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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 
dúvidas. 

2. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos iniciais. 

3. Preencha o espaço tracejado acima apenas com o seu número de inscrição. O número 
de inscrição é imprescindível e a única identificação do candidato aceita para a correção 

da prova. 

4. A prova consiste em 20 questões e um total de 100 pontos. Cada questão possui a 
mesma pontuação (5,0 pontos). Utilize somente caneta transparente de tinta azul 
ou preta. 

5. Não serão aceitas, na FOLHA DE RESPOSTAS, marcações a lápis nem em mais de 
uma letra, bem como falta de nitidez e uso de corretivos. 

6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer 
natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às 
autoridades encarregadas pela fiscalização são faltas que desclassificarão o candidato. 

7. Não poderão ser utilizados, durante a prova, dicionários, aparelho celular e outros 
similares, bem como qualquer outro recurso ou material de consulta. 

8. Não assinar, rubricar ou identificar esta folha ou quaisquer outras desta prova. 

9. Ao terminar, entregue ao f iscal de sala a PROVA com a FOLHA DE RESPOSTAS, 

que é o único documento válido para a correção. 



Questão 1: Leia com atenção as afirmativas abaixo:  Analista contábil 2011 questão 29 

I. Ativo > que obrigações = situação líquida positiva; 

II. Situação deficitária ocorre quando o total do Ativo é igual ao total das obrigações; 

III. Situação líquida negativa é o mesmo que passivo a descoberto; 

IV. Situação líquida será nula quando não houver Ativo; 

V. Patrimônio Líquido = Ativo + Passivo. 

Está CORRETO o que se afirma em 

A) II e III, somente.  B) I e V, somente.  C) I e III, somente.  D) I e IV, somente.   

Questão 2: Na relação de contas a seguir:  

SALÁRIOS / PREJUÍZO ACUMULADO / IMÓVEIS / VENDAS / MATERIAL DE LIMPEZA EM 

ESTOQUE / IMPOSTOS A RECOLHER temos: 

A) três contas patrimoniais e três contas de resultado  

B) duas contas patrimoniais e quatro contas de resultado       

C) cinco contas patrimoniais e uma conta de resultado 

D) quatro contas patrimoniais e duas contas de resultado. 

Questão 3: Os custos podem ser classificados em relação ao produto (diretos e 

indiretos) e em relação ao volume de produção (variável ou fixo). Qual a única opção 

que apresenta um custo que é ao mesmo tempo indireto e fixo? 

A) Material de consumo  B) Aluguel.   C) Matéria-prima   D) Embalagens.  

Questão 4: Uma empresa é constituída com capital social totalmente integralizado no valor de 

R$90.000,00. Em seguida, a empresa compra móveis à vista por R$ 20.000,00, realiza uma 

aplicação financeira de R$ 25.000,00 e, ainda, adquire mercadorias a prazo por R$ 40.000,00. Na 

hipótese da primeira venda de mercadorias representar 50% de seu estoque, sendo metade à 

vista e metade a receber em 30 dias e a margem de lucro da venda representar 30%, pergunta-

se: Qual é o total do ativo? 

A) R$ 122.000,00  B) R$ 136.000,00  C) R$ 110.000,00 D) R$ 145.000,00 

Questão 5: Sendo o ativo de uma empresa o dobro do passivo exigível, se aumentarmos o ativo 

em 40% e reduzirmos o passivo em 20%, o capital próprio aumentará em: 

A) 100%  B) 80%   C) 60%  D) 40% 

Questão 6: Sabe-se que a carga tributária no Brasil é consideravelmente alta. Os fatos 

geradores dos tributos são diversos e podem se destinar aos três entes governamentais, a saber, 

União, Estados e Municípios. Qual das opções apresenta apenas tributos que incidem sobre a 

venda de produtos? 

A) Programa de Integração Social e Imposto sobre mercadorias e serviços; 

B) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Imposto Predial e Territorial Urbano; 

C) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto sobre Serviços; 

D) Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores.  

 

 



Questão 7: Qual a única opção em que ambas as situações (analisadas de forma independente) 

reduzem o ativo. 

A) Venda de mercadorias com lucro e Pagamento de salários 

B) Pagamento de aluguel e Pagamento aos fornecedores 

C) Venda de mercadorias com prejuízo e venda de máquinas com lucro 

D) Aquisição de empréstimos e compra de móveis e utensílios a prazo 

Questão 8: Numa indústria de manufatura, utilizando as nomenclaturas da contabilidade de 

custos para as situações de:  

A) compra de matéria-prima;  

B) comissões proporcionais às vendas; e  

C) estrago acidental e imprevisível de lote de material. 

Devemos classificar cada evento, respectivamente, como: 

A) Investimento, Despesa e Perda.  B) Investimento, Custo e Perda. 

C) Custo, Despesa e gasto.   D) Gasto, despesa e custo. 

Questão 9: Uma companhia estabelece como política financeira a manutenção positiva do capital 

circulante líquido (CCL). A empresa procura sempre acompanhar os seus índices de liquidez. Para 

colocar em prática essa política, a companhia decidiu quitar 50% de suas obrigações do passivo 

circulante de forma antecipada. Nesse sentido, quais seriam os impactos dessa decisão no CCL e 

na liquidez corrente? 

A) CCL não altera e Liquidez corrente não altera  B) CCL não altera e liquidez corrente Aumenta 

C) CCL Aumenta e liquidez corrente Diminui  D) CCL diminui e liquidez corrente Diminui 

Questão 10: Uma empresa apresentou os seguintes saldos contábeis das contas:  

 
Capital Social 100.000,00 Móveis e utensílios 32.500,00 Impostos a recolher 50.000,00 

Caixa 36.800,00 Receita financeira 171.800,00 Desconto obtido 1.400,00 

Salários 15.000,00 CMV 82.100,00 Ações de outras Cias 40.000,00 

Aluguel 18.000,00 Manutenção e 

conserto 

3.200,00 Financiamentos 4.300,00 

Contas a pagar 8.200,00 Fornecedores 30.100,00 Reserva de lucro 22.000,00 

Máquinas 42.000,00 Clientes 21.400,00 Material de limpeza 18.000,00 

Energia elétrica 19.000,00 Reserva de capital 13.000,00 Estoques 10.100,00 

Vendas 99.000,00 Juros pagos 4.400,00 Computadores 15.300,00 

 

Com base nessas informações pode-se afirmar que o total ativo circulante é: 

A) R$ 68.300,00 B) R$ 118.300,00 C) R$ 71.500,00 D) R$ 86.300,00 

Questão 11: Na contabilidade as contas são classificadas em dois grandes grupos: contas 

patrimoniais e contas de resultado. As primeiras são evidenciadas no Balanço Patrimonial (BP). Já 

as segundas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Identifique a única opção que 

apresenta uma conta patrimonial e uma conta de resultado:  

A) Salários e vendas   B) Empréstimos e Patentes  

C) Aluguel e fornecedores  D) Desconto obtido e seguros 



Questão 12: Uma companhia fez uma análise de sua capacidade de quitação de dívidas, de sua 

participação do capital de terceiros no montante das obrigações da empresa e do retorno do lucro 

sobre o seu capital próprio. Nesse caso, a empresa está utilizando, respectivamente, índices de: 

A) liquidez, margem e rentabilidade B) Rotatividade, endividamento e margem  

C) Rentabilidade, rotatividade e margem D) liquidez, endividamento e rentabilidade 
 

Questão 13: Uma empresa vende um produto pelo preço unitário de R$ 22,00. Sobre o valor de 

venda recolhe R$ 2,00 de tributos. Os custos variáveis por unidade somam R$ 6,50 e as despesas 

variáveis por unidade totalizam R$ 2,00. Os custos fixos anuais totalizam R$ 3.000,00. Com base 

nessas informações pode-se afirmar que o ponto de equilíbrio ocorre quando a empresa vender: 

A) 260 unidades  B) 193 unidades  

C) 222 unidades  D) 170 unidades 

Questão 14: Na primeira coluna apresentam-se alguns conceitos contábeis. Na segunda coluna, 

definições. Qual a sequência correta que associa os conceitos às suas respectivas definições?  

A – Liquidez  1 – O patrimônio dos sócios não se confunde com o da empresa 

B – Entidade  2 - Capacidade de se gerar lucros de forma constante e por longo tempo 

C – Ativo  3 - Recurso da entidade, resultado de evento passado e que se espera 

   benefícios econômicos 

D – Rentabilidade 4 – Habilidade de quitação de dívidas e obrigações nas datas acordadas 

E – Patrimônio 5 – Objeto de estudo da ciência contábil 

A) A3 – B5 – C4 – D2 – E1  B) A2 – B1 – C3 – D4 – E5   

C) A4 – B5 – C3 – D2 – E1  D) A4 – B1 – C3 – D2 – E5 

Questão 15: Uma companhia utiliza o Inventário Permanente para controlar seus estoques e 

apresentou o seguinte movimento, no mês de fevereiro de 2017, de Estoques de Mercadorias 

para Revenda: 

Dia  Operação     Dia  Operação 

6  Compra de 80 unidades a R$400,00 cada  13 Compra de 120 unidades a R$440,00 cada  

20  Venda de 180 unidades por R$800,00 cada   27  Compra de 100 unidades a R$480,00 cada  

A companhia adota como base para mensuração do estoque o critério Primeiro a Entrar Primeiro 

a Sair – PEPS. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a 

NBC TG 16 (R1) – ESTOQUES, e desconsiderando-se os tributos incidentes sobre 

compras e vendas, o valor do Estoque de Mercadorias para Revenda, no final do mês de 

fevereiro de 2017, é de: 

A) R$48.000,00.  B) R$56.800,00.  C) R$76.000,00 D) R$132.800,00. 

Questão 16: Analise as afirmativas a seguir e responda corretamente. 

 

Afirmativa A: O sistema de custeio variável fundamenta-se na separação dos custos em 

variáveis e fixos.  

Afirmativa B: O custeio por absorção é uma metodologia que absorve os custos fixos no final de 

cada produto vendido. 

Afirmativa C: O custeio baseado em atividades parte do princípio de que são as atividades 

desempenhadas pela empresa que geram os custos 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras  B) Apenas a afirmativa B é falsa  

C) As afirmativas A e B são verdadeiras  D) Somente a afirmativa A é verdadeira 



Questão 17: De acordo com o CPC 00 (ESTRUTURA CONCEITUAL BÁSICA DA CONTABILIDADE) 

as características qualitativas fundamentais da informação contábil são: 

A) Representação Fidedigna e Relevância  B) Relevância e Materialidade. 

C) Comparabilidade e compreensibilidade  D) Comparabilidade e objetividade.  

Questão 18: Se uma empresa adquire máquinas e equipamentos parte à vista e parte a prazo, 

tal ação ocasionará um (a): 

A) aumento no ativo não circulante e um aumento no passivo circulante 

B) redução no ativo não circulante e um aumento no passivo não circulante 

C) acréscimo no ativo circulante e um aumento no passivo circulante 

D) incremento no ativo circulante e uma redução no passivo circulante 

Questão 19: De acordo com a NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público, especificamente à Depreciação, Amortização e Exaustão, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. Depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de 

utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.  

II. Valor residual é o montante líquido que a entidade, com razoável segurança, espera 

obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados 

para sua alienação.  

III. Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e 

quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração 

limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 

limitado.  

IV. Valor líquido contábil é o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada 

data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada. 

A sequência CORRETA é:  

a) F, F, F, V.   b) F, V, F, V.   c) V, F, V, F.   d) V, V, V, V. 

Questão 20: As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) apresenta as 
demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público. 
Nesse sentido, qual das demonstrações contábeis não é coberta pela NBCT 16 e, portanto, não é obrigatória 
ao setor público? 

A) Balanço Orçamentário   B) Balanço Patrimonial 

C) Demonstração do Valor Adicionado D) Demonstração dos Fluxos de Caixa  
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