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412 – 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. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. 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. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma 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) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

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

10. 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 de revalidação de diploma. 

11. 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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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - A controladoria surgiu nos Estados Unidos da América no início do século XX, em função da descentralização e da 
complexidade dos controles necessários na gestão das organizações. No Brasil, a controladoria foi introduzida pelas 
empresas multinacionais a partir de meados do século XX. Alguns autores defendem a classificação da controladoria 
como um órgão administrativo, enquanto outros a consideram como um ramo do conhecimento. Nesse sentido, 
identifique como verdadeiras (V) as afirmativas relacionadas com a controladoria ou falsas (F) aquelas que não 
apresentam relação com o tema. 

 

(   ) Ocupa-se em estudar as formas de convivência que as organizações adotam. 
(   ) É um conjunto de conhecimentos que se constituem de bases teóricas de ordens operacional, econômica, 

financeira e patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão organizacional. 
(   ) Representa a disseminação de conhecimento, modelagem e implantação de sistemas de informação. 
(   ) É entendida como uma forma moderna de contabilidade. 
(   ) É a ciência que estuda o comportamento humano, a cognição, a emoção e a motivação. 

 

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

a) V – V – F – F – V. 
b) F – V – F – V – F. 
►c) F – V – V – V – F. 
d) V – F – V – F – V. 
e) V – F – F – V – F. 

 
02 - Diversos autores mencionam que a controladoria auxilia os gestores a planejar e controlar as atividades da 

organização por meio de quatro funções principais: planejamento, organização, direção e avaliação. O planejamento, 
segundo a literatura, é subdividido em estratégico, tático e operacional. Com base nesse conceito, identifique como 
verdadeiras (V) as afirmativas que representam o papel da controladoria no processo de planejamento ou falsas (F) 
aquelas que não representam esse papel. 

 

(   ) A controladoria é responsável pelo processo de construção e consolidação dos planos. 
(   ) Cabe à controladoria assessorar as diversas unidades e funções organizacionais com informações de caráter 

estritamente estratégico, cabendo as funções táticas e operacionais aos gestores de área. 
(   ) Cabe à controladoria participar ativamente do processo de planejamento, pois é coordenadora e consolidadora e 

tem condições de opinar e influenciar, devendo inclusive ser corresponsável pelas decisões tomadas. 
 

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

►a) V – F – V. 
b) V – V – V. 
c) F – F – V. 
d) F – V – F. 
e) V – F – F. 

 
03 - Identifique como verdadeiros (V) os elementos relacionados com o papel do controller e falsos (F) os elementos que 

NÃO estão relacionados com o papel do controller. 
 

(   ) Gestão de recursos humanos. 
(   ) Responsabilidade pela geração dos resultados financeiros planejados. 
(   ) Monitoramento dos sistemas de informações gerenciais. 
(   ) Influência e persuasão. 

 

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

►a) F – F – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – V – V – F. 

 
04 - Assinale a alternativa que apresenta a definição de custo de oportunidade. 
 

a) O valor da diferença obtida entre o valor total da empresa, avaliada por determinados critérios, e o valor resultante da 
soma aritmética do valor dos ativos e passivos avaliados isoladamente. 

►b) O lucro mínimo que a empresa deveria ter para remunerar adequadamente o investimento do acionista. 
c) O valor de mercado do produto final entregue aos clientes, menos o valor dos insumos adquiridos de terceiros, também a 

preços de mercado. 
d) A capacidade operacional de geração de lucro antes dos impostos e juros. 
e) O valor presente do fluxo de caixa líquido de um investimento, descontado pelo custo médio ponderado de capital. 

 
05 - Assinale a alternativa em que é apresenta de forma correta a composição dos custos primários em uma indústria. 
 

a) Soma dos custos fixos. 
b) Soma dos custos variáveis. 
c) Soma dos custos fixos e variáveis. 
d) Soma dos custos diretos e indiretos. 
►e) Soma dos custos com matéria-prima e mão de obra direta. 

  



4/8 
 

06 - Com relação aos conceitos e terminologias básicas de custos, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Gasto corresponde a compra de um produto ou serviço que gera sacrifício financeiro para a entidade. 
2. O custo é um bem ou serviço consumido indiretamente para a obtenção da receita. 
3. Investimento é um gasto consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção da receita. 
4. Desembolso é o pagamento da aquisição de um bem ou serviço. 

 

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

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - Com relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique 

os custos a seguir como fixos (F) ou variáveis (V): 
 

(   ) Custo com depreciação das máquinas e equipamentos, determinada pelo método linear. 
(   ) Custo com a remuneração do gerente da produção, sendo que se encontram subordinados a ele os funcionários 

responsáveis pela produção de dois tipos de produtos, em um mesmo período. 
(   ) A matéria-prima utilizada na fabricação do produto. 
(   ) A energia elétrica consumida pelas máquinas da fábrica, as quais têm medidores de energia. 

 

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

a) variável – fixo – variável – variável. 
►b) fixo – fixo – variável – variável. 
c) fixo – variável – fixo – variável. 
d) variável – fixo – variável – fixo. 
e) fixo – fixo – variável – fixo. 

 
08 - Com relação aos elementos que compõem os custos de fabricação, identifique os itens a seguir com as siglas entre 

parênteses: custos em materiais diretos (MD), mão de obra direta (MOD) e custos indiretos de fabricação (CIF). 
 

(   ) A remuneração do gerente industrial. 
(   ) O gasto com aluguel da fábrica. 
(   ) A matéria-prima utilizada na fabricação do produto. 
(   ) A depreciação das máquinas da produção. 

 

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

a) MOD – CIF – MD – CIF. 
b) CIF – CIF – MD – MD. 
c) MOD – MD – MD – CIF. 
d) MOD – MD – MD – MD. 
►e) CIF – CIF – MD – CIF. 

 
09 - Uma indústria começou a produzir no dia 01 de março de 2022 e, no final daquele mês, obteve as seguintes 

informações: 
 

- Mão de obra direta   R$ 300,00 
- Custo indireto de fabricação  R$ 130,00 
- Estoque final de matéria-prima  R$ 210,00 
- Mão de obra indireta   R$   50,00 
- Estoque final de produtos acabados R$ 500,00 
- Matéria-prima adquirida  R$ 400,00 

 

Com base nessas informações, levando em consideração o custeio por absorção, assinale a alternativa correta 
referente ao saldo da matéria-prima consumida. 

 

►a) R$ 190,00. 
b) R$ 210,00. 
c) R$ 400,00. 
d) R$ 610,00. 
e) R$ 830,00. 

 
10 - Após elaborar o planejamento e convertê-lo em orçamento, o próximo passo é acompanhar a execução tanto do 

planejamento quanto do orçamento para verificar se a organização está caminhando rumo ao alcance dos objetivos 
propostos, de forma que o que foi planejado esteja ocorrendo de fato. Todas as alternativas fazem parte do rol de 
atribuições na Controladoria no controle, EXCETO:  

 

a) Gerar informações que contemplem eventos planejados e realizados a fim de verificar o grau de aderência entre os planos 
e o real. 

b) Gerar relatórios que indiquem os desvios em relação ao planejado. 
c) Interagir com as demais funções e unidades organizacionais no sentido de identificar as causas de eventuais desvios. 
d) Garantir a eficácia do sistema de controle. 
►e) Realizar planejamento tributário.  
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11 - Uma indústria inseriu em sua linha de produção mais um produto. No mês de julho de 2021, passou a produzir dois 

produtos, X e Y. Os dados de produção do mês referido são descritos a seguir: 
 

- Foram produzidas 3.000 unidades de cada produto. 
- A mão de obra direta consumida por unidade produzida foi de R$ 1,50. 
- Para cada produto, atribui-se custos variáveis de R$ 5,00. 
- O produto X consumiu, em custos indiretos de fabricação, R$ 6.750,00. 
- O produto Y consumiu, em custos indiretos de fabricação, R$ 15.750,00. 

 

De acordo com os dados apresentados, com base no método de custeio por absorção, o custo unitário do produto Y é: 
 

a) R$ 6,50. 
b) R$ 6,75. 
c) R$ 8,75. 
d) R$ 10,50. 
►e) R$ 11,75. 

 
12 - As informações a seguir foram extraídas da demonstração do resultado do período X1 de uma empresa industrial: 
 

- Vendas totais:   R$ 1.000,00. 
- Custos variáveis:  R$    430,00. 
- Custos e despesas fixos: R$    245,00. 
- Despesas financeiras:  R$      95,00. 
- Lucro operacional do período: R$    280,00. 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde à Margem de Contribuição Total para o 
período X1: 

 

a) R$ 375,00. 
b) R$ 510,00. 
c) R$ 525,00. 
►d) R$ 570,00. 
e) R$ 620,00. 

 
13 - Uma empresa de confecções fabrica e vende 10 mil unidades mensais de camisetas e apresenta os seguintes valores: 
 

- Custos e despesas fixas: R$ 25.000,00. 
- Custos e despesas variáveis: R$ 30.000,00. 
- Preço de venda unitário: R$        13,00. 

 

Com base nessas informações, qual o valor do ponto de equilíbrio? 
 

a) 1.100 unidades. 
b) 1.500 unidades. 
►c) 2.500 unidades. 
d) 3.000 unidades. 
e) 5.500 unidades. 

 
14 - Uma determinada empresa, no mês de julho de 2022, apresentou custos com materiais diretos no valor de R$ 45,00 

por unidade e custos com mão de obra direta no valor de R$ 37,00 por unidade. Os custos fixos totais do período foram 
de R$ 318.000,00. Sabendo-se que a empresa produziu no mês 6.000 unidades totalmente acabadas, assinale a 
alternativa com o valor do custo unitário de produção pelo método de custeio por absorção e de custeio variável, 
respectivamente: 

 

a) R$ 53,00 e R$ 82,00. 
b) R$ 82,00 e R$ 53,00. 
c) R$ 82,00 e R$ 135,00. 
d) R$ 135,00 e R$ 53,00 
►e) R$ 135,00 e R$ 82,00. 

 
15 - Uma determinada empresa apresentou as seguintes informações para a fabricação do produto X: 
 

- Custo de matéria-prima:  R$ 8.000,00. 
- Custo da mão de obra direta:  R$ 4.000,00. 
- Outros custos e despesas variáveis: R$ 3.000,00. 
- Quantidade fabricada:   1.000 unidades. 
- Preço de venda unitário:  R$      30,00. 

 

De acordo com essas informações, assinale a alternativa com o valor correto da margem de contribuição unitária: 
 

a) R$ 10,00. 
b) R$ 12,00. 
►c) R$ 15,00. 
d) R$ 18,00. 
e) R$ 22,00. 

  



6/8 
 

16 - Sobre o balanço patrimonial, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, 
portanto, uma posição estática. 

(   ) É composto por três elementos básicos: ativo, passivo e capital social. 
(   ) A conta de depreciação acumulada é uma conta redutora do imobilizado, classificada no ativo circulante do 

balanço patrimonial. 
(   ) As obras de arte para investimento são classificadas no ativo não circulante do balanço patrimonial. 

 

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

►a) V – F – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – F. 
d) V – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
17 - Uma sociedade empresária possui um bem no ativo imobilizado, que ao final do período X1, apresentou valor original 

de aquisição de R$ 5.000,00 e depreciação acumulada de R$ 1.500,00. A empresa constatou que houve evidências que 
poderiam ter levado a uma desvalorização desse ativo e, ao fazer o teste de recuperabilidade de valor (impairment 
test), foi obtido um valor justo de R$ 3.000,00 para o ativo e um valor de uso do ativo de R$ 2.800,00.  

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa em que é apresentada de forma correta o valor a ser reconhecido 
no resultado do período X1 como perda por redução ao valor recuperável do ativo. 

 

a) Não houve perda na operação. 
►b) R$ 500,00. 
c) R$ 700,00. 
d) R$ 2.000,00. 
e) R$ 2.200,00. 

 
18 - 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$ 48.000,00, a ser recebida em 15 meses, resulta no valor presente de R$ 37.200,00. 

 

No momento da transação de venda, é correto afirmar que: 
 

►a) Deverá ser reconhecida uma receita de vendas de R$ 37.200,00 e a diferença de R$ 10.800,00 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$ 48.000,00. 
c) Deverá ser utilizada a conta de ajuste a valor presente, redutora do passivo, a qual receberá lançamento de R$ 10.800,00. 
d) O lançamento contábil irá utilizar duas contas: clientes e receita de vendas. 
e) A conta clientes deverá ser contabilizada a débito de R$ 37.200,00. 

 
19 - Ao final do segundo trimestre do ano de 2021, uma sociedade por ações vendeu parte de seus ativos imobilizados por 

R$ 5.500,00, apurando um ganho de capital de R$ 1.500,00. Esses ativos imobilizados foram adquiridos por R$ 12.000,00 
e tinham vida útil estimada de dez anos, sem valor residual.  
Com base nessas informações, assinale a alternativa em que é apresentado o percentual correto em que esses ativos 
imobilizados já estavam depreciados quando de sua venda. 

 

a) 12,50%. 
b) 33,33%. 
c) 37,50%. 
►d) 66,00%. 
e) 75,00%. 

 
20 - Em relação às operações de incorporação, fusão e cisão de empresas, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. A cisão parcial ocorre quando uma parte do patrimônio de uma empresa é transferida para outra empresa, já 
existente, ou constituído com a finalidade de receber o acervo líquido cindido. 

2. Na incorporação de empresas, os ativos e os passivos de duas ou mais empresas são completamente absorvidos 
por uma nova empresa.  

3. Quando todos os ativos e o passivos de uma empresa são transferidos para outra empresa já existente tem-se 
uma operação de fusão. 

4. Nas operações de fusão e incorporação, a empresa sucessora assume todos os direitos e obrigações das 
empresas sucedidas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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21 - Em relação à estrutura do balanço patrimonial, assinale a alternativa correta. 
 

a) As contas retificadoras do ativo têm natureza devedora. 
b) O ativo não circulante é subdividido em ativo realizável a longo prazo, investimentos permanentes, imobilizado e diferido. 
►c) São componentes do ativo circulante: clientes, investimentos temporários, ajuste a valor presente de clientes, tributos a 

recuperar. 
d) Provisões são contas retificadoras do passivo circulante. 
e) O passivo é subdividido em passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros e patrimônio 

líquido. 
 
22 - Considere as seguintes informações, relativas às participações societárias em outras empresas da Companhia Alfa:  
 

Empresa 
Quantidade de ações da Investida mantidas 

pela Companhia Alfa 
Quantidade total de ações do capital social 

da Investida 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total 

Companhia Beta  6.000 2.000 8.000 10.000 10.000 20.000 

Companhia Gama  2.000 3.200 5.200 6.000 4.000 10.000 

Companhia Delta  24.000 0 24.000 30.000 20.000 50.000 
 

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta quanto ao relacionamento societário existente entre a 
Companhia Alfa e suas investidas. 

 

a) As Companhias Beta e Delta são coligadas da Companhia Alfa. 
►b) As Companhias Beta e Delta são controladas da Companhia Alfa. 
c) Apenas a Companhia Delta é controlada da Companhia Alfa. 
d) Apenas a Companhia Gama é controlada da Companhia Alfa. 
e) As três empresas são controladas da Companhia Alfa. 

 
23 - Em 30/09/X1, a Companhia Alfa concluiu a aquisição do controle acionário da Companhia Beta. O valor pago pela 

Companhia Alfa na aquisição de 60% das ações ordinárias da Companhia Beta foi de R$ 780,00. Nessa data, o 
Patrimônio Líquido da Companhia Beta era de R$ 700,00, o seu capital era composto por 500 ações ordinárias sem 
valor nominal e o valor justo de seus ativos líquidos era R$ 900,00. Com base nessas informações, assinale a alternativa 
em que se apresenta de forma correta o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) pago pela 
Companhia Alfa na aquisição do controle acionário da Companhia Beta. 

 

a) R$ 80,00. 
b) R$ 120,00. 
c) R$ 200,00. 
►d) R$ 240,00. 
e) R$ 360,00. 

 
24 - A Companhia Gama possui uma participação societária no capital social da Companhia Delta. O lucro do período X1 

da Companhia Delta foi R$ 2.000. O capital social da Companhia Delta é dividido em 1.000 ações ordinárias, das quais 
800 estão em posse da Companhia Gama e 1.000 ações preferenciais, das quais 200 estão em posse da Companhia 
Gama. Com base nessas informações, qual é a receita de equivalência patrimonial da Companhia Gama em relação à 
Companhia Delta para o período X1? 

 

a) R$ 400,00. 
b) R$ 800,00. 
c) R$ 1.600,00. 
►d) R$ 1.000,00. 
e) R$ 2.000,00. 

 
25 - A Companhia Sigma é a controladora da Companhia Ômega, com uma participação de 70% no seu capital social. Ao 

final do período X1 o patrimônio líquido da Companhia Ômega era de R$ 80,00. Em maio de X1 a Companhia Ômega 
efetuou um empréstimo no valor de R$ 12,00 para a Companhia Sigma, cujo pagamento será feito em X3. Ainda ao final 
do período X1 o ativo total da Companhia Sigma era de R$ 200,00 e o da Companhia Ômega era de R$ 100,00. Não há 
outros saldos intragrupo entre as empresas. Com base nessas informações, qual é o valor do ativo consolidado da 
Companhia Sigma ao final do período X1? 

 

a) R$ 220,00. 
►b) R$ 232,00. 
c) R$ 244,00. 
d) R$ 288,00. 
e) R$ 300,00. 
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26 - Durante o período X1, uma sociedade empresária efetuou um aumento de capital social no valor de R$ 1.000,00, sendo 
20% em dinheiro e o restante com aproveitamento de saldos das contas de reserva de lucros. Além disso, o lucro 
líquido do período foi de R$ 2.500,00, sendo que 30% desse valor foi distribuído a título de dividendos obrigatórios e o 
restante incorporado às reservas de lucros. Com base exclusivamente nessas transações, qual é o aumento total do 
patrimônio líquido dessa entidade para o período X1? 

 

a) R$ 1.550,00. 
b) R$ 1.750,00. 
►c) R$ 1.950,00. 
d) R$ 2.500,00. 
e) R$ 3.500,00. 

 
27 - A empresa comercial Alfa tem como atividade a comercialização de cadeiras. Em 01/01/X1 a empresa possuía em seu 

estoque para venda 300 unidades ao custo unitário de R$ 500,00. Durante o mês de janeiro de X1, foram realizadas as 
seguintes transações: 

 

- Compra de 200 unidades no período, por R$ 600,00 cada. 
- Venda de 350 unidades no período, por R$ 750,00 cada. 

 

Com base nos dados apresentados e considerando que ao final de janeiro de X1, em inventário físico, a empresa Alfa 
possui um total de R$ 81 mil em estoque final de mercadoria para venda, assinale a alternativa que apresenta o valor 
do custo da mercadoria vendida em janeiro de X1. 

 

a) R$ 39.000,00 
b) R$ 88.500,00. 
c) R$ 181.500,00. 
►d) R$ 189.000,00. 
e) R$ 262.500,00. 

 
28 - Com relação ao regime de caixa e regime de competência, considere que uma sociedade por ações apresentou o 

seguinte fluxo de receitas e despesas, pagamentos e recebimentos no mês de dezembro de 2019: 
 

I. Despesas relativas a dezembro de 2019 pagas em dezembro de 2019:  R$ 65.000,00. 
II. Despesas relativas a janeiro de 2020 pagas em dezembro de 2019:  R$ 64.000,00. 
III. Despesas relativas a dezembro de 2019 pagas em janeiro de 2020:  R$ 36.000,00. 
IV. Receitas relativas a dezembro de 2019 recebidas em janeiro de 2020:  R$ 47.000,00. 
V. Receitas relativas a janeiro de 2020 recebidas em dezembro de 2019:  R$ 93.000,00. 
VI. Receitas relativas a dezembro de 2019 recebidas em dezembro de 2019:  R$ 81.000,00. 

 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa em que é apresentado de forma correta o resultado do 
período para o mês de dezembro de 2019, apurado de acordo com o regime de caixa. 

 

a) Lucro de R$ 11.000,00. 
b) Lucro de R$ 16.000,00. 
c) Lucro de R$ 27.000,00. 
►d) Lucro de R$ 45.000,00. 
e) Lucro de R$ 46.000,00. 

 
29 - A Cia. Beta adquiriu uma máquina por meio de uma operação de arrendamento mercantil. Nessa data, o valor justo 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) A Cia. Beta deverá contabilizar uma despesa mensal de aluguel de R$ 10.000,00. 
►b) A Cia. Beta deverá contabilizar R$ 400.000,00 na conta de imobilizado no ativo não circulante. 
c) Os juros de R$ 200.000,00 deverão ser contabilizados de imediato no resultado como despesa financeira. 
d) 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. 
e) A Cia. Beta deverá contabilizar R$ 600.000,00 na conta de investimentos no ativo não circulante. 

 
30 - Considere uma operação de desconto de duplicatas, em que há a transferência de riscos e benefícios para uma 

instituição financeira. Observando as normas contábeis vigentes, e por ocasião do registro do evento, avalie as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Duplicatas descontadas são uma conta de passivo. 
2. No momento em que efetua a operação de desconto de duplicatas, a empresa deverá baixar a duplicata do seu 

ativo. 
3. Caso o cliente não liquide a duplicata na data da cobrança, a empresa deve baixar a conta de duplicatas 

descontadas. 
4. O valor dos juros cobrados pela instituição financeira deve ser contabilizado em conta redutora de passivo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


