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Prova Objetiva 

 

 

   

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

107 – Ciências Contábeis 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, 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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 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 nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

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

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - Qual das demonstrações contábeis listadas abaixo NÃO é obrigatória para as sociedades anônimas de capital aberto? 
 

a) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
b) Demonstração do Resultado do Exercício. 
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
d) Demonstração do Valor Adicionado. 
►e) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

 
02 - Considere os dados abaixo, referentes ao mês de dezembro de 2011 da Companhia Limitada. Calcule o resultado do 

período de acordo com o Regime de Competência. 
 

1. Despesa de dezembro de 2011, paga em janeiro de 2012   $ 100 
2. Despesa de janeiro de 2012, paga em dezembro de 2011   $ 130 
3. Despesa de dezembro de 2011, paga em dezembro de 2011  $ 200 
4. Receita de dezembro de 2011, recebida em janeiro de 2012  $ 340 
5. Receita de dezembro de 2011, recebida em dezembro de 2011  $ 250 
6. Receita de janeiro de 2012, recebida em dezembro de 2011  $ 200 

 

O lucro de dezembro de 2011 é de: 
 

a) $ 360. 
►b) $ 290. 

c) $ 150. 
d) $ 120. 
e) $ 50. 

 
03 - Na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa 

devem ser segregadas em três fluxos: 
i. o fluxo de caixa gerado ou consumido nas atividades operacionais. 
ii. o fluxo de caixa gerado ou consumido nas atividades de investimento. 
iii. o fluxo de caixa gerado ou consumido nas atividades de financiamento. 
 

Com base no exposto, assinale a alternativa em que estão listadas de forma correta entradas e saídas de caixa e 
equivalentes de caixa que devem ser classificadas como fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais. 

 

a) Pagamento pela aquisição de mercadorias para revenda, pagamento de empréstimos obtidos junto a instituições 
financeiras, recebimento de clientes. 

b) Pagamento de imposto de renda, recebimento pela venda de ativo imobilizado, pagamento de tributos incidentes sobre 
vendas. 

c) Recebimento de clientes, pagamento de despesas de manutenção de edificações, pagamento de lucros e dividendos a 
sócios e acionistas. 

d) Pagamento de despesas com honorários advocatícios, pagamento pela aquisição de ativo imobilizado, pagamento de 
imposto de renda. 

►e) Recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, pagamento de salários a colaboradores. 
 
04 - A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, cujo conteúdo consta do 

Pronunciamento Conceitual Básico (R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em dezembro de 
2011, e posteriormente aprovado pela Resolução 1.374/2011 do Conselho Federal de Contabilidade, determina que a 
informação contábil, para ser útil, deve apresentar certos requisitos qualitativos, denominados Características 
Qualitativas da Informação Contábil-Financeira, subdividindo estas em Características Qualitativas Fundamentais e 
Características Qualitativas de Melhoria. Com base no exposto, assinale a alternativa em que são listadas as quatro 
Características Qualitativas de Melhoria. 

 

a) Compreensibilidade; Verificabilidade; Relevância e Prevalência da Essência sobre a Forma. 
►b) Comparabilidade; Verificabilidade; Tempestividade e Compreensibilidade. 

c) Tempestividade; Comparabilidade; Relevância e Representação Fidedigna. 
d) Relevância; Comparabilidade; Representação Fidedigna e Compreensibilidade. 
e) Prevalência da Essência sobre a Forma; Verificabilidade; Tempestividade e Representação Fidedigna. 

 
05 - Ao final do período X1, uma sociedade empresária elaborou sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, e as seguintes 

informações foram obtidas: 
 

I. Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais durante o período X1  $ 80. 
II. Fluxo de caixa consumido nas atividades de financiamento durante X1  $ 25. 
III. Saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final do período X0   $ 30. 
IV. Saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final do período X1   $ 45. 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. 
 

a) O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o período X1 foi de $ 20. 
b) O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o período X1 foi de $ 40. 
c) O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o período X1 foi de $ 70. 
►d) O fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento durante o período X1 foi de $ 40. 
e) O fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento durante o período X1 foi de $ 20. 
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06 - Assinale a alternativa em que está apresentada a contabilização da amortização de direitos de uso de software, de 
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. 

 

►a) Débito: Despesa de amortização de software  Crédito: Amortização acumulada de softwares. 
b) Débito: Softwares     Crédito: Despesa de amortização de software. 
c) Débito: Softwares      Crédito: Aluguéis a pagar. 
d) Débito: Despesa de amortização de software  Crédito: Caixa. 
e) Débito: Amortização acumulada de softwares  Crédito: Despesa de amortização software. 

 
07 - Em maio de 2013, uma sociedade anônima de capital aberto efetuou um aumento de capital pela emissão de 10.000.000 

novas ações, de valor nominal unitário R$ 1,00. Ao final do período de negociação, 80% das ações foram vendidas e 
as demais foram canceladas. O preço médio de venda unitário das ações vendidas foi de R$ 1,30. Os custos de 
transação pagos pela empresa, relacionados a essa oferta pública de ações, foram de R$ 460.000,00. Com base nessas 
informações, a captação líquida de recursos realizada pela empresa foi de: 

 

a) R$ 13.000.000. 
b) R$ 12.540.000. 
c) R$ 10.400.000. 
►d) R$ 9.940.000. 

e) R$ 7.540.000. 
 
08 - O valor total dos lançamentos no lado esquerdo de um razonete do ativo é de $ 600, e o valor total dos lançamentos 

no lado direito desse mesmo razonete é de $ 300. Ao se efetuar um lançamento a débito de $ 200 nesse razonete, ele 
passa a apresentar:  

 

a) Saldo credor de $ 100. 
b) Saldo credor de $ 500. 
c) Saldo devedor de $ 100. 
d) Saldo devedor de $ 400. 
►e) Saldo devedor de $ 500. 

 
09 - Em 31/12/2012, o saldo de caixa e equivalentes de caixa da Companhia Alfa era de $ 480. Durante o ano de 2013, o fluxo 

de caixa gerado nas atividades operacionais foi de $ 720, o fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento 
foi de $ 310 e o fluxo de caixa consumido nas atividades de financiamento foi de $ 570. Com base nessas informações, 
o saldo de caixa e equivalentes de caixa da Companhia Alfa em 31/12/2013 é de: 

 

►a) $ 320. 

b) $ 640. 
c) $ 940. 
d) $ 1.460. 
e) $ 2.080. 

 
10 - A Companhia Sigma adquiriu, no início de abril de 2014, uma máquina para utilização em sua linha de produção, cujo 

valor de aquisição foi $ 60.000. Foram pagos valores relativos ao transporte e seguro da máquina no valor de $ 4.000 
e de montagem de $ 6.000. O valor residual da máquina foi estimado em 20% do custo de aquisição e sua vida útil 
contábil, seguindo as recomendações do fabricante, foi estimada em 20.000 horas/máquina. A utilização operacional 
da máquina por parte da empresa se iniciou em maio de 2014, operando 1.900 horas/máquina até 31/12/2014. Com base 
nessas informações, assinale a alternativa que representa o valor contábil da máquina em 31/12/2014. 

 

a) $ 54.300. 
b) $ 55.440. 
c) $ 63.350. 
d) $ 64.490. 
►e) $ 64.680. 

 
11 - Assinale a alternativa em que é listado um item de divulgação financeira facultativo para pequenas e médias empresas, 

conforme definido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
 

►a) Demonstração do Valor Adicionado. 

b) Demonstração do Resultado. 
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
d) Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
e) Balanço Patrimonial. 

 
12 - Os sócios da empresa Embraer resolveram aumentar o capital para aquisição de uma nova sede no total de R$ 500.000. 

Eles fizeram a transferência de R$ 200.000 no ato da reunião da diretoria e no ano seguinte irão transferir os R$ 300.000 
restantes. A conta em que ficará registrado o direito da empresa em receber R$ 300.000 até o próximo ano é Capital 
Social a: 

 

a) Autorizar. 
b) Capitalizar. 
c) Receber.  
►d) Integralizar.  
e) Subscrever. 
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13 - Sobre as contas e escrituração contábil, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. O Ativo compreende os bens e direitos. 
2. O Passivo compreende as obrigações a pagar. 
3. As Fontes do Patrimônio Líquido. 
4. É a diferença entre o Ativo e o Passivo. 

(   ) Fornecedores, Impostos a Pagar e salários a pagar. 
(   ) Investimentos dos sócios e Lucros. 
(   ) Patrimônio Líquido. 
(   ) Caixa, Banco e Terreno. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

14 - Considere que uma empresa efetua uma compra de materiais para revenda, conforme valores abaixo: 
 

Valor Líquido dos Materiais para Revenda R$ 363.000,00 

ICMS (recuperável) R$   72.000,00 

PIS (recuperável) R$     6.600,00 

COFINS (recuperável) R$   30.400,00 

Impostos de importação R$   68.000,00 

Custos alfandegários R$   20.000,00 

Frete até a empresa (pago pelo comprador) R$     8.000,00 

Seguro (pago pelo comprador) R$   15.000,00 
 

 Com base nas informações dadas na tabela acima, qual é o valor a ser lançado na conta “Estoque de Materiais para 
Revenda” no Ativo da empresa? 

 

a) R$ 583.000,00. 
►b) R$ 474.000,00. 
c) R$ 386.000,00. 
d) R$ 371.000,00. 
e) R$ 363.000,00. 

 
15 - Os componentes do ativo e do passivo exigível de uma determinada empresa são: 
 

Disponibilidades   50.000 
Estoques    60.000 
Despesas antecipadas  30.000 
Tributos a recolher   15.000 
Fornecedores   55.000 
Imobilizado    40.000 
Empréstimos   35.000 
Clientes    60.000 

 

Considerando as informações apresentadas acima, é correto afirmar que o valor do capital próprio e o valor do capital 
de terceiros são, respectivamente: 

 

a) R$ 105.000 e R$ 105.000. 
b) R$ 105.000 e R$ 135.000. 
c) R$ 105.000 e R$ 240.000. 
►d) R$ 135.000 e R$ 105.000. 
e) R$ 240.000 e R$ 105.000. 

 
16 - Com relação às contas do balanço patrimonial, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Todo aumento do patrimônio líquido representa obtenção de lucro líquido. 
(   ) O saldo do patrimônio líquido de uma empresa é igual ao valor de mercado de suas ações. 
(   ) O fato contábil decorrente do recebimento de clientes de curto prazo causa no patrimônio da empresa diminuição 

do ativo circulante e do passivo circulante. 
(   ) Existem despesas e receitas que não são incluídas nos grupos de resultado e passam a integrar em determinados 

períodos os grupos patrimoniais da empresa, em função de definições decorrentes da competência do exercício. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – F – F – V. 
e) V – F – V – F. 
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17 - A Cia. Bahia, em 31.05.2019, contratou um seguro predial para a empresa, com vigência de um ano. O prêmio do seguro 
pago de acordo com a apólice foi de R$ 50.000, sendo que 25% foram realizados à vista e o restante em três parcelas 
iguais, mensais e consecutivas. Diante dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o lançamento contábil 
a ser feito pela Cia. Bahia na data da contratação do seguro predial. 

 

a) Débito: Despesa com seguros – Resultado R$ 9.000 
 Débito: Caixa – Ativo Circulante – R$ 3.000 
 Crédito: Seguros a pagar – Passivo Circulante R$ 12.000 

 

b) Débito: Prêmio de seguros a apropriar – Ativo Circulante R$ 9.000 
 Débito: Caixa – Ativo Circulante – R$ 3.000 
 Crédito: Seguros a pagar – Passivo Circulante R$ 12.000 

 

►c) Débito: Prêmio de seguros a apropriar – Ativo Circulante R$ 12.000 
 Crédito: Caixa – Ativo Circulante – R$ 3.000 
 Crédito: Seguros a pagar – Passivo Circulante R$ 9.000 

 

d) Débito: Despesa com seguros – Resultado R$ 12.000 
 Crédito: Caixa – Ativo Circulante – R$ 3.000 
 Crédito: Seguros a pagar – Passivo Circulante R$ 9.000 

 

e) Débito: Prêmio de seguros a apropriar – Ativo Circulante R$ 12.000 
 Crédito: Caixa – Ativo Circulante – R$ 3.000 
 Crédito: Despesa com seguros – Resultado R$ 9.000 

 
 
18 - Balanço é uma palavra que reflete equilíbrio entre grupos de contas patrimoniais, ao mesmo tempo que representa 

uma determinada igualdade. Com base no exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Balanço Patrimonial: Ativo – Passivo. 
2. Balanço Patrimonial: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. 
3. Igualdade: Ativo = Passivo. 
4. Igualdade: Aplicações = Origens. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 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 e 4 são verdadeiras. 

 
 
19 - Os proprietários, donos de um empreendimento, são chamados de: 
 

a) ativos. 
b) passivos. 
c) equação contábil. 
►d) acionistas. 
e) administradores. 

 
 
20 - A Cia. São Paulo apresentou os seguintes dados relacionados à folha de pagamento mensal: 
 

1. Salário de pessoal administrativo: R$ 10.000. 
2. INSS empregados: 8%. 
3. INSS empresa: 20%. 

 

 Considerando as informações apresentadas, o valor da Despesa com INSS e o valor do INSS a Recolher são, 
respectivamente: 

 

a) R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00. 
►b) R$ 2.000,00 e R$ 2.800,00. 
c) R$ 800,00 e R$ 2.000,00. 
d) R$ 2.800,00 e R$ 2.800,00. 
e) R$ 4.800,00 e R$ 4.800,00. 


