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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 fiscal de sala a PROVA com a FOLHA DE RESPOSTAS, 

que é o único documento válido para a correção. 



1. A Margem de Lucro de uma empresa foi de 27% e a Taxa de Retorno sobre Investimentos foi 

de 34%. O Giro do Ativo dessa empresa foi de: 

 

a) 1,05 

b) 1,17 

c) 1,26 

d) 1,34 

e) 1,58 

 

2. A Cia. Modelo possui Ciclo Operacional igual a 88 dias e Prazo Médio de Pagamento a 

Fornecedores igual a 90 dias. Nesse caso temos que: 

 

a) O ciclo financeiro dessa empresa será de 178 dias. 

b) A empresa terá de se financiar durante dois dias. 

c) A Necessidade de Capital de Giro é de R$300.000,00. 

d) A empresa tem uma folga financeira de dois dias. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3. O quociente de imobilização do Patrimônio Líquido demonstra: 

 

a) Quantos reais a empresa imobilizou para cada real de Patrimônio Líquido. 

b) Quantos reais a empresa imobilizou para cada real de recursos totais a longo prazo. 

c) Quanto a empresa pode imobilizar sem comprometer sua situação financeira. 

d) Quanto a empresa terá de imobilizar para atingir um lucro razoável sobre o Patrimônio 

Líquido. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

4. A Empresa Binacional S/A apresenta em seu balanço patrimonial projeto, antes do final do 

ano, os seguintes valores no Circulante: 

Ativo Circulante: R$1.200.000,00 (sendo R$900.000,00 em caixa) 

Passivo Circulante: R$1.000.000,00 

Portanto, a atual Liquidez Corrente é de 1,2. O presidente da empresa determinou que a 

Liquidez Corrente, ao fim do período, seja de 2,0. Que ação de curto prazo o contador deverá 

recomendar ao financeiro da empresa? 

a) Não é possível alcançar esse índice, pois o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante. 

b) O contador deve recomendar que a empresa cobre antecipadamente as Duplicatas a Receber. 

c) O contador deve recomendar a contratação de um empréstimo de curto prazo no valor de 

R$800.000,00. 

d) O contador deve recomendar a quitação de dívidas em curto prazo no valor de R$800.000,00. 

e) O contador deve recomendar a venda de imobilizado no valor de R$800.000,00. 

 

5. A tabela a seguir apresenta as contas de resultado de uma empresa comercial e os respectivos 

saldos, em reais, sem, contudo, indicar a natureza (débito ou crédito). 

 

custo de mercadorias e serviços 38.000 

depreciação e amortização 5.000 

despesa financeira 2.700 

despesas com vendas 18.000 



despesas gerais e administrativas 3.100 

devoluções de venda 2.000 

imposto de renda 12.000 

impostos sobre vendas 11.000 

outras despesas operacionais 4.000 

receita bruta 85.000 

receita financeira 1.500 

 

Com base nessas informações, determine o Lucro do Período. 

a) Lucro de 10.000,00 

b) Lucro de 1.600,00 

c) Lucro de 800,00 

d) Prejuízo de 3.750,00 

e) Prejuízo de 9.300,00 

 

6. Conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP ─ 6ª edição), 

são Princípios Orçamentários, exceto: 

 

a) Orçamento Bruto. 

b) Legalidade. 

c) Não vinculação (não afetação) de Receitas de Tributos. 

d) Transparência. 

e) Anualidade ou Periodicidade. 

 

7. Sobre os créditos adicionais, é correto afirmar: 

a) Os créditos adicionais não utilizados em um exercício não poderão ser reabertos para o 

exercício seguinte, salvo se expressamente autorizados por Decreto do Poder Executivo. 

b) O orçamento poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares. 

c) Nenhum dos tipos de créditos adicionais prescinde da autorização do Poder Legislativo para 

sua abertura. 

d) Créditos especiais são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária já existente. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

8. Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento e com base nos limites nela fixados, 

o Poder Executivo aprovará um quadro de despesas que cada unidade orçamentária ficará 

autorizada a utilizar. Esse quadro é conhecido como: 

 

a) Quadro anual de despesas. 

b) Quadro mensal de despesas. 

c) Quadro trimestral de despesas. 

d) Quadro bimestral de despesas. 

e) Quadro semestral de despesas. 

 



 

9. Em um governo municipal e conforme o regime orçamentário, a receita oriunda dos Impostos 

sobre Serviços deve ser reconhecida quando de 

a) sua previsão. 

b) sua atualização da previsão. 

c) seu lançamento. 

d) sua arrecadação. 

e) seu recolhimento. 

 

10. Assinale a opção incorreta a respeito dos critérios a serem levados em conta para a 

mensuração dos ativos dos entes submetidos às regras da contabilidade aplicada ao setor 

público. 

a) Os títulos de crédito, os direitos e as obrigações prefixadas são ajustados a valor presente. 

b) Os ativos imobilizados recebidos por doação devem ser registrados por valor simbólico. 

c) A participação no capital de empresas deve ser avaliada pelo método da equivalência 

patrimonial. 

d) Um dos critérios a ser levado em conta na mensuração do intangível é se o custo desse ativo 

pode ser mensurado com segurança. 

e) As disponibilidades em moeda estrangeira são mensuradas pelo valor original, feita a 

conversão à taxa vigente na data do Balanço Patrimonial. 

 

11. De acordo com o CPC 48, suponha que uma entidade transfira o ativo financeiro que seja 

mensurado ao valor justo e, ao mesmo tempo, compre uma opção de compra com preço de 

exercício de $ 120 e lance uma opção de venda com preço de exercício de $ 80. Suponha 

também que o valor justo do ativo seja $ 100 na data da transferência. O valor das opções de 

venda e compra no tempo são $ 1 e $ 5, respectivamente. Quanto a entidade deverá 

reconhecer no seu Ativo e Passivo? 

 

a) Ativo: $5, Passivo : $1, valor líquido: $4 

b) Ativo: $120, Passivo: $80, valor líquido: $40 

c) Ativo: $105, Passivo: $80, valor líquido: $25 

d) Ativo: $125, Passivo: $85, valor líquido: $40 

e) Ativo: $100, Passivo: $96, valor líquido: $4 

 

12. A Empresa B teve, em 2015, uma Receita Operacional de R$1.000.000,00, Despesas 

Operacionais e Administrativas de R$500.000,00, Despesa de Depreciação de R$100.000,00, 

Despesas Financeiras de R$50.000,00 e Receitas Financeiras de R$30.000,00. Sabe-se que, 

em 2016, houve um aumento na Receita Financeira de R$20.000,00 e um aumento nas 

Despesas Operacionais e Administrativas de R$5.000,00, com todos os outros itens mantendo 

iguais valores. Qual o valor do EBITDA da Empresa B em 2015 e 2016? 

 

a) R$530.000 e R$525.000 

b) R$530.000 e R$550.000 

c) R$530.000 e R$535.000 

d) R$500.000 e R$495.000 

e) R$500.000 e R$515.000 



 

13. Em uma empresa de prestação serviços, que não possui estoques, quais dos dois índices de 

liquidez descritos abaixo possuem o mesmo valor? 

 

a) Liquidez Geral e Liquidez Corrente 

b) Liquidez Corrente e Liquidez Seca 

c) Liquidez Seca e Liquidez Geral 

d) Liquidez Imediata e Liquidez Corrente 

e) Liquidez Geral e Liquidez Imediata 

 

14. A Azules Linhas Aéreas vendeu em março um pacote de 20 passagens em um dos seus voos 

pelo valor total de $18.000 em duas parcelas (à vista e no mês seguinte). A viagem só 

ocorrerá em maio. Quais os valores das receitas mensais (em março, abril e maio, 

respectivamente) que a Azules reconheceu pelos regimes de competência e de caixa, 

assumindo que todas as passagens foram efetivamente utilizadas em maio e as parcelas 

foram pagas sem atraso? 

 

a) 0, 0, 18.000 e 9.000, 9.000, 0 

b) 9.000, 9.000, 0 e 9.000, 9.000, 0 

c) 9.000, 9.000, 0 e 0, 0, 18.000 

d) 18.000, 0, 0 e 9.000, 9.000, 0 

e) 9.000, 9.000, 0 e 18.000, 0, 0 

 

15. Uma empresa, ao adquirir 10 toneladas de soja ao preço total de R$ 100.000,00, incorre nos 

seguintes gastos por tonelada:  

Frete = R$ 4.000,00  

Seguro = R$ 1.600,00 

IPI = Isento  

ICMS = 18%  

Qual o valor a ser debitado no estoque? 

a) R$100.000,00 

b) R$105.600,00 

c) R$156.000,00 

d) R$123.600,00 

e) R$174.000,00 

 

Enunciado para as questões 16 a 18 

 

A empresa XYZ comercializa um único produto H1  e durante o mês gerou os seguintes valores: 

 

 Preço de venda médio por produto = R$ 120,00  

 Custos Fixos Totais = R$ 200.000,00  

 Custos Variáveis Unitário = R$ 15,00  

 Despesas Fixas Totais = R$ 25.000,00  

 Despesas Variáveis Unitárias = R$ 1,00  

 

A empresa durante o mês obteve um excelente resultado conseguindo produzir 10.000 e vender 

8.000 unidades.  

 

 



16. Quais as vendas para atingir o ponto de equilíbrio? 

 

a) R$ 560.000,00 

b) R$ 607.000,00 

c) 8000 unidades 

d) 2164 unidades 

e) R$ 104,00 

 

 

17. Qual seria a variação percentual do Lucro Líquido, caso o volume de vendas aumentasse em 

25%, ou seja, para 10.000 unidades? 

a) 250% 

b) 34,27% 

c) 54,27 % 

d) 25 % 

e) 50 % 

 

 

18. Se a empresa XYZ incorporasse dois outros produtos H2 e H3 em seu portfólio com margens 

de contribuição unitárias de R$ 130,00 e $ 50,00 utilizando a capacidade instalada já existente, 

qual seria o lucro se a empresa vendesse 7000 unidades de H2 e 1000 de H3. 

 

a) R$ 1.522.000 

b) R$ 1.747.000 

c) R$ 1.000.000 

d) R$ 607.000 

e) R$ 1.072.000 

 

 

19. Considere de um lado o custo e de outro  a remuneração mensal com encargos de um auditor 

júnior (Mão de Obra Direta) em uma empresa de auditoria.  

 

a) Tanto o custo quanto a remuneração (gasto) podem ser considerados fixos 

b) O Custo é fixo mas a remuneração é variável pois na maioria das vezes o auditor recebe em 

função das horas trabalhadas. 

c) O desembolso é gerado pelo custo e não pelo gasto sendo variável. 

d) A Mão de Obra Direta é um custo direto, portanto, nem fixo e nem variável. 

e) O custo de mão de obra direta, nesse caso, pode ser considerado variável mesmo sendo a 

remuneração (gasto) fixa. 

 

 

20. Em determinado período a empresa www comprou 1000 unidades de matéria prima a R$ 

2,00  cada a prazo, produziu 200 unidades de produto, utilizando 400 unidades de matéria 

prima.  vendeu 300 unidades desse mesmo produto a R$ 10,00, 90 por cento à vista.. não 

considere qualquer outra informação. 

Os gastos, custos e receitas do período foram respectivamente de: 

 

a) R$ 2.000, R$ 800,00, R$ 3.000 

b) zero, R$ 2.000, R$ 2.700 

c) R$ 2.000, R$ 2000,00, R$ 3.000 

d) zero, R$ 800,00, R$ 300,00 

e) R$ 2.000, R$ 800,00, R$ 300,00 
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