
Contabilidade Geral

01. A empresa Empreendimentos S.A. atua no seguimento da construção civil exclusivamente na 
construção de agências bancárias.
Nesse mercado a inadimplência é próxima de zero em decorrência do setor ser bastante forte. 
Com o objetivo de ampliar seus negócios, a empresa passou a atuar, no último ano, no 
seguimento de casas populares, em que o ganho é maior e o risco de inadimplência, também. O 
faturamento nesse primeiro ano representou 2% do total. A empresa deve divulgar essa 
informação por ser
(A) material e permitir a avaliação do patrimônio líquido.
(B) neutra e não modificar a análise do usuário.
(C) essencial para o encerramento das demonstrações contábeis.
(D) direcionadora para tomada de decisões a favor da empresa.
(E) relevante e afetar a avaliação de riscos e oportunidades.

02. A depreciação de uma máquina, pelo método linear, relativa ao ano de 2008, adquirida por R$ 
100.000,00, em 01 de julho de 2008, com vida útil estimada de 10 anos, valor residual de 5% do 
valor histórico, e que trabalha em dois turnos, é
(A) R$ 14.250,00
(B) R$ 10.000,00
(C) R$ 7.125,00
(D) R$ 5.000,00
(E) R$ 4.750,00

03. A empresa Capital Ltda. aumentou seu capital em R$ 200.000,00. A sociedade é formada por 
4 sócios, cada um com 25%. Dois sócios fizeram a transferência dos recursos no ato da reunião 
da diretoria e os demais acordaram em transferir os recursos em dois meses. A conta em que 
ficará registrado o direito da empresa em receber esses recursos é Capital Social a
(A) Autorizar.
(B) Capitalizar.
(C) Receber.
(D) Integralizar.
(E) Subscrever.

04. A empresa Aquisições S.A. comprou 100 ônibus à vista, para substituição de sua frota. Esse 
evento contábil representa um fato
(A) permutativo entre elementos do Passivo.
(B) modificativo entre elementos do Ativo e do Passivo.
(C) permutativo entre elementos do Ativo.
(D) modificativo no Passivo Não-Circulante.
(E) misto diminutivo no Ativo e no Passivo.

05. A empresa Inova S.A. realizou aumento de capital para entrada de um novo sócio que alugava 
o prédio da sede para a empresa. O valor do aumento de capital foi de R$ 1.100.000 sendo R$ 
1.000.000 integralizado com o imóvel e o restante em dinheiro.
      Esse evento tem como consequência um lançamento de
(A) crédito em Capital Social.
(B) débito no Patrimônio Líquido.
(C) crédito em Compensação.
(D) débito no Intangível.
(E) crédito no Disponível.



06. A empresa Girobaixo S.A. tinha um contas a receber de R$ 500.000,00 de seu cliente 
Oportunia Ltda., que estava com dificuldades financeiras. Sabendo das dificuldades de seu cliente 
e com receio de inadimplência, concedeu desconto de 5% para que o cliente liquidasse a dívida 
no prazo. A Oportunia aceitou e quitou a dívida. O registro do evento na empresa Girobaixo S.A. 
representa um fato
(A) permutativo.
(B) compensativo diminutivo.
(C) modificativo aumentativo.
(D) quantitativo aumentativo.
(E) misto diminutivo.

07. A empresa Amandia S.A. atua no mercado varejista, em todo território nacional, emitindo mais 
de um milhão de notas fiscais/mês. Sua cobrança é realizada integralmente por intermédio do 
Banco Cobrança S.A. Por seus serviços, o Banco cobra R$ 2,20 por título enviado. A empresa 
contabiliza o serviço bancário contratado no ato do débito da despesa em conta corrente, que 
ocorre no momento da efetivação da cobrança pelo banco. A adoção desse procedimento, pela 
empresa, evidencia a aplicação
(A) do regime de competência.
(B) do regime de caixa.
(C) da essência sobre a forma.
(D) do princípio da materialidade.
(E) da confiabilidade.

08. A empresa Solidária S.A. emprestou para os quatro diretores do grupo R$ 1.000.000,00. O 
evento foi formalizado por meio de contrato de mútuo, com juros de mercado, para pagamento em 
doze meses. Em conformidade com a lei societária vigente, esse fato deve ser registrado como
(A) adiantamento a diretores − passivo circulante.
(B) adiantamento a diretores − ativo não-circulante.
(C) empréstimos a diretores − ativo circulante.
(D) empréstimos a diretores − ativo não-circulante.
(E) empréstimos a diretores − passivo circulante.

09. A empresa Novos Tempos S.A. tem, segundo a lei societária vigente, a obrigatoriedade de 
apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Em um determinado período, a empresa 
efetuou a venda de máquinas e equipamentos totalmente depreciados pelo valor de R$ 
100.000,00, realizou aumento de capital no valor de R$ 1.000.000,00 e comprou softwares ligados 
ao processo produtivo à vista. Na DFC, do mesmo período, esses eventos geraram, 
respectivamente,
(A) aumento das fontes de investimento, aumento das fontes de financiamento e diminuição das 
fontes de investimento.
(B) aumento das fontes de financiamento, aumento das fontes de investimento e aumento das 
fontes de investimento.
(C) diminuição das fontes de investimentos, diminuição das fontes de financiamento e diminuição 
das fontes de investimento.
(D) diminuição das fontes de financiamento, diminuição das fontes de investimento e aumento das 
fontes de investimento.
(E) diminuição das fontes de investimento, aumento das fontes de financiamento e aumento das 
fontes de financiamento.



Instruções: Para responder às questões de números 10 e 11, considere os dados fornecidos a 
seguir.
Dos livros de uma empresa, foram retirados as contas e seus respectivos saldos:

10. O valor das compras de 2008 é, em R$,
(A) 1.200.000,00
(B) 1.000.000,00
(C) 500.000,00
(D) 300.000,00
(E) 200.000,00

11. O valor do estoque final em 2009 é, em R$,
(A) 1.000.000,00
(B) 800.000,00
(C) 500.000,00
(D) 150.000,00
(E) 50.000,00

12. A empresa Giroauto S.A. pretende controlar seus estoques de mercadorias, para fins de 
gestão, de forma que estejam o mais próximos do que ela desembolsaria para os repor. 
Considerando que o mercado em que a empresa atua tem um comportamento estável de preços 
e que seus fornecedores administram seus preços sempre reajustando-os para preços maiores, o 
critério de custeio que melhor atenderia a empresa para alcançar esse objetivo seria
(A) qualquer um dos métodos, por não apresentarem diferenças ao preço de reposição.
(B) o método do preço médio ponderado.
(C) o método PEPS, que apresenta o custo mais próximo do preço de mercado.
(D) o método do preço médio comparado ao preço de venda.
(E) o método UEPS, que apresenta o custo de reposição do produto.

13. O valor da receita de equivalência patrimonial recebida pela empresa de controlada deve ser 
apresentada na DVA como
(A) distribuição de riqueza − remuneração do capital de terceiros.
(B) receita criada pela entidade − outras receitas.
(C) receitas não-operacionais − demais.
(D) valor adicionado recebido em transferência.
(E) distribuição de riqueza − remuneração de capital próprio.

14. A empresa Pós-sal S.A., concessionária do direito de exploração de petróleo no litoral 
brasileiro, tem o direito de prospecção e exploração da área denominada “campo de golfinhos”. A 
área é de difícil exploração e foi concedida a custo zero. A empresa não detém tecnologia 
específica para exploração dessas áreas e a tecnologia não é dominada. A empresa tem estudo 
projetando a possibilidade de exploração de 1.000.000 de barris/dia. Essa empresa deve, na 
ocorrência do evento,



(A) reconhecer um ativo permanente pertinente ao valor do volume de produção estimado.
(B) contabilizar um intangível relativo ao valor da reserva.
(C) redigir uma nota explicativa relatando os fatos e as expectativas.
(D) reconhecer uma receita diferida referente a volume de 1.000.000 de barris.
(E) não realizar procedimento algum, uma vez que o projeto ainda não é viável.

15. Das Demonstrações Contábeis da Cia. Prevenção, são extraídas as seguintes contas e seus 
respectivos saldos:

Considerando os dados fornecidos, é correto afirmar que a
(A) perda com clientes esperada em 2007 foi menor que a perda real.
(B) empresa utiliza percentuais diferentes para provisionar seus riscos com clientes.
(C) empresa recebeu de seus clientes, no último exercício, créditos anteriormente baixados.
(D) perda com clientes verificada em 2007 foi de R$ 228,00.
(E) empresa registrou, no exercício de 2008, uma perda líquida de R$ 500,00.

Gabarito

01. E
02. C
03. D
04. C
05. A   
06. E
07. B
08. D
09. A
10. B   
11. E
12. C
13. D
14. C
15. A   


