UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDOS DE REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA DE REFUGIADOS
NÚCLEO DE CONCURSOS/PROGRAD
Editais n° 57 e 59/2019 – NC - Prova objetiva - 04/08/2019
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

908 – Ciências Contábeis - Bacharelado
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.

3.

Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.

4.

A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas.

5.

Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais
somente uma deve ser assinalada.

6.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.

7.

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.

8.

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

9.

O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.

10. Não será permitido ao candidato:
a)

Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.

b)

Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital
57/2019.

c)

Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o
atendimento especial.

d)

Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.

e)

Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou
qualquer outro material de consulta.

f)

Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.

g)

Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então,
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019.

h)

Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas.

i)

Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019.
Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a.

j)

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.
11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que:
a)

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.

b)

Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019.

c)

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.

d)

Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta.

e)

Não permitir a coleta de sua assinatura.

f)

Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de
Questões de prova e o Cartão-Resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
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01 - Considere a seguinte Demonstração de Resultados de uma sociedade empresária no ano X1:
Demonstração de Resultados (valores em $)

31/12/X1

Venda de Mercadorias

1.460.875

(-) Custo das Mercadorias Vendidas

(511.306)

(=) Lucro Bruto

949.569

(-) Despesas Operacionais
Despesas Comerciais

(262.958)

Despesas Administrativas

(336.001)

Despesas de Depreciação

(100.440)

Outras Receitas e Despesas Operacionais
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado

186.000

(=) Lucro Líquido do Período

436.170

Assumindo que a totalidade das operações foi à vista, que não há saldos iniciais e finais de contas a pagar ou a receber
de qualquer espécie e que não houve outras receitas e despesas não desembolsáveis, qual é o fluxo de caixa gerado
ou consumido pelas atividades operacionais?
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 250.170.
$ 350.610.
$ 436.170.
$ 536.610.
$ 1.460.875.

02 - Assinale a alternativa em que está apresentada de forma correta a contabilização da despesa de depreciação de
veículos, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.
►a)
b)
c)
d)
e)

Débito: Despesa de depreciação de veículos
Débito: Despesa de depreciação de veículos
Débito: Depreciação acumulada de veículos
Débito: Veículos
Débito: Veículos

Crédito: Depreciação acumulada de veículos.
Crédito: Caixa.
Crédito: Caixa.
Crédito: Despesa de depreciação de veículos.
Crédito: Depreciação acumulada de veículos.

03 - A companhia “EDUC” apresenta as seguintes contas ao final de seu exercício social em 31/12/X1:
Despesas com Juros Bancários
Custo da Mercadoria Vendida
Perda na Venda de Imobilizado
Despesas com Juros de Mora
Receita Bruta de Vendas
Tributos sobre a Venda
Despesas Administrativas
Comissões sobre Vendas
Abatimentos sobre Vendas
Receitas de Aplicações Financeiras
Devoluções de Vendas
Fretes sobre Venda
Ganho na Venda de Imobilizado

$ 150
$ 3000
$ 500
$ 50
$ 9000
$ 700
$ 2000
$ 1000
$ 500
$ 500
$ 300
$ 100
$ 200

O valor total do Lucro Bruto na Demonstração do Resultado do Exercício é de:
a)
b)
►c)
d)
e)

R$ 1.400.
R$ 1.500.
R$ 4.500.
R$ 5.000.
R$ 6.000.
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04 - A companhia “AGORA” apresenta as seguintes contas ao final de seu exercício social em 31/12/X1:
Ações em Tesouraria
Aplicações Financeiras
Bancos – Conta Movimento
Caixa
Clientes a Receber
Depreciação Acumulada
Empréstimos Bancários
Estoque de Mercadorias para revenda
Fornecedores a pagar
Prédios e Edifícios
Prejuízos Acumulados
Tributos a Recuperar
Veículos

$ 1.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 11.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 10.000
$ 33.000
$ 70.000
$ 35.000
$ 2.000
$ 17.000

A partir do exposto, o valor total do Ativo é de:
a)
►b)
c)
d)
e)

R$ 148.000,00.
R$ 183.000,00.
R$ 193.000,00.
R$ 194.000,00.
R$ 277.000,00.

05 - A companhia “Lummia” efetuou durante o mês de novembro as seguintes operações com mercadorias:
1.
2.
3.

Dia 05/11 – Estoque inicial de 100 unidades no valor total de R$ 10.000,00.
Dia 10/11 – Compra de 300 unidades ao preço unitário de R$ 120,00.
Dia 12/11 – Venda de 250 unidades ao preço unitário de R$ 225,00.

Considerando que o tributo recuperável na compra de 12% e o tributo a pagar na venda de 18% já estão incluídos nos
valores e que a empresa utiliza o método da Média Ponderada Móvel (MPM) para controle permanente do estoque, o
valor do Custo da Mercadoria Vendida ao final o mês de novembro é de:
a)
►b)
c)
d)
e)

R$ 17.250,00.
R$ 28.750,00.
R$ 30.000,00.
R$ 39.000,00.
R$ 56.250,00.

06 - Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, são itens classificados como fluxo de caixa das atividades de financiamento:
►a) os pagamentos de caixa para resgatar ações da entidade e para reduzir o passivo relativo à aquisição de máquinas
financiadas.
b) o caixa recebido proveniente da emissão de debêntures e os pagamentos para aquisição de ações ou instrumentos de
dívida de outras entidades.
c) os pagamentos de caixa para aquisição de ativo intangível e o pagamento de dividendos.
d) os pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços e o caixa recebido pela emissão de instrumentos
patrimoniais.
e) os recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas e a amortização de
empréstimos e financiamentos.
07 - O Pronunciamento Técnico CPC 12 (Ajuste a Valor Presente), cujos principais pontos são apresentados na IFRS 9
(Instrumentos Financeiros), estabelece, em seu item 21, que “os elementos integrantes do ativo e do passivo,
decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a
valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais”. Uma transação de venda de
mercadorias a prazo no valor de R$ 24.000,00, a ser recebida em 15 meses, resulta no Ajuste a Valor Presente de
R$ 5.400,00. É correto afirmar que no momento da transação de venda:
►a) uma Receita de Vendas de R$ 18.600,00 deverá ser reconhecida, e a diferença de R$ 5.400,00 deverá ser contabilizada
na conta de Ajuste a Valor Presente, redutora de Clientes.
b) a conta Receita de Vendas deverá ser contabilizada a crédito de R$ 24.000,00.
c) a conta de Ajuste a Valor Presente, redutora do passivo, deverá ser utilizada e receberá lançamento de R$ 5.400,00.
d) o lançamento contábil utilizará duas contas: Clientes e Receita de Vendas.
e) a conta Clientes deverá ser contabilizada a débito de R$ 18.600,00.
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08 - Em relação à conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Corresponde a uma conta de reserva, classificada no Patrimônio Líquido, uma vez que esses valores ainda não
transitaram no resultado.
É uma conta do Patrimônio Líquido que irá absorver as variações do valor justo de elementos do ativo e passivo.
São registradas nessa conta, por exemplo, as variações de preço de mercado dos instrumentos financeiros,
quando destinados à venda futura.
As variações de ativos contabilizadas nessa conta correspondem, por exemplo, à perda em decorrência da
aplicação do impairment test.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

09 - A Cia. Beta adquiriu uma máquina por meio de uma operação de arrendamento mercantil financeiro. Nessa data, o
valor da máquina era de R$ 400.000,00, que deverá ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 10.000,00. Diante dessas
informações, assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

A Cia. Beta deverá contabilizar uma despesa mensal de aluguel de R$ 10.000,00.
Os juros de R$ 200.000,00 deverão ser contabilizados de imediato no resultado como despesa financeira.
A Cia. Beta deverá contabilizar R$ 600.000,00 na conta de Imobilizado no Ativo Não Circulante.
A empresa deverá contabilizar o bem somente ao final do contrato de arrendamento, caso exerça a opção de compra,
uma vez que essa operação é uma cessão de uso.
A Cia. Beta deverá contabilizar R$ 400.000,00 na conta de Investimentos no Ativo Não Circulante.

10 - No encerramento das Demonstrações Contábeis do exercício 2017, a Cia Alfa identificou indícios de desvalorização
no seu ativo imobilizado. Em observância ao CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos – e em convergência
com as normas internacionais (IAS 36) – a Cia Alfa submeteu esses itens ao impairment test. Antes da realização do
teste, sabe-se que esse ativo tinha um custo histórico registrado de R$ 150.000,00 e havia sido utilizado por 3 anos,
sendo de 5 anos a sua vida útil no momento da aquisição e a depreciação pelo método da linha reta. Nessa data, o
valor justo desse ativo, líquido de despesa de venda, é de R$ 45.000,00 e o valor em uso é de R$ 50.000,00. Com base
nessas informações, é correto afirmar:
a)
b)
c)
►d)
e)

Nesse caso, não deverá ser reconhecida perda por desvalorização de ativos.
Não é possível determinar o valor recuperável para esse ativo.
Deverá ser reconhecido um novo valor de imobilizado de R$ 50.000,00.
Deverá ser reconhecida uma perda por desvalorização de ativos de R$ 10.000,00.
O valor recuperável desse ativo é de R$ 45.000,00.

11 - Em relação à aplicação do Método de Equivalência Patrimonial para avaliação de investimentos permanentes em outras
entidades, assinale a alternativa correta.
a)

O método aplica-se aos investimentos em que a empresa investidora possui participação de até 20% das ações totais que
compõem o capital social da empresa investida.
b) As contrapartidas das variações de valor do investimento na investida devem ser contabilizadas no Patrimônio Líquido da
empresa investidora como Ajustes de Avaliação Patrimonial.
c) As Normas Brasileiras de Contabilidade não preveem a utilização do método pelas sociedades anônimas de capital aberto
para a avaliação de seus investimentos permanentes em outras entidades.
d) O impacto decorrente do reconhecimento de valores como Outros Resultados Abrangentes na empresa investida deve ser
contabilizado como conta de resultado pela empresa investidora.
►e) Os dividendos a receber por parte da empresa investidora relativos à empresa investida devem ser contabilizados como
direito a receber com contrapartida como redução do valor do investimento relativo à empresa investida.
12 - A Alfa S.A. possui um investimento societário na Beta S.A. O capital social da Beta S.A. é dividido em 100 ações
ordinárias, das quais 60 estão em posse da Alfa S.A., e 100 ações preferenciais, das quais 20 estão em posse da Alfa
S.A. O lucro do período T1 da Beta S.A. foi de $ 500. Com base nessas informações, qual é o valor da receita de
equivalência patrimonial a ser contabilizado por Alfa S.A. em relação à sua investida Beta S.A. no período T1?
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 100.
$ 200.
$ 300.
$ 400.
$ 500.
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13 - Alfa S.A. é a controladora da Beta S.A., com uma participação de 60% no capital social de Beta S.A. Ao final do período
T1, o patrimônio líquido da Beta S.A. era $ 100. Ao final do período T1, o ativo total de Alfa S.A. era $ 200 e o da Beta
S.A. era $ 100, sendo que havia um saldo de $ 20 em Clientes a Receber em Beta S.A. relativos à Alfa S.A. Com base
nessas informações, qual é o valor correto do ativo consolidado da Alfa S.A. ao final do período T1?
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 200.
$ 220.
$ 260.
$ 280.
$ 300.

14 - A empresa Alfa possui ativos financeiros totais no valor de $ 1.500, sendo que, desse valor, $ 500 são ativos financeiros
para negociação imediata e $ 1.000 são ativos financeiros disponíveis para venda. Tais ativos financeiros tiveram
ganhos, via cálculo do valor justo, de $ 100 e $ 200, respectivamente. O impacto provocado pelo reconhecimento
desses ganhos é:
►a)
b)
c)
d)
e)

aumento de $ 100 no resultado do período e aumento de $ 200 no patrimônio líquido.
aumento de $ 200 no resultado do período e aumento de $ 300 no patrimônio líquido.
aumento de $ 300 no resultado do período.
aumento de $ 300 no patrimônio líquido.
aumento de $ 300 no resultado do período e aumento de $ 100 no patrimônio líquido.

15 - Em 30/06/T1, a Alfa S.A. concluiu a aquisição das ações que lhe garantem o controle acionário de Beta S.A. O valor
pago por Alfa S.A. na aquisição de 80% das ações ordinárias de Beta S.A. foi de $ 220. Nessa data, o Patrimônio Líquido
de Beta S.A. era $ 150 e o valor justo de seus ativos líquidos era $ 200. O valor do goodwill pago por Alfa S.A. na
aquisição do controle acionário de Beta S.A é de:
a)
b)
c)
►d)
e)

$ 160.
$ 100.
$ 70.
$ 60.
$ 20.

16 - Em 31 de dezembro de X1, uma sociedade empresária apresentou o seguinte balanço patrimonial sintético, com dados
comparativos a 31 de dezembro de X0:
X0

X1

ATIVO
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante

54.900
33.100

75.600
31.400

Total do Ativo

88.000

107.000

PASSIVO E PL
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido (PL)
Total do passivo e PL

X0

X1

36.600
18.300
33.100
88.000

43.200
24.300
39.500
107.000

Com base no Balanço Patrimonial apresentado acima, é correto afirmar que entre X1 e X0:
a)
b)
►c)
d)
e)

o Capital Circulante Líquido foi ampliado em $ 8.100 e o Quociente de Liquidez Corrente foi aumentado em 0,12.
o Capital Circulante Líquido foi reduzido em $ 14.100 e o Quociente de Liquidez Corrente foi reduzido em 0,25.
o Capital Circulante Líquido foi ampliado em $ 14.100 e o Quociente de Liquidez Corrente foi aumentado em 0,25.
o Capital Circulante Líquido foi reduzido em $ 8.100 e o Quociente de Liquidez Corrente foi reduzido em 0,12.
o Capital Circulante Líquido foi ampliado em $ 18.300 e o Quociente de Liquidez Corrente foi reduzido em 0,13.

17 - Considere as seguintes premissas orçamentárias para a elaboração de um plano orçamentário de vendas, produção
e consumo de materiais da empresa Ômega para o período T1:
Premissas orçamentárias para T1

Valor

Aumento previsto na quantidade de vendas

25%

Estimativa de reajuste no preço unitário de venda

10%

Tributos incidentes sobre as vendas

20%

Estoque final em T1 (unidades)

10% da quantidade de vendas orçada para T1

Estimativa de aumento dos custos dos materiais por produto

5%

No período anterior (T0), a empresa Ômega vendeu 20.000 unidades de seu produto ao preço unitário de venda de
$ 20,00. Ao final do período T0, a empresa Ômega possuía 3.500 unidades de seu produto em estoque. No período T0,
o custo dos materiais por produto era de $ 10,00.
A respeito da elaboração de um plano orçamentário de vendas, produção e consumo de materiais da empresa Ômega
para o período T1, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
►e)

A receita operacional líquida orçada é de $ 440.000.
O estoque final orçado é de 2.500 unidades.
O consumo orçado de materiais é de $ 252.000.
A receita operacional bruta orçada é de $ 550.000.
A produção orçada é de 25.000 unidades.
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18 - Como área organizacional, a Controladoria é estruturada em duas grandes áreas: a área de escrituração e a área de
planejamento e controle. É uma atividade da área de escrituração:
a)
b)
c)
d)
►e)

Contabilidade por Responsabilidades.
Orçamento, com projeções e análise de investimentos.
Contabilidade de Custos.
Auditoria Interna.
Contabilidade Tributária.

19 - Sobre o papel estratégico da Controladoria na gestão e avaliação de desempenho de pessoas, considere as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.

A Controladoria se ocupa especialmente do processo burocrático de contratação, registro e desligamento do
capital humano das empresas, utilizando-se dessa função para avaliar o desempenho organizacional pelo índice
de rotatividade dos funcionários.
A Controladoria busca integrar as práticas tradicionais de Recursos Humanos, como, por exemplo, os processos
de recrutamento, avaliação de desempenho, treinamentos, de maneira que interajam entre si e complementem-se
nos processos de gestão de Recursos Humanos.
É papel da Controladoria mensurar o desempenho humano em relação a metas e objetivos claros e
predeterminados, definidos de forma conjunta entre empresa e funcionário, visando a gestão e o desenvolvimento
das pessoas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

20 - O EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), que, em tradução livre, significa Lucro
Antes de Juros, Impostos sobre o Lucro, Depreciação e Amortização, é um indicador financeiro largamente utilizado
pelas empresas como medida de capacidade de geração operacional de caixa. Durante o período XI, uma sociedade
empresária apurou os seguintes valores em sua Demonstração do Resultado: Despesa de Amortização $ 44; Despesa
de Depreciação $ 66; Impostos sobre o lucro $ 88; Despesas com Juros $ 99; Receita de vendas $ 555; Custo das
vendas $ 333; Despesas com vendas $ 111; e Outras Despesas Administrativas $ 34. Tendo em vista o conceito de
EBITDA e os dados apresentados, o valor do EBITDA dessa sociedade para o período X1 é de:
a)
b)
c)
d)
►e)

$ 775.
$ 258.
$ 222.
$ 111.
$ 77.

21 - O Método de Custeio por Absorção é uma metodologia de apropriação de custos amplamente utilizada na maioria dos
países, em especial, para fins societários e tributários. Sobre Custeio por Absorção, assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados.
Apropria e valoriza todos os gastos relativos ao esforço de produção para todos os produtos.
É a metodologia que consiste na apropriação de todos os custos de produção e de distribuição para todos os produtos.
Apropria todos os custos e despesas aos bens elaborados.
Apropria somente os custos com materiais diretos e mão de obra direta aos bens elaborados.

22 - A Fábrica Laranjeiras utiliza o método de Custeio por Absorção na apuração dos custos dos seus produtos e fabrica
dois produtos, o produto X e o produto Y.
Em um determinado período, a Fábrica apresentou as seguintes informações relativas à sua produção:
Informações
Matéria-prima consumida
Mão de obra direta
Produção acabada no período
Custo fixo no período

Produto X
Produto Y
R$ 15,00 por unidade
R$ 30,00 por unidade
R$ 40,00 por unidade
R$ 20,00 por unidade
1.000 unidades
1.500 unidades
R$ 120.000,00

Os custos fixos do período são apropriados aos produtos proporcionalmente ao valor total da matéria-prima
consumida.
Considerando as informações apresentadas, o custo unitário de produção do produto X é de:
a)
b)
c)
d)
►e)

R$ 135,00.
R$ 110,00.
R$ 103,00.
R$ 95,00.
R$ 85,00.
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23 - Em 1º de janeiro de X1, a Fábrica Pinheiro iniciou suas atividades produzindo somente o produto GX. Sobre essas
atividades, considere os seguintes dados:
-

Nesse primeiro mês, houve a conclusão de 400 unidades e existia na produção em andamento 100 unidades, sendo
que estas estavam em um estágio médio de acabamento de 60%.
Em fevereiro, foi iniciada a fabricação de 500 unidades. Foram concluídas e expedidas, nesse mês, 550 unidades
ao estoque de produtos acabados. O saldo final da produção em andamento, desse mês, encontra-se em um
estágio médio de acabamento de 30%.
Os custos incorridos em cada mês são apresentados abaixo:

-

Custos incorridos
Matéria-prima
Mão de obra direta
Custos indiretos de fabricação
-

Janeiro
R$ 81.500,00
R$ 47.350,00
R$ 111.150,00

Fevereiro
R$ 97.750,00
R$ 52.908,00
R$ 134.342,00

Considere vendidos todos os produtos acabados no mês de janeiro.
Considere o critério de produção equivalente para o cálculo do custo unitário médio mensal.

Tendo em vista que a Fábrica adota o Custeio por Absorção e o método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai),
o custo do Saldo Final do Estoque de Produtos Acabados em fevereiro foi de:
a)
b)
►c)
d)
e)

R$ 316.304,35.
R$ 310.396,04.
R$ 307.839,00.
R$ 285.000,00.
R$ 276.534,65.

24 - Uma Empresa comprou matéria-prima a prazo no valor de R$ 250,00, e o frete foi de responsabilidade do comprador,
no valor de R$ 30,00, a prazo. Assinale a alternativa correta quanto ao lançamento contábil pela compra da matériaprima.
a)

Débito: Matéria-prima
Crédito: Despesa com frete
Crédito: Fornecedores

R$ 280,00
R$ 30,00
R$ 220,00

b)

Débito: Matéria-prima
Crédito: Fornecedores

R$ 250,00
R$ 250,00

►c) Débito: Matéria-prima
Crédito: Frete a pagar
Crédito: Fornecedores

R$ 280,00
R$ 30,00
R$ 250,00

d)

Débito: Matéria-prima
Crédito: Caixa

R$ 250,00
R$ 250,00

e)

Débito: Matéria-prima
Débito: Despesa com frete
Crédito: Fornecedores

R$ 280,00
R$ 30,00
R$ 280,00

25 - Observe o seguinte quadro de informações relativas à produção de uma empresa industrial em determinado período:

A

Quantidade de
fabricação
100

Tempo de
fabricação
25 min

Custos unitários dos
produtos com matéria-prima
$ 25

Custos unitários com
mão de obra direta
$ 12

B

100

20 min

$ 29

$ 25

C

100

15 min

$ 16

$ 10

Produto

Com base nessas informações, considerando que os custos indiretos de fabricação nesse período totalizaram $ 7.200,
levando em conta o tempo de fabricação como critério de rateio desses custos, os custos totais unitários de fabricação
dos produtos A, B e C são, respectivamente:
►a)
b)
c)
d)
e)

$ 67
$ 61
$ 37
$ 25
$ 12

-

$ 78
$ 78
$ 54
$ 29
$ 25

-

$ 44.
$ 50.
$ 26.
$ 16.
$ 10.
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O seguinte conjunto de informações é referência para responder às questões 26 e 27.
1.
2.
3.
4.
5.

Custos diretos para produzir e vender para pagamento à vista: $ 12,00/kg.
Impostos e taxas incidentes sobre vendas para pagamento à vista: 20%.
Lucro marginal desejado: 16%.
Volume previsto de venda: 500 kg.
Entrega do produto no ato da compra ao cliente pela formação do preço de venda.

26 - Uma indústria metalúrgica deseja alterar sua tabela de preços para a venda de arruelas de ferro. Considerando os
dados e informações, o preço de venda à vista por kg que deve ser praticado pela empresa é:
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 16,65 por kg.
$ 18,75 por kg.
$ 19,83 por kg.
$ 20,73 por kg.
$ 21,85 por kg.

27 - Considerando os dados e informações, os pontos de equilíbrio em quantidade (kg) e em valor ($), para um lucro
marginal de $ 3,00 por kg, são, respectivamente:
a)
b)
c)
►d)
e)

230,33 kg; $ 5.550.
233,33 kg; $ 4.155.
330,00 kg; $ 6.250.
333,33 kg; $ 6.250.
433,20 kg; $ 6.250.

28 - A valoração de estoques pelo Método do Custeio Variável contempla:
a)
b)
c)
d)
►e)
29

todos os custos de transformação.
apenas os custos diretos de produção.
todos os custos e despesas identificáveis.
todos os custos e despesas variáveis.
apenas os custos variáveis de produção.

Em relação ao Custo Padrão, considere as afirmativas abaixo:
1.

O objetivo principal do procedimento do custo padrão é fornecer um padrão de comportamento para os custos,
fixando os montantes para, ao final do período de apuração, efetuar a comparação com o realmente ocorrido.
O controle de custos pelo procedimento do custo padrão somente se concretiza quando as causas das variações
são encontradas e as correções são efetuadas.
Para analisar as causas dos desvios, é importante separar a variação total ocorrida em partes, de acordo com os
fatores que a originaram. Contudo, na análise da variação da matéria-prima, isso não é possível, devido à
impossibilidade dessa separação.
O acompanhamento das variações relacionadas à matéria-prima auxilia o controle do desperdício, otimizando o
aproveitamento dos materiais.

2.
3.
4.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

30 - Uma empresa industrial considera os seguintes padrões de consumo de seus custos diretos para a fabricação de
1 (uma) unidade de seu produto Alfa:
-

Matéria-Prima (MP): 2 metros por unidade a $ 4,00 o metro.
Mão de Obra Direta (MOD): 1,5 hora por unidade a $ 5,00 por hora.

No período X1, foram produzidas 100.000 unidades do produto Alfa. Para tanto, foram efetivamente consumidos
220.000 metros de MP e 160.000 horas de MOD. O custo total de MOD foi $ 784.000. Durante o período, foram comprados
100.000 metros de MP, ao custo total de $ 405.000.
Considerando esses dados e informações, bem como o conceito de custo padrão e suas variações, as variações totais
de preço da MP, de quantidade da MP, de preço da MOD, e de quantidade da MOD são, respectivamente:
a)
b)
c)
►d)
e)

-80.000, -11.000, -50.000 e 16.000.
-80.000, -11.000, 16.000 e -50.000.
-50.000, -80.000, 16.000 e -11.000.
-11.000, -80.000, 16.000 e -50.000.
-11.000, 16.000, -80.000 e -50.000.

