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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às marcações das respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

06  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-
-RESPOSTA.

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido.
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, incluído o 
tempo para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

34
TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR

CONHECIMENTOS BÁSICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA

PORTUGUESA MATEMÁTICA Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação
1 a 10 1,0 cada 11 a 20 1,0 cada 21 a 40 1,0 cada 41 a 50 1,0 cada 51 a 60 1,0 cada

ED
IT

A
L 

N
o  1

PE
TR

O
B

R
A

S 
/ P

SP
 

R
H

 - 
1/

20
12



TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR 2

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA
O futuro segundo os brasileiros

Em 2050, o homem já vai ter chegado a Marte, e 
comprar pacotes turísticos para o espaço será corri-
queiro. Em casa e no trabalho, vamos interagir regu-
larmente com máquinas e robôs, que também deve-
rão tomar o lugar das pessoas em algumas funções 
de atendimento ao público, e, nas ruas, os carros te-
rão um sistema de direção automatizada. Apesar dis-
so, os implantes corporais de dispositivos eletrônicos 
não serão comuns, assim como o uso de membros e 
outros órgãos cibernéticos. Na opinião dos brasilei-
ros, este é o futuro que nos aguarda, revela pesquisa 
da empresa de consultoria OThink, que ouviu cerca 
de mil pessoas em todo o país entre setembro e ou-
tubro do ano passado. [...]

De acordo com o levantamento, para quase me-
tade das pessoas ouvidas (47%) um homem terá 
pisado em Marte até 2050. Ainda nesse ano, 49% 
acham que será normal comprar pacotes turísticos 
para o espaço. Em ambos os casos, os homens es-
tão um pouco mais confiantes do que as mulheres, 
tendência que se repete quando levadas em conta a 
escolaridade e a classe social.

As respostas demonstram que a maioria da 
população tem acompanhado com interesse esses 
temas – avalia Wagner Pereira, gerente de inteli-
gência Estratégica da OThink. – E isso também é 
um sinal de que aumentou o acesso a esse tipo de 
informação pelos brasileiros. [...]

– Nossa vida está cada vez mais automatizada 
e isso ajuda o brasileiro a vislumbrar que as coisas 
vão manter esse ritmo de inovação nos próximos 
anos – comenta Pereira. – Hoje, o Brasil tem 
quase 80 milhões de internautas e a revolução que a 
internet produziu no nosso modo de viver, como esse 
acesso maior à informação, contribui muito para esta 
visão otimista do futuro.

Já a resistência do brasileiro quando o tema é 
modificar o corpo humano é natural, analisa o exe-
cutivo. De acordo com o levantamento, apenas 28% 
dos ouvidos creem que a evolução da tecnologia vai 
levar ao desenvolvimento e uso de partes do corpo 
artificiais que funcionarão melhor do que as naturais, 
enquanto 40% acham que usaremos implantes ele-
trônicos para fins de identificação, informações sobre 
histórico médico e realização de pagamentos, por 
exemplo.

– Esse preconceito não é exclusividade dos 
brasileiros – considera Pereira. – Muitos grupos 
não gostam desse tipo de inovação. Romper a barrei-
ra entre o artificial e o natural, a tecnologia e o corpo, 
ainda é um tabu para muitas pessoas. [...]

BAIMA, Cesar. O futuro segundo os brasileiros. O Globo, 
14 fev. 2012. 1o Caderno, Seção Ciência, p. 30. Adaptado.

1
A frase em que o uso das palavras acentua a oposição de 
ideias que o autor quer marcar é
(A) “Em 2050, o homem já vai ter chegado a Marte” (�. 1).
(B) “Na opinião dos brasileiros, este é o futuro que nos 

aguarda” (�. 10-11).
(C) “Esse preconceito não é exclusividade dos brasileiros” 

(�. 47-48).
(D) “Muitos grupos não gostam desse tipo de inovação 

(�. 48-49).
(E) “Romper a barreira entre o artificial e o natural, a 

tecnologia e o corpo (�. 49-50).

2
O trecho “Em ambos os casos” (�. 19) se refere a
(A) homens mais confiantes e mulheres menos confian-

tes.
(B) escolaridade dos entrevistados e classe social dos 

entrevistados.
(C) quase metade das pessoas ouvidas e 47% das pessoas 

entrevistadas.
(D) pessoas que acreditam que o homem chegará a Marte 

em breve e pessoas que não acreditam nisso.
(E) entrevistados sobre o homem em Marte e entrevista-

dos sobre pacotes turísticos para o espaço.

3
Na frase “Os brasileiros encaram o futuro com otimismo”, 
que forma verbal substitui encaram, mantendo-se grafada 
corretamente?
(A) Vem
(B) Vêm
(C) Veem
(D) Vede
(E) Venhem

4
A concordância está de acordo com a norma-padrão em:
(A) Vai acontecer muitas inovações no século XXI.
(B) Existe cientistas que investigam produtos para 2050.
(C) A maioria dos brasileiros acredita que o mundo vai 

melhorar.
(D) O passeio aos planetas e às estações espaciais vão 

ser normais no futuro.
(E) Daqui a alguns anos, provavelmente haverão lojas 

com robôs vendedores.

5
A frase redigida de acordo com a norma-padrão é:
(A) O diretor pediu para mim fazer esse documento.
(B) No almoço, vou pedir um bife a moda da casa.
(C) A noite, costumo dar uma volta  com o meu cachor-

rinho.
(D) Não dirijo a palavra aquelas pessoas.
(E) A prova consiste em duas páginas.
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6
No texto, cibernéticos (�. 10) significa
(A) invisíveis
(B) artificiais
(C) esotéricos
(D) ecológicos
(E) marcianos

7
A palavra atendimento (�. 6) é o substantivo ligado à 
ação do verbo atender.
Qual verbo tem o substantivo ligado à sua ação com a 
mesma terminação (-mento)?
(A) Crescer
(B) Escrever
(C) Ferver
(D) Pretender
(E) Querer

8
A palavra já pode assumir diversos sentidos, conforme 
seu emprego.
No texto, Já (�. 37) indica a
(A) ideia de imediatismo na atitude dos brasileiros quanto 

a mudanças.
(B) iminência da possibilidade do uso de implantes 

eletrônicos.
(C) introdução de um contra-argumento à visão otimista 

dos brasileiros.
(D) superação da oposição dos brasileiros em relação a 

órgãos automatizados.
(E) simultaneidade entre o momento em que o texto é es-

crito e as conquistas tecnológicas.

9
A palavra segundo é empregada com a mesma classe 
gramatical e com o mesmo sentido da que se emprega no 
título do texto em:
(A) O segundo na lista das vagas é o meu irmão.
(B) Cumprirei a tarefa segundo as suas instruções.
(C) O segundo a falar na reunião foi o diretor da firma.
(D) O vencedor da corrida chegou um segundo antes do 

concorrente.
(E) Não gosto de prever o futuro: primeiro, porque é inútil; 

segundo, porque não estarei mais vivo.

10
O conjunto de palavras paroxítonas que deve receber 
acentuação é o seguinte:
(A) amavel – docil – fossil
(B) ideia – heroi – jiboia
(C) onix – xerox – tambem
(D) levedo – outrem – sinonimo
(E) acrobata – alea – recem

MATEMÁTICA

11
Álvaro, Bento, Carlos e Danilo trabalham em uma mesma 
empresa, e os valores de seus salários mensais formam, 
nessa ordem, uma progressão aritmética. Danilo ganha 
mensalmente R$ 1.200,00 a mais que Álvaro, enquanto 
Bento e Carlos recebem, juntos, R$ 3.400,00 por mês.
Qual é, em reais, o salário mensal de Carlos?
(A) 1.500,00
(B) 1.550,00
(C) 1.700,00
(D) 1.850,00
(E) 1.900,00

12

Se
2x p, se x 1

f(x) mx 1, se 1 x 6

7x 4
, se x 6

2

�
� � �
�

� � � ��
� 	
� 

�

 é uma função contínua, 

de domínio real, então, m − p é igual a
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

13
Certa empresa identifica as diferentes peças que produz, 
utilizando códigos numéricos compostos de 5 dígitos, 
mantendo, sempre, o seguinte padrão: os dois últimos 
dígitos de cada código são iguais  entre si, mas diferentes 
dos demais. Por exemplo, o código “03344” é válido, já o 
código “34544”, não. 
Quantos códigos diferentes podem ser criados?
(A) 3.312
(B) 4.608
(C) 5.040
(D) 7.000
(E) 7.290

14
Para montar um cubo, dispõe-se de uma folha de cartoli-
na retangular, de 30 cm de comprimento e 20 cm de lar-
gura. As faces do cubo, uma vez recortadas, serão unidas 
com fita adesiva. 
Qual é, em centímetros, a medida máxima da aresta 
desse cubo?
(A)   7
(B)   8
(C)   9
(D) 10
(E) 11
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15
Na lanchonete de seu João, vende-se “suco” de uva e 
“refresco” de uva, ambos preparados com água e um 
concentrado da fruta, mas em diferentes proporções. 
O “suco” é preparado com três partes de concentrado e duas 
partes de água, enquanto o “refresco” é obtido misturando-se 
uma parte de concentrado a três de água. Certa manhã, 
utilizando 19 litros de concentrado e 22 litros de água, seu 
João preparou x litros de “suco” e y litros de “refresco” de uva. 
A diferença entre essas quantidades, em litros, correspon-
deu a
(A)   9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) 13

16

f(x)

g(x)

P 1 M Q x

y

Sejam 2f(x) 2x 4x 16� � 	 	  e 2g(x) ax bx c� 	 	  fun-
ções quadráticas de domínio real, cujos gráficos estão 
representados acima. A função f(x) intercepta o eixo das 
abscissas nos pontos P(xp, 0) e M(xM, 0), e g(x), nos pon-
tos (1, 0) e Q(xQ, 0). 

Se g(x) assume valor máximo quando x = xM, conclui-se 
que xQ é igual a

(A)   3
(B)   7
(C)   9
(D)  11
(E) 13

17
Seja x um número natural que, dividido por 6, deixa resto 2. 
Então, (x + 1) é necessariamente múltiplo de
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

18
Uma fita retangular de 2 cm de largura foi colocada em 
torno de uma pequena lata cilíndrica de 12 cm de altura 
e 192 π cm3 de volume, dando uma volta completa em 
torno da lata, como ilustra o modelo abaixo.

A área da região da superfície da lata ocupada pela fita é, 
em cm2, igual a
(A)   8 π 
(B) 12 π
(C) 16 π
(D) 24 π
(E) 32 π

19
Considere as funções 

2g(x) log x�  e bh(x) log x� , 

ambas de domínio *R	 . 

Se 1
h(5)

2
� , então g(b + 9) é um número real compreen-

dido entre
(A) 5 e 6
(B) 4 e 5
(C) 3 e 4
(D) 2 e 3
(E) 1 e 2

20
Fábio contratou um empréstimo bancário que deveria 
ser quitado em 30 de março de 2012. Como conseguiu 
o dinheiro necessário 30 dias antes dessa data, Fábio 
negociou com o gerente e conseguiu 5% de desconto. 
Assim, quitou o empréstimo antecipadamente, pagando 
R$ 4.940,00. 
Qual era, em reais, o valor a ser pago por Fábio em 30 de 
março de 2012?
(A) 5.187,00
(B) 5.200,00
(C) 5.871,00
(D) 6.300,00
(E) 7.410,00
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CONHECIMENTOS ESCPECÍFICOS

BLOCO 1

21
Os livros utilizados pelas empresas na escrituração de suas operações são muitos e dependem, principalmente, do porte 
e da forma jurídica da constituição das empresas. Entretanto, em praticamente todas elas, o Livro Diário, que registra em 
ordem cronológica rigorosa todas as operações, é obrigatório. 
Independentemente dos livros utilizados, eles e os documentos contábeis que suportam os lançamentos têm que ser guar-
dados e mantidos pelas empresas em bom estado de conservação, por prazos próprios, nos termos da legislação vigente.
Nesse contexto, qual é o prazo de guarda e manutenção do Livro Diário em bom estado de conservação? 
(A) 5 anos
(B) 10 anos
(C) 20 anos
(D) 35 anos
(E) Permanente 

22
Uma empresa, com numerosos registros em determinadas contas e com grande parte deles realizados fora do estabe-
lecimento sede, pode fazer a escrituração do Livro Diário por totais, desde que utilize livros auxiliares para o respectivo 
registro individual, o que torna obrigatórios esses livros auxiliares. No Livro Diário, serão registrados os totais, referencian-
do as páginas em que as operações foram lançadas, detalhadamente, nos livros auxiliares, e conservando a guarda dos 
documentos que permitam a sua adequada identificação. 
O prazo máximo permitido para a realização desse tipo de registro resumido no Livro Diário, somente por totais, com 
detalhamento em livros auxiliares, em dias, é de 
(A) 15 dias
(B) 30 dias
(C) 45 dias
(D) 60 dias
(E) 90 dias

23
O resultado tributável ou lucro real, de acordo com a lei fiscal do Imposto de Renda, é determinado pelas receitas tributá-
veis deduzidas das despesas aceitas por essa mesma lei fiscal.
O lucro tributável (real), base de cálculo do Imposto de Renda, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, é apu-
rado da seguinte forma:
(A) Lucro antes do Imposto de Renda (−) participações (+) adições (−) exclusões (−) compensação de prejuízos fiscais
(B) Lucro antes do Imposto de Renda (+) adições (−) exclusões (−) Compensação de prejuízos fiscais
(C) Lucro antes do Imposto de Renda (+) adições (−) exclusões = Apuração do lucro devido (−) compensação de prejuízos fiscais
(D) Receita bruta antes do Imposto de Renda (+) adições (−) exclusões = Apuração do Imposto devido (−) compensação 

de prejuízos fiscais
(E) Resultado operacional (+) adições (−) exclusões (−) compensação de prejuízos fiscais

24
Na apuração do lucro tributável das empresas tributadas pelo lucro real, a legislação fiscal vigente permite que seja feita a 
compensação de prejuízos tributários apurados em anos anteriores, ainda pendentes de compensação.
Apesar dessa permissão de compensação do saldo remanescente de prejuízos tributários anteriores, o valor utilizado, em 
cada período (exercício social), fica limitado a 30% do valor do 
(A) lucro ajustado do período
(B) lucro antes do Imposto de Renda 
(C) lucro do exercício menos o Imposto de Renda devido
(D) saldo remanescente dos prejuízos tributários 
(E) Imposto de Renda devido, antes da compensação
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25
Em 28/01/2012, a Comercial U Ltda. pagou uma conta vencida no valor de R$ 30.000,00, acrescidos de R$ 2.000,00 de 
juros, por atraso no pagamento, relativa a uma compra anterior de mercadorias a prazo, utilizando no pagamento um 
cheque pré-datado para 30 dias.
Desconsiderando que o cheque é uma ordem de pagamento à vista e considerando as informações recebidas e a boa 
técnica contábil das normas vigentes, tal operação foi registrada pela Comercial U, em registro único, da seguinte forma:

(A) D. Fornecedores  30.000,00 
 D. Juros Passivos a Vencer   2.000,00 
 C. Banco conta Movimento   32.000,00  
(B) D. Fornecedores  30.000,00 
 D. Juros de Mora Passivos   2.000,00 
 C. Cheques a Pagar    32.000,00   
(C) D. Mercadorias  30.000,00 
 D. Juros de Mora Passivos   2.000,00 
 C. Banco conta Movimento   32.000,00   
(D) D. Mercadorias  32.000,00 
 C. Cheques a Pagar    32.000,00   
(E) D. Mercadorias  32.000,00 
 C. Banco conta Movimento   32.000,00

26
O posto de combustível ZD Ltda., num determinado dia, vendeu Gás Natural Veicular (GNV), no valor de R$ 8.000,00, 
para os veículos de uma empresa de entregas domiciliares, recebendo um cheque de igual valor, emitido contra o Banco 
C, para ser descontado em 25 dias.
Desconsiderando que o cheque é uma ordem de pagamento à vista e considerando os dados informados e as normas 
contábeis vigentes, o registro contábil da operação, feito num lançamento único pelo posto de gasolina ZD, foi

(A) D. Banco conta Movimento 8.000,00 
 C. Mercadorias / GNV   8.000,00   
(B) D. Banco conta Movimento 8.000,00 
 C. Vendas     8.000,00   
(C) D. Caixa   8.000,00 
 C. Mercadorias / GNV   8.000,00   
(D) D. Cheques a Receber 8.000,00 
 C. Clientes     8.000,00   
(E) D. Cheques a Receber 8.000,00 
 C. Vendas     8.000,00

27
Uma companhia comercial de grande porte, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atuando 
com ouro e pedras preciosas, importou, para seu uso operacional, uma balança de altíssima precisão, cujos valores, já 
convertidos para a moeda nacional de acordo com as normas contábeis e fiscais vigentes, são os seguintes:

   Valor da balança de alta precisão  500.000,00
   Imposto de importação      10.000,00
   Despesas de desembaraço alfandegário    20.000,00
   Despesa de corretagens      50.000,00

Considerando exclusivamente os dados informados, o valor da balança a ser evidenciado no Ativo Não Circulante / Ativo 
Imobilizado da importadora, em reais, é
(A) 580.000,00
(B) 530.000,00
(C) 510.000,00
(D) 500.000,00
(E) 490.000,00
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28
As demonstrações contábeis (financeiras) são o produto final da contabilidade. Elas permitem a evidenciação de infor-
mações úteis para os usuários, tanto internos quanto externos à empresa que as elaborou, e que têm interesse nessas 
informações.
Entre as demonstrações contábeis, aquela que se destina a evidenciar qualitativa e quantitativamente a posição patrimo-
nial e financeira é o(a)
(A) Balanço Patrimonial
(B) Demonstração do Valor Agregado 
(C) Demonstração do Resultado do Exercício
(D) Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado
(E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

29
A empresa NO Ltda., com disponibilidade de caixa, efetuou o pagamento antecipado de uma Duplicata a Pagar, no valor de 
R$ 10.500,00, pela compra anterior de mercadorias a prazo, mediante desconto financeiro por antecipação de pagamento 
de R$ 1.500,00.
O registro contábil dessa operação, num só lançamento, considerando exclusivamente os dados informados, foi feito pela 
empresa NO, da seguinte forma:

(A) D. Duplicatas a Pagar   10.500,00 
 C. Descontos Financeiros Obtidos      1.500,00
 C. Caixa         9.000,00 
(B) D. Mercadorias    10.500,00 
 C. Caixa         9.000,00
 C. Desconto Incondicional Obtido      1.500,00  
(C) D. Duplicatas a Pagar   9.000,00 
 C. Caixa         9.000,00 
(D) D. Duplicatas a Pagar   9.000,00 
 D. Desconto Incondicional Concedido 1.500,00 
 C. Caixa       10.500,00 
(E) D. Mercadorias    9.000,00 
 C. Duplicatas a Pagar       9.000,00

30
Por imposição da lei societária, uma sociedade anônima de capital fechado utiliza a demonstração contábil (financeira) 
com o objetivo de evidenciar a destinação do resultado do exercício, proposta pela Administração à Assembleia Geral 
Ordinária, a quem cabe sua aprovação.
Essa demonstração contábil é denominada
(A) Notas Explicativas
(B) Balancete de Verificação
(C) Demonstração dos Fluxos de Caixa
(D) Demonstração do Resultado do Exercício
(E) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

31
As vendas de produtos ou mercadorias são frutos das negociações que ocorrem entre vendedores industriais ou comer-
ciais e compradores revendedores ou consumidores finais, mediante acordo entre as partes com relação à quantidade, 
qualidade, ao preço e às condições de pagamento. Nas empresas comerciais, tais operações são a principal fonte forma-
dora do estoque, quando compradoras ou geradoras da receita operacional bruta quando vendedoras.
Quanto à geração de resultados, os abatimentos concedidos representam a redução de preço que se manifesta na 
situação de
(A) pós-venda, em decorrência de avaria ocorrida com os bens inclusos na nota fiscal
(B) pós-venda, em decorrência do pagamento feito antes do vencimento pactuado na nota fiscal
(C) venda, dependente de um evento posterior à emissão da nota fiscal
(D) venda, independentemente de evento posterior à emissão da nota fiscal
(E) venda, mediante compromisso de compra futura nas condições da nota fiscal
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Uma sociedade anônima de capital fechado apresentou os seguintes dados referentes ao exercício social findo em 
31/01/2012:

  Capital subscrito  6.000,00
  Capital realizado  3.500,00
  Reserva legal      500,00
  Reserva de lucros a realizar 1.500,00

 Considerando exclusivamente as informações recebidas, o patrimônio líquido dessa sociedade em 31/01/2012, em reais, é de
(A) 8.000,00
(B) 5.500,00
(C) 4.500,00
(D) 3.500,00
(E) 2.500,00

33
No encerramento do exercício social, em 31/12/2011, uma sociedade anônima de capital autorizado, fundada em 2009, 
apresentou as seguintes informações:

  Alienação de bônus de subscrição 8.000,00
  Prêmio na alienação de debêntures 5.000,00
  Reserva de incentivos fiscais  6.000,00

Considerando exclusivamente as informações recebidas, o valor total das reservas de capital da sociedade, em reais, é de
(A) 19.000,00
(B) 14.000,00
(C) 13.000,00
(D)   8.000,00
(E)   6.000,00

34
O custeio por absorção, em termos básicos, consiste na apropriação de todos os custos do período ao custo de produção 
dos produtos desse mesmo período.
Nesse contexto de apropriação de todos os custos ao produto, a indústria que adota o custeio por absorção atende ao 
estabelecido no princípio de contabilidade da
(A) entidade
(B) prudência
(C) competência
(D) continuidade
(E) oportunidade 

35
A indústria M, no final de fevereiro de 2012, apresentou as seguintes anotações do produto Alfa:

  Receita de venda    R$ 2.000.000,00
  Preço de venda unitário    R$ 50,00
  Custo fixo unitário    R$ 15,00
  Custo variável unitário    R$ 20,00
  Despesa variável unitária   R$ 2,00
  Estoque de produtos acabados  inicial e final 0 (zero)

Para março de 2012, dentro da capacidade instalada, a indústria estima produzir 50.000 unidades e vender 45.000 unida-
des do produto Alfa, mantendo a estrutura de custos e preço de venda.
Considerando exclusivamente as informações recebidas e sabendo que a indústria apura o custo de seus produtos pelo 
custeio por absorção, o valor do estoque de Alfa, estimado para 31/03/2012, em reais, é de
(A) 100.000,00
(B) 160.000,00
(C) 170.000,00
(D) 175.000,00
(E) 185.000,00
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36
A companhia comercial UI, que adota o Inventário Periódico para controlar seu estoque de mercadorias, informou que parte 
das mercadorias vendidas em janeiro de 2012 foi adquirida do fornecedor P, conforme registros contábeis, pelo valor líquido 
de impostos recuperáveis, nas contas a seguir, antes da apuração do custo das mercadorias vendidas no citado mês.

  
Estoque de Mercadoria

  15.000,00  
 Devolução de Compras            
                       26.000,00  

   Compras            
 200.000,00  

    
 

  
  Fretes sobre Compras            
  10.000,00  

Abatimentos sem     
Compras  

                      5.000,00  

Desconto Fincanceiro 
sem Compras

                      4.000,00        

Considerando exclusivamente os saldos das contas informadas e o estoque de R$ 20.000,00, apurado na contagem física 
das mercadorias feita após as vendas, em 31 de janeiro, ainda não contabilizada, o custo das mercadorias vendidas em 
janeiro, em reais, é de
(A) 160.000,00
(B) 164.000,00
(C) 170.000,00
(D) 174.000,00
(E) 195.000,00

37
A Comercial D, que controla seus estoques de mercadorias de forma permanente, faz os registros das compras em contas 
desdobradas. Em 29/11/2011, por problemas encontrados na especificação de um lote de mercadorias comprado no dia 
1o do mesmo mês, à vista por pagamento em cheque, a empresa devolveu ao fornecedor esse mesmo lote, no valor de 
R$ 10.000,00.
Desconsiderando a incidência de impostos e considerando unicamente as informações recebidas, o registro contábil 
dessa devolução foi feito pela Comercial D, da seguinte forma:

(A) Banco conta Movimento  10.000,00 
 a       Devolução de Compras   10.000,00  
(B) Caixa    10.000,00 
 a       Estoque de Mercadorias   10.000,00   
(C) Estoque de Mercadorias  10.000,00 
 a       Banco conta Mercadorias   10.000,00  
(D) Fornecedores   10.000,00 
 a       Devolução de Compras   10.000,00  
(E) Fornecedores   10.000,00 
 a       Caixa      10.000,00

38
Uma empresa de grande porte adota o sistema de Fundo Fixo de Caixa, também conhecido como Caixa Pequena, para 
fazer o pagamento de gastos diários referentes a despesas repetitivas e de pequeno valor.
A prestação de contas feita pelo responsável pelo Fundo Fixo de Caixa, com relação às despesas pagas pelo sistema, 
num determinado período de tempo, com a correspondente reposição do valor gasto ao Fundo Fixo, mediante a emissão 
de cheque nominal ao aludido responsável, é registrada da seguinte forma:

(A) Débito: Banco conta Movimento
 Crédito: Caixa 
(B) Débito: Caixa
 Crédito: Fundo Fixo de Caixa
(C) Débito: Contas das Despesas
 Crédito: Banco conta Movimento
(D) Débito: Contas das Despesas
 Crédito: Fundo Fixo de Caixa
(E) Débito: Fundo Fixo de Caixa
 Crédito: Banco conta Movimento
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39
Uma empresa realizou, em dezembro de 2011, as seguintes operações:

1 - Recebimento em dinheiro de Duplicata a Receber de R$ 6.000,00, com desconto de R$ 500,00
2 - Pagamento em dinheiro do aluguel de janeiro/2012, R$ 2.000,00 
3 - Pagamento em cheque de uma Duplicata a Pagar de R$ 2.200,00, com desconto de R$ 300,00

Considerando exclusivamente as operações informadas e sabendo que foram registradas na empresa, pelo regime de 
caixa, conclui-se que tais operações causaram um impacto no resultado final do exercício de um(a)
(A) aumento de R$ 1.600,00
(B) aumento de R$ 1.800,00
(C) redução de R$ 200,00
(D) redução de R$ 1.200,00
(E) redução de R$ 2.200,00

40
As transações típicas de uma empresa comercial envolvem compras e vendas de mercadorias e suas variáveis, tais como 
devoluções, descontos, impostos, estoques, custo das vendas e resultado com mercadorias.
As empresas comerciais podem fazer os registros das operações com mercadorias numa conta única, a chamada conta 
Mista de Mercadorias, que acolherá tanto os débitos quanto os créditos, o que possibilita a apuração de saldo devedor ou 
credor, nessa mesma conta, ao final de um período qualquer de vendas ou de um exercício social.
Utilizando tal conta, é indispensável que a empresa adote o controle temporário do estoque. Assim, ao final do período 
considerado, apura o valor do estoque final das mercadorias, disponíveis para venda, mediante inventário (contagem) 
físico das mesmas e atribuição do respectivo valor monetário. 
Nesse contexto do registro das operações com mercadorias na conta Mista de Mercadorias, uma empresa comercial de 
pequeno porte apresentou as seguintes informações no encerramento de um determinado mês de operações:

  Conta Mista de Mercadorias: saldo devedor = R$ 20.000,00
  Estoque final de mercadorias: apurado na contagem física das mercadorias = R$ 50.000,00

Considerando exclusivamente as informações recebidas, o resultado com mercadorias no aludido mês, em reais, é
(A) 20.000,00 Prejuízo
(B) 30.000,00 Prejuízo
(C) 50.000,00 Prejuízo
(D) 30.000,00 Lucro
(E) 50.000,00 Lucro

RASCUNHO
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BLOCO 2

41
O Patrimônio Líquido representa a diferença entre o valor 
do ativo e do passivo e nele está registrada a origem dos 
recursos da entidade.
Entre os subgrupos do Patrimônio Líquido, inclui-se a 
reserva de capital onde fica registrado o(a)        
(A) estoque dos produtos acabados.
(B) ágio na emissão de ações.
(C) investimento em imóveis.
(D) financiamento de longo prazo.
(E) ação em tesouraria.

42
No Balanço Patrimonial, as contas que visam à proteção 
dos direitos dos acionistas e dos credores da companhia 
aberta, por meio da retenção de valores oriundos do 
resultado do período, são classificadas como 
(A) Lucros Acumulados
(B) Bônus de subscrição
(C) Ajustes da Avaliação Patrimonial
(D) Reserva de Capital
(E) Reservas de Lucros

43
Os investimentos, na forma de ações ou quotas que não 
sejam em coligadas ou em controladas, são avaliados 
pelo método que considera o valor efetivamente despen-
dido na transação, deduzido da provisão para perdas per-
manentes. 
Esse método é denominado de
(A) classificação de investimento
(B) equivalência patrimonial
(C) custo
(D) reavaliação
(E) correção monetária

44
Na ocasião da elaboração das demonstrações contábeis 
com base no lucro real, presumido e arbitrado, a empresa 
deverá constituir provisão para o Imposto de renda com 
base nas instruções da Secretaria da Receita Federal. 
Uma provisão dedutível da base de cálculo do Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica de uma empresa, enquadrada 
no Lucro Real, é a provisão constituída para
(A) perdas prováveis em investimentos
(B) ajuste de estoques a valor de mercado 
(C) reserva de contingências
(D) pagamento de penalidades fiscais
(E) pagamento de férias de empregados

45
A empresa de colchões Carneirinhos Ltda. iniciou suas 
atividades no mês de fevereiro de 2012 e, em seguida, 
contratou cinco funcionários com remuneração conforme 
quadro abaixo.

Em 31 de dezembro, no encerramento do exercício, a 
empresa provisionou as férias dos funcionários, confor-
me legislação vigente, com base no período a que tinham 
direito, com um terço, no momento do encerramento do 
Balanço Patrimonial.
Considerando-se que não houve desconto, o valor, em reais, 
da provisão de férias constante no Balanço Patrimonial é
(A)   5.427,00
(B)   6.925,00 
(C)   8.100,00
(D)   9.002,50
(E) 10.530,00

46
Uma indústria de camisas com produção mensal de 
12.000 unidades apresenta alguns gastos mensais:

Matéria-prima R$        35,00/un
Mão de obra direta R$        10,00/un
Aluguel R$   2.500,00
Honorários do contador R$   3.800,00
Comissão dos vendedores R$   7.500,00
Impostos R$ 15.400,00

Analisando-se as informações acima, o valor total mensal, 
em reais, dos custos variáveis é
(A) 540.000,00
(B) 555.400,00
(C) 562.900,00
(D) 566.700,00
(E) 569.200,00

47
Em uma empresa petrolífera, o salário de um funcionário 
alocado na operação de um equipamento de extração de 
petróleo, é considerado um(a)
(A) custo indireto
(B) custo direto
(C) investimento
(D) despesa direta
(E) despesa indireta

Mês de contratação Funcionário Remuneração
01/02 Funcionário 1 R$ 1.800,00

Funcionário 2 R$ 1.800,00 
01/03 Funcionário 3 R$ 1.500,00

Funcionário 4 R$ 1.500,00 
01/04 Funcionário 5 R$ 1.500,00
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48
A empresa B&B Móveis Ltda. registrou no mês de fevereiro 
de 2012 os seguintes fatos contábeis:

Vendas R$ 150.000,00
Mão de obra R$   55.000,00
Matéria-prima R$   30.000,00
Frete com produto vendido 2% sobre o preço de venda
Salários da administração R$   18.000,00
Telefone R$        800,00
Comissões 5% sobre a venda
Impostos 15,6% sobre o preço de venda

As despesas diretas e indiretas somam, em reais, o valor 
de 

(A)    29.300,00
(B)    34.700,00
(C)   52.700,00
(D) 107.700,00
(E) 137.700,00

49
Uma empresa produtora de sabão em pó, adquiriu, à vista, 
e com pagamento em cheque, no mês de março de 2012, 
8.500 kg de matéria-prima, ao preço de R$ 17.000,00 e 
consumiu 4.000 kg no mesmo mês. 

Como devem ser os registros contábeis dos fatos descritos 
acima? 

(A) Débito: Banco R$ 17.000,00; Crédito: Estoque de 
matéria-prima R$ 17.000,00; Débito: Estoque de 
matéria-prima R$ 8.000,00; Crédito: Estoque de 
produto acabado R$ 8.000,00.

(B) Débito: Estoque de matéria-prima R$ 17.000,00; 
Crédito: Caixa R$ 17.000,00; Débito: Custo das 
mercadorias vendidas R$ 8.000,00; Crédito: Estoque 
de matéria-prima R$ 8.000,00. 

(C) Débito: Estoque de matéria-prima R$ 17.000,00; 
Crédito: Banco R$ 17.000,00; Débito: Estoque de 
matéria-prima R$ 8.000,00; Crédito: Estoque de 
produto acabado R$ 8.000,00.

(D) Débito: Estoque de matéria-prima R$ 17.000,00; 
Crédito: Banco R$ 17.000,00; Débito: Estoque de 
produto acabado R$ 8.000,00; Crédito: Estoque de 
matéria-prima R$ 8.000,00.

(E) Débito: Caixa R$ 17.000,00; Crédito: Estoque de 
matéria-prima R$ 17.000,00; Débito: Estoque de 
matéria-prima R$ 8.000,00; Crédito: Custo das 
mercadorias vendidas R$ 8.000,00. 

50
Uma empresa de comércio de dobradiças adquiriu, em 
determinado mês, um lote de 10.000 unidades desse 
produto por R$ 8.000,00. 
Vendeu, no mesmo mês, 8.500 unidades a R$ 14.450,00. 
O estoque mensal inicial, de 1.300 unidades, custou 
R$ 0,80 a unidade.  
O valor, em reais, do saldo final da conta estoque é de 
(A)   2.240,00
(B)   8.000,00
(C)   9.040,00
(D) 12.210,00
(E) 14.450,00

RASCUNHO
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51
Considerando-se os avanços tecnológicos, surgiu o 
SPED-Contábil para substituir a escrituração em papel 
pela Escrituração Contábil Digital (ECD). 
Os documentos obrigados à transmissão em versão digi-
tal pelo SPED-Contábil são:
(A) livro Diário e seus auxiliares; livro Razão e seus auxi-

liares; Balancetes, Balanços e fichas de lançamento 
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. 

(B)  livro de Inventário e seus auxiliares; livro Razão e seus 
auxiliares; Balancetes, Balanços e Demonstração do 
Resultado do Exercício.

(C)  livro Diário e seus auxiliares; livro Fiscal e seus auxi-
liares; Balancetes, Balanços, Fluxo de Caixa e fichas 
de lançamento comprobatórias dos assentamentos 
neles transcritos.

(D) livro Fiscal e seus auxiliares; livro de Inventário e 
seus auxiliares; Livro Razão, Balancetes, Balanços 
e Demonstração do Valor Adicionado acompanhado 
das fichas de lançamento.

(E)  livro Diário e seus auxiliares; livro Razão e seus auxi-
liares; Balancetes, Balanços, Demonstração do Valor 
Adicionado e Demonstração do Fluxo de Caixa.

52
O orçamento é considerado um dos pilares da gestão e 
uma ferramenta fundamental para a prestação de contas 
dos gestores.
Em razão de sua importância, o orçamento é indispensável 
para a implementação das estratégias da empresa, sendo 
considerado um plano 
(A) econômico
(B) financeiro 
(C) contábil
(D) patrimonial
(E) estratégico

53
Existem elementos indispensáveis à montagem de um or-
çamento, entre os quais, a análise do cenário da organi-
zação, no qual são considerados os aspectos que podem 
afetar o negócio do ponto de vista interno.
Em relação às etapas da montagem do orçamento, que in-
cluem questões organizacionais estão a
(A) econômica e a operacional
(B) patrimonial e a estrutural
(C) operacional e a financeira 
(D) estrutural e a estratégica
(E) contábil e a operacional

54
Uma empresa concede a seu funcionário um empréstimo 
no valor de R$ 2.500,00, que seria pago mediante desconto 
em folha de pagamento, em cinco parcelas iguais, a juros 
simples de 1% a.m. 
Qual será o total dos juros pagos, em reais, após a quita-
ção do empréstimo?        
(A)   25,00
(B) 100,00
(C) 101,51
(D) 125,00     
(E) 127,53

55
O cliente de uma instituição financeira contrata um 
financiamento a juros compostos de 1,5% a.m., no valor 
de R$ 5.000,00, com pagamento em seis parcelas.
O cliente da instituição financeira que recebeu o financia-
mento terá pago, em reais, referentes ao primeiro trimes-
tre, juros no valor de 
(A) 150,00
(B) 151,13
(C) 225,00
(D) 228,40
(E) 450,00

56
Um corretor de imóveis recebe o valor de R$ 500.000,00 
em comissões e resolve aplicá-lo por dois meses, a juros 
simples de 2,5% a. m. 
O valor do montante ao final do terceiro mês, caso ele 
resolva estender aplicação por mais um mês, será, em 
reais, de        
(A)   25.000,00
(B)   37.500,00
(C) 512.500,00
(D) 525.000,00     
(E) 537.500,00

57
A aplicação financeira de R$ 10.000,00, a juros compos-
tos de 1,3% a.m., programada para um período de 6 me-
ses, resultará, após o período de programação, no valor 
total, em reais, de
(A)      780,00
(B)      806,00
(C) 10.130,00
(D) 10.780,00
(E) 10.806,00
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58
A Receita Federal do Brasil disponibiliza no programa do 
Sped Contábil as especificações dos registros e as vali-
dações que são realizadas no arquivo da escrituração a 
ser transmitida. 

Quanto à transmissão do Sped Contábil, qual programa 
deverá ser utilizado?

(A) Receitanet
(B) ReceitanetBX
(C) ReceitanetRFB
(D) ReceitanetSF
(E) ReceitanetSC

59
Após 2 meses, resgatou-se um valor de R$ 1.350,00. 

Sabendo-se que o valor do principal era de R$ 1.000,00, 
qual a taxa de juros simples ao mês?

(A) 0,58%
(B) 8,75%
(C) 17,5%
(D) 35%
(E) 38%

60
No que diz respeito ao Sped Contábil, os arquivos de da-
dos que consistem na consolidação mensal de informa-
ções de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis 
são denominados Dados

(A) Consolidados
(B) Agregados
(C) Individualizados
(D) Processados
(E) Escriturados
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