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 O caderno de questões possui                  

50 (cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir: 

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

---------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Cargo: Contador

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

ACORDA, MENINO!

07/09/2015 Albir José Inácio da Silva

O que diz o menino que dorme na praia? Talvez 
fale dos perigos do mar, da displicência dos pais. Ou 
de um assassinato a ser esclarecido. 

Mas é só um menino. Não deveria nos dar esta 
sensação de naufrágio da humanidade. Há dias, não 
adianta acusar governos, etnias, religiões, porque a 
falta de ar não cessa.

É lágrima que não pinga, não seca nem escorre. 
É mais que um cadáver, é um assombro, uma dor 
insepulta de que tentamos nos livrar.

E ainda suspeitamos de nós mesmos.
Em nome dos deuses fazemos coisas que até o 

diabo duvida. Duvida e se defende, dizendo que não 
chegaria a tanto, embora comemore o resultado.

Queríamos não ter visto nem sabido — maldito 
fotógrafo, maldita web e maldita imagem que, mesmo 
escorraçada da memória, dorme no tapete da sala e 
à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose 
mesmo que o mar beijava.

Fica-nos a sensação de que Alá deu de ombros, 
Jeová lavou as mãos e, embriagados na bacanal do 
Olimpo, os outros também ignoraram o presente de 
grego numa praia do Mediterrâneo.

Enquanto isso, no Hades, dançando e atualizando 
Castro Alves com outras infâmias no mar, ri-se 
Satanás. 

Fonte: http://www.cronicadodia.com.br/2015/09/acorda-menino-albir-jo-
se-inacio-da-silva.html 

QUESTÃO 01
O texto “Acorda, menino!” é uma crônica que 
remete a um retrato de um menino encontrado 
morto na praia da Turquia após naufrágio no 
mês de setembro deste ano. A cena comoveu o 
mundo. São características da crônica, EXCETO

(A) texto curto ligado à vida cotidiana e que leva o leitor 
à reflexão.

(B) pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou 
irônico.

(C) geralmente é publicada em jornais e revistas.
(D) a linguagem é simples, clara e informal.
(E) objetiva informar fatos diários, apresenta lide e 

morre depressa.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta quanto às 
informações apresentadas ou inferidas do 
texto. 

(A) Há grande comoção e indignação por parte do 
autor do texto referente às atitudes da humanidade. 
Em nenhum momento, o autor se culpa pela morte 
do menino. Na verdade, as maiores vicissitudes da 
vida são atribuídas ao diabo. 

(B) Segundo o autor do texto, nem o diabo é capaz de 
engendrar tamanha atrocidade. O diabo também 
se comoveu devido à situação.  

(C) A sensação é de que a humanidade está se 
afundando e a dor é tanta que seria melhor se as 
pessoas não tivessem sabido do infortúnio.

(D) Pela imagem divulgada, não se sabia se o menino já 
havia morrido quando foi encontrado. A esperança 
é de que tenha contado antes de morrer quando, 
como, porque ou quem o havia abandonado 
naquela situação. 

(E) É uma dor muito grande, mas o que alivia é saber 
que, conforme o autor expõe no segundo parágrafo, 
aconteceu somente com um menino: “Mas é só um 
menino”.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que apresenta as 
informações em seu sentido literal, ou seja, 
que não apresenta figura de linguagem, sentido 
figurado, em suas expressões. 

(A) “Queríamos não ter visto...”  
(B) “O que diz o menino que dorme na praia?”
(C) “Não deveria nos dar esta sensação de naufrágio 

da humanidade.”
(D) “...imagem que, mesmo escorraçada da memória, 

dorme no tapete da sala e à noite repousa no 
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar 
beijava.”

(E) “Jeová lavou as mãos.”

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cujo “que” em destaque 
funcione como conjunção integrante, ou seja, 
tem a função de introduzir oração subordinada 
substantiva. 

(A) “É lágrima que não pinga.”
(B) “É mais que um cadáver.”
(C) “Duvida e se defende, dizendo que não chegaria a 

tanto.”
(D) “... maldita imagem que, mesmo escorraçada da 

memória, dorme no tapete da sala.”
(E) “... naquela pose mesmo que o mar beijava.”
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QUESTÃO 05
“... maldito fotógrafo, maldita web e maldita 
imagem que, mesmo escorraçada da memória, 
dorme no tapete da sala e à noite repousa no 
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o 
mar beijava”.
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
recupera ou não remete à expressão destacada 
no excerto acima.

(A) escorraçada.
(B) dorme.
(C) repousa.
(D) travesseiro.
(E) pose que o mar beijava.

I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 06
Acerca dos conceitos básicos de hardware, 
assinale a alternativa correta.

(A) A memória CACHE tem como principal característica 
o fato de ser somente leitura (read only).

(B) Um disco de armazenamento do tipo HD é uma 
memória do tipo secundária.

(C) A memória ROM fica localizada dentro do 
processador, por ter um acesso mais rápido que a 
memória CACHE.

(D) A memória RAM é um tipo de memória não volátil 
utilizada para armazenar dados e aplicativos.

(E) O Pendrive é um exemplo de memória primária 
removível.

QUESTÃO 07
Considerando o MS-WORD 2007, em sua 
instalação padrão, versão em português, 
assinale a alternativa que apresenta o recurso 
que permite “inserir um texto fantasma atrás do 
conteúdo da página”.

(A) Balões.
(B) Hifenização.
(C) Marca D’água.
(D) Papel Moeda.
(E) Marcação translúcida.

QUESTÃO 08
Considerando o MS-EXCEL 2007, versão 
português, para que seja possível EDITAR o 
conteúdo de uma célula ativa, basta pressionar 
a tecla 

(A) F2.
(B) F3.
(C) F4.
(D) F5.
(E) F6.

QUESTÃO 09
Acerca do navegador Google Chrome versão 44, 
em português, no canto superior direito, existe 
um botão representado por 3 linhas horizontais 
(imagem a seguir) que tem a função de

(A) salvar as informações atuais do site acessado.
(B) fechar a barra de endereços.
(C) exibir links ocultos.
(D) personalizar e controlar.
(E) alterar o navegador para o modo tela cheia.

QUESTÃO 10
Considerando o editor de texto LibreOffice 
Writer versão 4.1, em português, assinale a 
alternativa correta.

(A) Para enviar um documento para impressão, basta 
utilizar a Tecla de Atalho Ctrl+I. 

(B) Para selecionar um parágrafo do texto, basta 
realizar um duplo clique com o botão esquerdo 
do mouse em uma  das palavras do respectivo 
parágrafo. 

(C)  A opção wordart está disponível no menu inserir. 
(D) Para copiar um texto, basta selecionar o trecho 

desejado e em seguida executar a Tecla de Atalho 
Ctrl+X.

(E)  Após selecionar um determinado trecho do texto, 
basta executar a tecla de Atalho Ctrl+B para que 
seja formatado no estilo negrito.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 11
São Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, de acordo com o Conselho 
Federal de Contabilidade:

(A) Materialidade e Continuidade. 
(B) Entidade e Atualização Monetária.
(C) Entidade e Objetividade
(D) Oportunidade e Consciência
(E) Prudência e Consistência. 

QUESTÃO 12
Qual é o Princípio do Registro Pelo Valor 
Original, de acordo com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e suas 
conceituações? 

(A) Os componentes do patrimônio devem 
ser registrados pelos valores originais das 
transações com o mundo exterior, expressos a 
valor presente na moeda do País.

(B) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da 
moeda nacional devem ser reconhecidos nos 
registros contábeis por meio do ajustamento da 
expressão formal dos valores dos componentes 
patrimoniais.

(C) As receitas e as despesas devem ser incluídas 
na apuração do resultado do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de 
recebimento ou pagamento.

(D) O princípio do registro pelo valor original 
determina a adoção do menor valor para os 
componentes do ativo e do maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio 
líquido.

(E) O princípio do registro pelo valor original 
reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa 
ou um conjunto de pessoas.

 

QUESTÃO 13
As demonstrações resultantes da agregação 
das demonstrações contábeis, estabelecidas 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, 
de duas ou mais entidades, das quais uma 

tem o controle direto ou indireto sobre a outra 
deverão apresentar suas demonstrações de 
forma

(A) intermediária.
(B) não-consolidada.
(C) separada.
(D) consolidada.
(E) fracionada.

QUESTÃO 14
NÃO deverá integrar as contas do patrimônio 
líquido da entidade

(A) o Capital Social.
(B) as Reservas de Capital.
(C) as Reservas de Reavaliação.
(D) o Ajuste à Avaliação Patrimonial.
(E) a Reserva de Lucros.

QUESTÃO 15
No ativo, as contas serão dispostas em ordem

(A) decrescente de grau de endividamento.
(B) decrescente de grau de investimento.
(C) de preferência de recebimento.
(D)  crescente de grau de liquidez.
(E)  decrescente de grau de liquidez.

QUESTÃO 16
A Demonstração de Fluxo de Caixa NÃO será 
obrigatória para as companhias fechadas 
com patrimônio líquido, na data do balanço, 
inferior a  

(A) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais).

(B) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
(C) R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais).
(D) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

reais).
(E) R$ 1.800.000.00 (um milhão e oitocentos mil 

reais).

QUESTÃO 17
As obrigações da entidade, inclusive 
financiamentos para aquisição de direitos do 
ativo não-circulante, quando vencerem após o 
exercício seguinte, deverão ser classificadas 
no grupo de

(A) passivo circulante.
(B) passivo não circulante.
(C) exigível curto prazo.
(D) ativo não circulante.
(E) resultado dos exercícios seguintes.
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QUESTÃO 18
Em relação ao plano de contas da entidade e ao seu principal objetivo, é correto afirmar que

(A) deverá apresentar seu plano de contas aos órgãos competentes, principalmente à Receita Federal do Brasil, 
no momento da constituição da entidade.

(B) deverá estabelecer um número máximo de contas e publicar no Diário Oficial da União.
(C) a montagem de um plano de contas deve ser personalizada para todas as empresas para facilitar a fiscalização.
(D) cada entidade pode elaborar seu plano de contas para atender as necessidades de informação exclusivamente 

dos órgãos reguladores.
(E) cada entidade pode elaborar seu próprio plano de contas para atender às necessidades de informação da 

administração da empresa.

QUESTÃO 19
Os efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício, 
deverão ser registrados na conta de

(A) ajuste de exercícios.  
(B) reversões de reservas. 
(C) ajustes de exercícios anteriores.
(D) ajustes de exercícios subsequentes.
(E) lucros ou prejuízos acumulados.

QUESTÃO 20
Em 31/12/2015, a contabilidade de uma empresa registrou R$ 500.000,00 de provisão para IRPJ e R$ 
300.000,00 para a CSLL. Após o fechamento do balanço, foi identificado que os valores foram apurados 
de forma indevida, resultando em uma diferença a recolher. Como o balanço já estava publicado e 
não era mais possível sua reabertura e publicação, a empresa deverá realizar a complementação dos 
valores na conta de ajustes de exercícios anteriores com os respectivos lançamentos. Os valores 
corretos dos impostos são R$ 600.000,00 para o IRPJ e R$ 380.000,00 para CSLL. Em relação ao que 
foi descrito, assinale a alternativa correta. 

(A) D – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
 C – IRPJ e CSLL a Pagar (Passivo Circulante).
 Pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou Prejuízos) Acumulados:
 D – Lucros ou Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido).
 C – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).

(B) D – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
 C – IRPJ e CSLL a Pagar (Passivo Circulante).
 Pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou Prejuízos) Acumulados:
 D – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
 C – Lucros ou Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido).

(C) D – IRPJ e CSLL a Pagar (Passivo Circulante).
 C – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
 Pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou Prejuízos) Acumulados:
 D – Lucros ou Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido).
 C – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).

(D) D – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
 C – IRPJ e CSLL a Pagar (Passivo Circulante).
 Pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou Prejuízos) Acumulados:
 D – Reserva de Reavaliação (Patrimônio Líquido).
 C – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).

(E) D – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido)
 C – IRPJ e CSLL a Compensar (Ativo Circulante)
 Pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou Prejuízos) Acumulados:
 D – Lucros ou Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido).w
 C – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
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QUESTÃO 21
Com base nas informações de compra e 
venda, qual é o custo dos estoques dos 
produtos vendidos utilizando os critérios 
PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)?

 Em 15/05/2014: aquisição à vista de 100 
unidades por R$ 1.000,00 com ICMS de 18%, 
frete de R$ 100,00 e seguro de R$ 80,00 
conforme nota fiscal 12123.

 Em 20/05/2014: aquisição à vista de 200 
unidades por R$ 1.800,00 com ICMS de 18%, 
frete de R$ 250,00 e seguro de R$ 74,00 
conforme nota fiscal 12128. 

 Em 10/06/2015: venda de 250 unidades por R$ 
3.500,00

(A) Custo médio de R$ 3.500,00.
(B) Custo médio de R$ 1.927,00.
(C) Custo médio de R$ 2.214,50.
(D) Custo médio de R$ 2.350,00.
(E) Custo médio de R$ 2.062,50.

QUESTÃO 22
De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, os estoques devem ser 
mensurados pelo valor

(A) realizável líquido.
(B) justo líquido.
(C) de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois 

o menor.
(D) de custo ou pelo valor justo líquido, dos dois o 

menor.
(E) de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois 

o maior.

QUESTÃO 23
Com relação aos investimentos em coligada, 
em controlada e em empreendimento 
controlado em conjunto, a existência de 
influência significativa por investidor, 
geralmente, é evidenciada por qual das 
seguintes situações?

(A) Participação nos processos de elaboração de 
políticas, inclusive em decisões sobre dividendos 
e outras distribuições.

(B) Representação no conselho de administração ou 
na diretoria da investidora.

(C) Representação na diretoria de controladoria da 
investida.

(D) Fornecimento de informação técnica essencial 
da investidora.

(E) Participação nos processos de elaboração e 
implantação de controles de estoque.

QUESTÃO 24
A Cia. Paranaense adquiriu 35% das ações da 
Cia. Catarinense por R$ 4.500.000. Sabemos 
que na data da aquisição, o Patrimônio 
Líquido da Cia. Catarinense era R$ 6.500.000 
e o valor justo líquido dos ativos e passivos 
identificáveis da Cia. Catarinense era R$ 
8.000.000. Em 2014, a Cia. Catarinense 
apurou um lucro líquido de R$ 650.000,00 e 
distribuiu e pagou dividendos no valor de R$ 
340.000,00. A Cia. Paranaense reconheceu, 
em suas demonstrações financeiras, a receita 
de equivalência patrimonial no valor de

(A) R$ 227.500,00 e receita de dividendos de R$ 
119.000,00.

(B) R$ 108.500,00 e receita de dividendos de R$ 
119.000,00.

(C) R$ 227.500,00.
(D) R$ 346.500,00.
(E) R$ 108.500,00.

QUESTÃO 25
Em relação à exaustão contábil, é correto 
afirmar que ela corresponde 

(A) à perda do valor do capital aplicado na aquisição 
de direitos da propriedade industrial ou comercial 
e quaisquer outros com existência ou exercício 
de duração limitada, ou cujo objeto seja bens 
de utilização por prazo legal ou contratualmente 
limitado.

(B) à perda do valor, decorrente da sua exploração, 
de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou 
florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

(C) à perda do valor dos direitos que têm por objeto 
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda 
de utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência.

(D) ao valor pelo qual um ativo pode ser negociado 
entre partes interessadas, conhecedoras do 
negócio e independentes entre si.

(E) à perda de valor do capital aplicado, 
quando houver decisão de interromper os 
empreendimentos ou atividades a que se 
destinavam ou quando comprovado que não 
poderão produzir resultados suficientes para 
recuperação desse valor.
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QUESTÃO 26
Em uma empresa, o registro da depreciação 
dos seus ativos é contabilizado em 50% 
nos custos dos produtos e 50% na conta 
de despesa de depreciação no resultado. 
Ambas são absorvidas nos produtos 
proporcionalmente. O estoque inicial dos 
produtos acabados em 2014 é igual à zero. No 
final de 2014, só haviam produtos acabados. 
As vendas foram de 30% dos estoques, 
portanto é correto afirmar que

(A) 15% da depreciação total do período está 
registrada nos custos dos produtos vendidos.

(B) 30% da depreciação total do período está 
registrada nos custos dos produtos vendidos.

(C) os 50% registrados na conta de despesa de 
depreciação estão afetando o resultado.

(D) 85% da depreciação total está considerada no 
resultado.

(E) 15% da depreciação registrada na formação dos 
estoques está contabilizada.

 

QUESTÃO 27
A amortização consiste na alocação 
sistemática do valor amortizável de 
ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o 
reconhecimento da perda do valor do ativo ao 
longo do tempo. Qual, dentre as alternativas 
a seguir, é a conta do Ativo sujeita à 
amortização?

(A) Terrenos.
(B) Recursos florestais próprios.
(C) Jazidas minerais.
(D) Licenças e veículos.
(E) Propriedade intelectual e marcas e patentes.

QUESTÃO 28
Em relação ao Método da Reavaliação do item 
do Ativo, a reavaliação deve ser realizada 
com suficiente regularidade para assegurar 
que o valor contábil do ativo não apresente 
divergência relevante em relação ao seu valor

(A) específico para a entidade.
(B) recuperável.
(C) justo residual.
(D) justo na data do balanço.
(E) residual.

QUESTÃO 29
A DVA é a Demonstração do Valor Adicionado. 
Essa nova demonstração, a qual representa 
um dos elementos componentes do Balanço 
Social, tem por finalidade e objetivo evidenciar

(A) a riqueza criada pela entidade e sua distribuição, 
durante determinado período.

(B) os lucros e prejuízos criados pela entidade e sua 
distribuição.

(C) quais foram as saídas e entradas de dinheiro 
no caixa durante o período e o resultado desse 
fluxo.

(D) quais foram as saídas e entradas de dinheiro no 
caixa e sua distribuição, durante determinado 
período.

(E) quais foram as saídas de dinheiro do caixa.

QUESTÃO 30
Qual é o método de contabilização por 
meio do qual o investimento é inicialmente 
reconhecido pelo custo e, a partir daí, 
é ajustado para refletir a alteração pós-
aquisição na participação do investidor sobre 
os ativos líquidos da investida?

(A) Método de investimento em conjunto.
(B) Método de influência significativa.
(C) Método de combinação de negócios.
(D) Método de negócio em conjunto.
(E) Método da equivalência patrimonial.

QUESTÃO 31
Quais são as demonstrações financeiras 
obrigatórias a serem apresentadas ao fim de 
cada exercício social, que deverão exprimir 
com clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no 
exercício.

(A) Balanço patrimonial, demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos 
fluxos de caixa e demonstração das origens e 
aplicações de recursos.

(B)  Balanço patrimonial, demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos 
de caixa e, se companhia aberta, demonstração 
do valor adicionado.

(C) Balanço patrimonial, demonstração do resultado 
do exercício, demonstração dos fluxos de caixa 
e demonstração das origens e aplicações de 
recursos.

(D) Balanço Patrimonial, Estimativa de Prejuízos 
do Exercício e Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos.

(E) Balanço patrimonial, demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos 
de caixa e, se companhia fechada, demonstração 
do valor adicionado.
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QUESTÃO 32
Uma empresa obteve um financiamento 
bancário para a construção da sua nova 
fábrica. Para as despesas com os juros desse 
financiamento, qual é o registro contábil 
recomendado?

(A) Empréstimos, financiamentos no passivo 
circulante.

(B) Despesas e receitas financeira, na demonstração 
do resultado do exercício.

(C) Juros a pagar no passivo não circulante.
(D) Despesas administrativas, na demonstração do 

resultado do exercício.
(E) Despesas financeiras incorporadas ao custo da 

obra, no ativo não circulante (Edificações em 
Andamento), até a conclusão da obra.

QUESTÃO 33
A necessidade de se ter um conjunto de 
normas contábeis internacionais que 
viabilizem a comparação de informações 
entre companhias de um mesmo grupo ou 
de grupos distintos fez com que o Brasil 
passasse a adotar esses demonstrativos 
internacionalmente divulgados. Essa adoção 
é tratada pela Lei 11.368/2007 que estabelece 
as seguintes novas demonstrações 
financeiras:

(A) demonstração das origens e aplicações de 
recursos e demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados.

(B) demonstração das origens e aplicações de 
recursos e demonstração do valor adicionado.

(C) demonstração dos fluxos de caixa e demonstração 
do valor adicionado.

(D) demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados e demonstração dos fluxos de caixa.

(E) demonstração das reservas de lucros e 
demonstração do fluxo de caixa.

QUESTÃO 34
Uma empresa revende produtos e artigos 
esportivos de alta performance. Entre 
os produtos revendidos, está a linha de 
camisetas para atletas de atletismo. No último 
mês, a empresa decidiu levantar a margem de 
contribuição total desse produto. Como base 
nas informações de vendas, qual é o valor da 
margem de contribuição total?

Preço de venda da camiseta:R$ 110,00.
Total de unidades vendidas no mês: 200 
unidades.

O custo da camiseta direto com o fornecedor 
é de R$ 60,00.
Temos impostos de 10%.
Temos comissões de vendedores de 3%.

 
Observação: margem de contribuição é 
o termo que designa a diferença entre as 
vendas e os respectivos custos e despesas 
variáveis do período.

(A) R$ 3.670,00.
(B) R$ 3.600,00.
(C) R$ 4.800,00.
(D) R$ 3.500,00.
(E) R$ 3.570,00.

QUESTÃO 35
Custeio por absorção é o método derivado 
da aplicação dos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade. Consiste na apropriação 
de todos os custos causados pelo uso de 
recursos da produção aos bens elaborados. 
Com base nas informações a seguir, qual é o 
custo unitário de produção do produto XYZ?

• Matérias-primas transferidas para 
produção: R$ 25.000,00

• Juros sobre capital próprio: R$ 8.000,00.
• Custo da Mão de Obra da Produção apurada 

no mês: R$ 10.000,00.
• Despesas com manutenção de veículos da 

diretoria: R$ 1.500,00.
• Gastos gerais de produção apurados no 

mês: R$8.000,00.
• Unidades produzidas no mês: 5.000.

(A) R$ 10,50 
(B) R$ 8,00
(C) R$ 8,60
(D) R$ 10,20
(E) R$ 10,80

QUESTÃO 36
São exemplos de custos diretos:

(A) mão-de-obra do pessoal do administrativo.
(B) serviços subcontratados e aplicados diretamente 

nos produtos ou serviços.
(C) materiais indiretos.
(D) serviços subcontratados e não aplicados 

diretamente nos produtos ou serviços.
(E) gastos com energia, com base em horas/

máquinas utilizadas.
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QUESTÃO 37
Estágio da despesa pública que consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor, 
tendo como base os bens ou serviços, títulos 
e documentos comprobatórios do crédito. O 
enunciado refere-se

(A) ao empenho.
(B) ao pagamento.
(C) à licitação.
(D) aos restos a pagar.
(E) à liquidação.

QUESTÃO 38
O que é suprimento de fundos?

(A) Adiantamento concedido a servidor a critério e 
sob a responsabilidade do ordenar da despesa, 
com prazo indefinido, aplicação e comprovação 
dos gastos.

(B) São adiantamentos feitos a servidores de 
despesas que não precisam ser empenhadas, 
devido a seu caráter de urgência.

(C) Devolução de saldo de adiantamento não 
utilizado. 

(D) Devolução de saldo de adiantamento não 
utilizado, em exercício posterior.

(E) Adiantamento concedido a servidor a critério e 
sob a responsabilidade do ordenar da despesa, 
com prazo certo, aplicação e comprovação dos 
gastos.

QUESTÃO 39
Uma empresa fornece material ao órgão 
público cujo empenho foi legalmente emitido, 
mas depende ainda da fase de liquidação, isto 
é, o empenho fora emitido, porém o objeto 
adquirido ainda não foi entregue e depende 
de algum fator para sua regular liquidação. 
Esse fato é característico de

(A) contas a pagar.
(B) restos a pagar não licitados.
(C) restos a pagar de despesa não processada. 
(D) restos a pagar de despesas processadas. 
(E) despesas antecipadas.

QUESTÃO 40
O que são créditos adicionais?

(A) Autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei de orçamento.

(B) Créditos que dependem de autorização 
legislativa, sejam eles suplementares, especiais 
ou extraordinários.

(C)  Créditos que não poderão, no ano seguinte, ser 
reabertos no limite de seus saldos.

(D) Receitas de créditos tributários não recebidos no 
exercício anterior.

(E) Autorizações de despesa computadas e dotadas 
na lei de orçamento.

QUESTÃO 41
Uma empresa apresentou os seguintes 
saldos das contas contábeis em 31/12/2014.

Caixa 3.500,00

Computadores e periféricos 2.500,00

Fornecedores 5.000,00

Depreciação acumulada 2.800,00

Reservas para expansão 6.200,00

Duplicatas a receber 5.000,00

Terrenos 25.000,00

Móveis e utensílios 3.000,00

Capital social 66.000,00

Instalações 15.000,00

Salários a pagar 3.680,00

Veículos 25.000,00

Mercadorias 3.600,00

Banco c/ movimento 6.300,00

Impostos a recolher 5.220,00

No mês de janeiro de 2015, a empresa teve as 
seguintes movimentações:

Venda a prazo de R$ 800,00, venda à vista 
de R$ 350,00, impostos sobre as vendas de 
R$ 244,38, devolução de vendas R$ 44,35, 
custos das mercadorias vendidas R$ 402,50, 
despesas com vendas R$ 92,00, despesas 
administrativas R$ 172,50, despesas 
financeiras R$ 9,95, compra de mercadorias 
a prazo R$ 600,00, pagamento de fornecedor 
com cheque R$ 200,00 e recebimento de 
duplicatas R$ 300,00.
Com base nas informações apresentadas, 
qual é o Balanço Patrimonial de 2014 e DRE 
de janeiro de 2015?

(A) Ativo e passivo de R$ 86.100,00 e resultado 
operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social e sobre o lucro de R$ 184,32.
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(B) Ativo e passivo de R$ 86.100,00 e resultado 
operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social e sobre o lucro de R$ 586,82.

(C) Ativo e passivo de R$ 86.000,00 e resultado 
operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social e sobre o lucro de R$ 184,32.

(D) Ativo e passivo de R$ 87.000,00 e resultado 
operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social e sobre o lucro de R$ 184,32.

(E) Ativo e passivo de R$ 86.100,00 e resultado 
operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social e sobre o lucro de R$ 228,67.

QUESTÃO 42
Valores provenientes de toda e qualquer 
arrecadação que não figure no orçamento 
e, consequentemente, toda arrecadação que 
não constitui renda do Estado. O seu caráter 
é de extemporaneidade ou de transitoriedade 
nos orçamentos. O enunciado apresenta 
características da receita

(A) ordinária.
(B) pública.
(C) corrente.
(D) extraorçamentária.
(E) originária.   

QUESTÃO 43
O que são receitas de capital? 

(A) Receitas que alteram o patrimônio duradouro 
do estado, como aquelas provenientes da 
observância de um período ou do produto de um 
empréstimo contraído pelo estado a longo prazo. 

(B) Receita arrecadada sem vinculação específica, 
inclusive transferências aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, à disposição do Tesouro 
para a execução do orçamento, conforme 
alocação das despesas.

(C) Rendimentos que os governos auferem, 
utilizando os seus próprios recursos patrimoniais 
industriais e outros, não entendidos como 
tributos. 

(D) Receita arrecadada com destinação específica 
estabelecida na legislação vigente. Instrumento 
de garantia de recursos à execução do 
planejamento. Por outro lado, o aumento da 
vinculação introduz maior rigidez na programação 
orçamentária.

(E) Receitas que apenas aumentam o patrimônio 
não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam 
dentro do período anual.

QUESTÃO 44
É composta por todos os créditos, sejam 
eles de natureza tributária ou não-tributária, 
regularmente inscritos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, depois de 
esgotado o prazo fixado para pagamento, 
pela lei ou por decisão proferida em processo 
regular. O enunciado refere-se à dívida

(A) especial.
(B) ativa.
(C) composta.
(D) passiva.
(E) financeira. 

QUESTÃO 45
Com relação ao objetivo do código de ética 
profissional do contador, é correto afirmar 
que esse código deverá

(A) fixar a forma pela qual não se devem conduzir 
os profissionais da contabilidade, quando 
no exercício profissional e nos assuntos 
relacionados à profissão e à classe.

(B) não guardar sigilo sobre o que souber em razão 
do exercício profissional.

(C) zelar pela sua competência exclusiva na 
orientação técnica dos serviços a seu cargo.

(D) intitular-se com categoria profissional que não 
possua, na profissão contábil.

(E) fixar a forma pela qual se devem conduzir 
os profissionais da contabilidade, quando 
no exercício profissional e nos assuntos 
relacionados à profissão e à classe.

QUESTÃO 46
É dever do Profissional da Contabilidade:

(A) manifestar, a qualquer tempo, a existência de 
impedimento para o exercício da profissão.

(B) deixar de apresentar os livros contábeis exigidos 
pelos órgãos competentes.

(C) não cumprir os programas obrigatórios de 
educação continuada estabelecidos pelo CFC.

(D) apropriar-se indevidamente de valores confiados 
a sua guarda.

(E) transferir o contrato de serviços a seu cargo a 
outro profissional, com a anuência do cliente, 
sempre por escrito.
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QUESTÃO 47
Em relação à elaboração e ao controle 
dos orçamentos e balanços, as despesas 
de exercícios anteriores (DEA) abrangem 
três situações. Assinale a alternativa que 
apresenta uma dessas situações. 

(A) Restos a pagar com prescrição indeterminada.
(B) Compromissos reconhecidos após o 

encerramento do exercício correspondente.
(C) Restos a pagar com prescrição não interrompida.
(D) Compromissos desconhecidos após o 

encerramento do exercício correspondente.
(E) Orçamento respectivo consignava crédito 

próprio, com saldo insuficiente para atendê-las.

QUESTÃO 48
O empenho é o primeiro estágio da despesa e 
pode ser conceituado como sendo

(A) o ato emanado de autoridade competente 
que não cria para o Estado a obrigação de 
pagamento, pendente ou não, de implemento de 
condição.

(B) a entrega de numerário ao credor do Estado, 
extinguindo, dessa forma, o débito ou obrigação.

(C) a entrega de numerário ao credor do Estado, não 
extinguindo, dessa forma, o débito ou obrigação.

(D) verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos

(E) o ato emanado de autoridade competente que 
cria para o Estado a obrigação de pagamento, 
pendente ou não, de implemento de condição.

QUESTÃO 49
Qual é o princípio orçamentário que deve 
garantir à peça orçamentária um mínimo de 
consistência para que possa ser empregado 
como instrumento de programação, gerência 
e controle?

(A) Legalidade.
(B) Clareza ou Objetividade.
(C) Exatidão.
(D) Publicidade.
(E) Equilíbrio. 

QUESTÃO 50
Os trabalhos nos departamentos auxiliares 
nas indústrias ou prestadores de serviços e 
que não são mensuráveis em nenhum produto 
ou serviço executado são considerados

(A) custos diretos.
(B) custos indiretos.
(C) despesas diretas.
(D) custos fixos.
(E) custos variáveis.
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