Total  R$  1.240,00  R$  1.240,00 

Contas
Saldos

Balancete de Verificação em 31.12.2010

 
 
Sabendo-se que o estoque final de mercadorias, em 31.12.2010, é de R$ 170,00 marque a alternativa 
CORRETA nas questões abaixo: 
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QUESTÃO 33 
 
O Custo das Mercadorias Vendidas é de: 
a) R$ 150,00 
b) R$ 170,00 
c) R$ 180,00 
d) R$ 200,00 
e) R$ 210,00 
 
QUESTÃO 34 
 
O Ativo corresponde ao montante de: 
a) R$ 400,00 
b) R$ 500,00 
c) R$ 610,00 
d) R$ 700,00 
e) R$ 800,00 
 
 
QUESTÃO 35 
 
O Lucro Líquido é de: 
a) R$ 100,00 
b) R$ 180,00 
c) R$ 200,00 
d) R$ 320,00 
e) R$ 400,00 
 
QUESTÃO 36 
 
Determinada indústria adquiriu uma máquina 
em 02.01.2009, colocando-a em funcionamento 
no mesmo dia. Sabendo-se que: 
• O valor de aquisição da máquina foi de R$ 
10.000,00 
• A taxa de depreciação adotada foi de 20% ao 
ano. 
• A depreciação é contabilizada ao final de cada 
mês. 
• A máquina foi vendida por R$ 8.500,00, em 29 
de fevereiro 2012. 
• Não foram considerados os efeitos de 
correção monetária. 
 
O valor residual da máquina, em 31.12.2011, era 
de: 
a) R$ 2.000,00 
b) R$ 4.000,00 

c) R$ 6.000,00 
d) R$ 8.000,00 
e) R$ 10.000,00 
 
QUESTÃO 37 
 
O lançamento abaixo corresponde a: 
 
Duplicatas a Pagar 
Despesas de Juros 
a Bancos Conta Movimento 
 
a) 1ª Fórmula e representa o pagamento de 
duplicata com desconto 
b) 2ª Fórmula e representa o pagamento de 
duplicata com desconto 
c) 2ª Fórmula e não gera alteração na situação 
líquida 
d) 3ª Fórmula e representa o pagamento de 
duplicata com juros 
e) 3ª Fórmula e representa o recebimento de 
uma duplicata com juros 
 
QUESTÃO 38 
 
Os grupos contábeis representativos das 
aplicações de recursos são: 
a) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 
b) Ativo, Custos e Despesas 
c) Passivo, Patrimônio Líquido e Receitas 
d) Custos, Despesas e Receitas 
e) Ativo e Passivo 
 
QUESTÃO 39 
 
Desconsiderando a incidência de impostos, 
determine o valor das Vendas e do Custo de 
Mercadorias Vendidas, utilizando-se dos saldos 
abaixo: 

Estoque Final  R$        30,00 

Lucro Bruto  R$        90,00 

Estoque Inicial 20,00R$         

Compras 60,00R$         

Fretes nas Compras 5,00R$            
 
a) R$ 90,00 e R$ 105,00 
b) R$ 120,00 e R$ 115,00 
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c) R$ 120,00 e R$ 55,00 
d) R$ 145,00 e R$ 55,00 
e) R$ 175,00 e R$ 50,00 
 
QUESTÃO 40 
 
Uma Empresa apresenta os seguintes saldos 
contábeis: 
Estoque Inicial  R$      300,00 

Compras  R$      200,00 

Devolução de Vendas 30,00R$         

Estoque Final 250,00R$       

Devolução de Compras 20,00R$         

Vendas 350,00R$       

Despesas Administrativas 15,00R$         

Despesas de Vendas 10,00R$          
O Custo de Mercadorias Vendidas e o Lucro 
Operacional Líquido são respectivamente: 
 
a) R$ 230,00 e R$ 65,00 
b) R$ 230,00 e R$ 45,00 
c) R$ 250,00 e R$ 45,00 
d) R$ 250,00 e R$ 65,00 
e) R$ 250,00 e R$ 85,00 
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