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E-BOOK

20 QUESTÕES MAIS DIFÍCEIS DO
CEBRASPE (CONTABILIDADE GERAL) 

Olá, Estrategista! 

A disciplina de Contabilidade Geral possui extrema relevância nos concursos públicos das mais 
diversas áreas: isso é um fato. É impossível estudar para a Área Fiscal e Controle, por exemplo, 
sem dominar essa matéria. Para a Área Policial, essa disciplina também tem ganhado relevância, 
como é o caso do concurso da Polícia Federal.  

Por essa razão, em se tratando desta matéria, não basta se preparar para acertar apenas as 
questões mais básicas. Acertar uma questão difícil da sua prova pode representar aquele ponto 
que fará a diferença na sua aprovação! 

Foi pensando nisso que elaboramos este e-book com as 20 questões mais difíceis do Cebraspe 
de Contabilidade Geral. De acordo com as estatísticas do nosso Sistema de Questões, as 
questões que você encontrará neste e-book possuem porcentagem de acerto entre 20% e 40%, 
tendo sido resolvidas por milhares de alunos nossos. 

Sabe o que isso significa? 

Se você conseguir acertá-las, você estará a frente de vários dos seus concorrentes. Porém, se 
errá-las, estará treinando para não correr o risco de errar esse mesmo assunto na sua prova! Não 
tem como sair perdendo nessa história. 

Mas agora, chega de papo e vamos ao que interessa... Bons estudos! 

Equipe Estratégia Concursos 
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https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
https://t.me/joinchat/apNbFirHKRdlNGEx
https://t.me/joinchat/ojLe1MK2jY8yZDkx
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-premium-1-ano-cartao-ate-12-x/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-basica-1-ano-cartao-ate-12-x/
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | Cargo: Técnico em Contabilidade 
(EBSERH) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o seguinte item, que tratam do plano de contas. 

As contas patrimoniais, independentemente da posição hierárquica que ocupem no grupo a que 
pertençam, podem receber lançamentos a débito e a crédito. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 2 – 28% DE ACERTOS  
Órgão: Banco da Amazônia S.A. | Cargo: Técnico Científico - Contabilidade (BASA) | Ano: 
2009 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O registro das operações de importação e exportação obedece a regras específicas da Receita 
Federal do Brasil. Acerca das especificidades de importações e exportações de mercadorias, 
julgue o item seguinte.  

Na data da aquisição de mercadorias no exterior o registro dos bens pelo preço de seu custo 
proporciona um débito na conta de mercadorias e um crédito na conta fornecedor, caso a 
aquisição tenha ocorrido a prazo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62061520
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/657378581
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QUESTÃO 3 – 28% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (7ª Região) | Cargo: Analista Judiciário - 
Área Administrativa - Especialidade Contabilidade | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em determinado exercício social, uma empresa distribuiu dividendos de R$ 28 milhões sobre seu 
lucro líquido e, nesse mesmo período, foram verificadas as seguintes modificações em saldos 
patrimoniais: 

• diminuição de R$ 17 milhões em contas a receber; 

• aumento de R$ 49 milhões em estoques; 

• aumento de R$ 123 milhões no imobilizado; 

• aumento de R$ 93 milhões em depreciações acumuladas; 

• aumento de R$ 44 milhões em fornecedores a pagar; 

• aumento de R$ 3 milhões em salários e encargos a pagar; 

• aumento de R$ 6 milhões em impostos e contribuições a recolher; 

• aumento de R$ 2 milhões em debêntures a resgatar no curto prazo; 

• redução de R$ 43 milhões em financiamentos de longo prazo a pagar; 

• redução de R$ 2 milhões em impostos parcelados a vencer; 

• aumento de R$ 2 milhões no capital social; 

• aumento de R$ 112 milhões nas reservas de lucros. 

Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi 

A) superior a R$ 250 milhões. 

B) inferior a R$ 50 milhões. 
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C) superior a R$ 50 milhões e inferior a R$ 150 milhões. 

D) superior a R$ 150 milhões e inferior a R$ 250 milhões. 

 

 

 

QUESTÃO 4 – 29% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Analista Judiciário Área Técnico-
Administrativa Especialidade Ciências Contábeis (TJ CE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As entidades devem elaborar, em conformidade com a Lei n.º 11.638/2007, com os princípios de 
contabilidade e com os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), demonstrações contábeis para serem divulgadas no final de cada exercício social. Com 
relação a esse assunto, assinale a opção correta, acerca das exigências para elaboração de 
demonstrações contábeis. 

A) Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, não são incluídos eventuais ajustes 
retrospectivos para correção de erros de períodos anteriores.  

B) Os juros capitalizados de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 (R1) — custos de 
empréstimos — não devem ser incluídos na demonstração dos fluxos de caixa. 

C) As pequenas e médias empresas devem apresentar o seu resultado para o período contábil de 
reporte em duas demonstrações contábeis — a demonstração do resultado do exercício e a 
demonstração do resultado abrangente.  

D) As contas que compõem o patrimônio líquido das sociedades anônimas são o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de reavaliação, as reservas 
de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. 

E) Todas as sociedades anônimas devem elaborar a demonstração do valor adicionado. 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/44848656
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61052991


 

8 
 

 

QUESTÃO 5 – 30% DE ACERTOS  
Órgão: Polícia Federal | Cargo: Perito Criminal Federal - Área 1 (PF) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da contabilidade geral, julgue o item a seguir. 

O patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou 
jurídicas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 6 – 30% DE ACERTOS  
Órgão: Telecomunicações Brasileiras | Cargo: Especialista em Gestão de Telecomunicações 
- Contador (TELEBRAS) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da mensuração e avaliação de itens patrimoniais, julgue o próximo item. 

Se uma venda de mercadorias for feita por R$ 100.000,00 a longo prazo e com R$ 2.500,00 de 
juros, no momento da realização da venda, serão gerados um aumento em receita bruta de 
vendas de R$ 97.500,00 e também um registro em conta redutora de contas a receber a longo 
prazo de R$ 2.500,00. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/11283992
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/25654954
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QUESTÃO 7 – 31% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria Executiva de Estado do Trabalho e Promoção Social | Cargo: Contador 
(SETEPS PA) e Economista (SETEPS PA) | Ano: 2004 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação às noções básicas de contabilidade, com fundamento nos ensinamentos e na 
doutrina contábil, julgue o seguinte item. 

A contabilidade é capaz de captar e registrar todos os eventos relevantes e que devam ser 
considerados para uma tomada de decisões adequada dentro das organizações. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 8 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Superintendência da Zona Franca de Manaus | Cargo: Contador (SUFRAMA) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item seguinte a respeito de demonstrações contábeis e suas contas específicas, com 
base na legislação vigente. 

A demonstração do valor adicionado evidencia a riqueza criada pela entidade, que reflete a 
influência da empresa na economia do país, medida em compras, impostos e contribuições 
recolhidas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/66702848
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61904897
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QUESTÃO 9 – 32% DE ACERTOS  
Órgão: Ministério da Justiça | Cargo: Contador (MJ) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da utilização de sistemas de custos para fins de avaliação de estoques, julgue o item 
seguinte. 

As empresas cujos produtos são tributados pelo IPI e as empresas cujas vendas são tributadas 
pelo ICMS dão tratamento semelhante aos respectivos tributos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 10 – 33% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - 
Ciências Contábeis (TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um plano de contas, que utiliza classificação numérica em quatro níveis, apresenta, entre outros, 
os seguintes títulos: amortização acumulada, ativo, ativo não circulante, depreciação acumulada, 
imobilizado, intangível, máquina e marca. Em relação a essas contas, é correto afirmar que 

A) três dessas contas são analíticas e as demais são sintéticas. 

B) duas dessas contas são de resultado e as demais, patrimoniais. 

C) uma dessas contas é sintética e as demais, analíticas. 

D) cinco dessas contas aumentam o saldo com lançamentos a débito. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61931504
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E) quatro dessas contas recebem lançamentos contábeis e as demais não. 

 

 

 

QUESTÃO 11 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Paraná | Cargo: Analista de Controle Externo - 
Área Contábil (TCE PR) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No balancete de verificação de determinada companhia, constam as seguintes contas: capital a 
integralizar; créditos a receber de diretores — transações não recorrentes; custo das 
mercadorias vendidas; debêntures conversíveis em ações; depreciação acumulada de imóveis de 
uso; descontos financeiros concedidos; férias a pagar; marcas e patentes; reservas de lucros a 
realizar; e vendas de sucatas (líquidas do ICMS). 

Considerando essas contas, assinale a opção correta. 

A) Das contas apresentadas, cinco são de resultado e cinco são patrimoniais, e, destas, duas são 
redutoras. 

B) Debêntures conversíveis em ações, férias a pagar e reserva de lucros a realizar são contas 
patrimoniais que representam origens de recursos para a entidade. 

C) Os saldos das contas capital a integralizar, créditos a receber de diretores — transações não 
recorrentes, marcas e patentes e vendas de sucatas (líquidas de ICMS) aumentam por 
lançamentos a débito. 

D) A conta férias a pagar representa obrigação futura da entidade, derivada de eventos passados, 
de cuja liquidação espera-se como resultado a saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos. 

E) As contas custo das mercadorias vendidas, depreciação acumulada de imóveis de uso e 
descontos financeiros concedidos reduzem o resultado do exercício. 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62042576
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62032513
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QUESTÃO 12 – 34% DE ACERTOS  
Órgão: Fundação Universidade de Brasília| Cargo: Técnico - Área Contabilidade (FUB) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item que se segue, relativos a escrituração contábil. 

Enquanto o livro-razão — que agrupa as contas sempre com lançamentos de débito e crédito — 
é essencial para o levantamento do balancete e, em decorrência, do balanço, o livro diário reúne 
os fatos em ordem cronológica, sendo independente da escrituração no livro-razão. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 13 – 36% DE ACERTOS  
Órgão: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Cargo: Especialista 
em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural - Área VII (ANP) 
| Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os elementos de finanças empresariais relativos a projeções de lucros e perdas, 
capital de giro, investimentos e financiamentos, julgue o item. 

As necessidades de investimentos supridas pela captação de recursos de longo prazo no 
mercado, por meio da abertura de capital e emissão de novas ações, representam operações 
que ampliam a participação de capital de terceiros na companhia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61965568
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QUESTÃO 14 – 36% DE ACERTOS  
Órgão: Agência Nacional de Transportes Terrestres | Cargo: Área Ciências Contábeis 
(ANTT DF) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinada empresa apresentou os indicadores a seguir. 

Liquidez imediata = 0,2. 

Liquidez corrente = 1,2. 

Liquidez geral = 1,12. 

Capital circulante líquido = R$ 15.000,00. 

Retorno sobre investimentos = 20%. 

Giro do ativo = 2,5 vezes. 

Ativo operacional médio (investimento) = R$ 200.000,00. 

Com base nessas informações, julgue o item subsequente. 

O valor dos ativos de caráter permanente foi menor que o valor do patrimônio líquido. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61519132
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62014903
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QUESTÃO 15 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Pará | Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Ciências 
Contábeis (TJ PA) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma empresa apresentou apenas a informação financeira relativa ao pagamento dos 
funcionários no mês de outubro de 2019, o que correspondeu a R$ 750.000,00. Além dessa 
informação, apresentou o seguinte quadro explicativo. 

 

Conforme essas informações, a despesa de salários do período foi de 

A) R$ 230.000,00. 

B) R$ 430.000,00. 

C) R$ 680.000,00. 

D) R$ 1.180.000,00. 

E) R$ 1.410.000,00. 

 

 

 

QUESTÃO 16 – 37% DE ACERTOS  
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego| Cargo: Contador (MTE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que concerne a operações que envolvem mercadorias e fornecedores, julgue o seguinte 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/2379460288
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item. 

O custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada móvel será sempre um 
valor intermediário entre o custo apurado pelo método PEPS e o apurado pelo método UEPS. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 17 – 39% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul| Cargo: Auditor do Estado - 
CAGE (SEFAZ RS) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito do ciclo contábil, julgue os itens a seguir. 

I Compõem o ciclo contábil o registro das transações no diário e no razonete, a preparação do 
balancete após ajustes e os registros de encerramento. 

II Elaborar os papéis de trabalho é parte inicial na programação do ciclo contábil, momento em 
que são traçados os objetivos de todo o processo. 

III As fases do ciclo contábil podem ser descritas como: captação, reconhecimento, processo de 
acumulação, sumarização e evidenciação. 

IV A elaboração das demonstrações financeiras relativas a cada exercício social não 
necessariamente deve seguir o ciclo contábil. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/34297723
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D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 18 – 39% DE ACERTOS  
Órgão: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | Cargo: Contador (MPOG) e 
Contador Secretaria de Patrimônio da União (MPOG) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com relação ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício, julgue o item 
subsequente. 

O ativo intangível deve, prioritariamente, ser financiado com recursos de longo prazo, sejam eles 
próprios ou de terceiros; em último caso, podem ser utilizados recursos de curto prazo, de 
terceiros. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 19 – 41% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo | Cargo: Consultor 
do Executivo - Ciências Contábeis (SEFAZ ES) | Ano: 2010 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62023472
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62063389
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Considerando as informações apresentadas no quadro acima, que descreve os fatos ocorridos 
em certa empresa industrial no mês de janeiro de 2000, julgue o item seguinte. 

No mês em questão, o valor do ativo circulante foi de R$ 5.000,00, enquanto o valor do ativo 
não circulante totalizou R$ 1.000,00. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 20 – 41% DE ACERTOS  
Órgão: Secretária do Estado de Gestão Pública de Alagoas | Cargo: Perito Criminal 
Especialidade Ciências Contábeis (SEGP AL) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos 
pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item 
subsequente, referentes à elaboração de demonstrações contábeis. 

Para fins de divulgação na demonstração do resultado do exercício, incluem-se na receita os 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61939400


 

18 
 

ingressos brutos recebidos e a receber pela entidade, originários de suas próprias atividades, 
inclusive tributos sobre vendas de bens e serviços, estes posteriormente deduzidos para fins de 
evidenciação da receita líquida. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 
  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/50777254
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GABARITO PARA PREENCHER 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | Cargo: Técnico em Contabilidade 
(EBSERH) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o seguinte item, que tratam do plano de contas. 

As contas patrimoniais, independentemente da posição hierárquica que ocupem no grupo a que 
pertençam, podem receber lançamentos a débito e a crédito. 

 (   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

As contas patrimoniais, independentemente da posição hierárquica que ocupem no grupo a que 

pertençam, podem receber lançamentos a débito e a crédito. 

Segundo a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o Plano 
de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se as especificidades e 
natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as necessidades de controle de 
informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais. 

Nesse contexto, a ITG 1000 assevera que o plano de contas deve conter, no mínimo, 4 (quatro) 
níveis, conforme segue: 

→ Nível 1: Ativo 

Passivo e Patrimônio Líquido; e 

Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado). 

→ N ível 2: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. 

Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido. 
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Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas Operacionais. 

→ N ível 3: Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que recebem  os 

lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e Equivalentes de Caixa. 

→ N ível 4: Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Bancos 
Conta Movimento. 

Portanto, ante o exposto, há uma hierarquia no plano de contas, porém somente as contas 
analíticas podem receber lançamento a débito e a crédito. As contas sintéticas são o agregador 
das contas analíticas, podendo constar somente o somatório destas. 

 

QUESTÃO 2 – 28% DE ACERTOS  
Órgão: Banco da Amazônia S.A. | Cargo: Técnico Científico - Contabilidade (BASA) | Ano: 
2009 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O registro das operações de importação e exportação obedece a regras específicas da Receita 
Federal do Brasil. Acerca das especificidades de importações e exportações de mercadorias, 
julgue o item seguinte.  

Na data da aquisição de mercadorias no exterior o registro dos bens pelo preço de seu custo 
proporciona um débito na conta de mercadorias e um crédito na conta fornecedor, caso a 
aquisição tenha ocorrido a prazo. 

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

Como a própria questão diz, o registro de operações de importação e exportação obedece a 
regras específicas da Receita Federal do Brasil, sendo que nos casos de importação temos que 
registrar os gastos com a mesma em uma conta transitória até o devido desembaraço aduaneiro. 
Esta conta é denominada "Importação em andamento" e ficará no ativo circulante. Logo a 
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questão está errada, pois na data de aquisição a conta a ser debitada será Importação em 
andamento.  

Vale lembrar que numa importação a empresa incorrerá em vários custos, sendo que o custo da 
mercadoria importada será todos os gastos desde o momento da assinatura do contrato até o 
desembaraço aduaneiro. 

E o que seria esse desembaraço aduaneiro? 

Bem, no caso da importação é o procedimento de verificação e fiscalização das mercadorias feito 
pela receita federal. Após esse procedimento, estando tudo correto, a mercadoria fica liberada 
para o importador. 

 

QUESTÃO 3 – 28% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (7ª Região) | Cargo: Analista Judiciário - 
Área Administrativa - Especialidade Contabilidade | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em determinado exercício social, uma empresa distribuiu dividendos de R$ 28 milhões sobre seu 
lucro líquido e, nesse mesmo período, foram verificadas as seguintes modificações em saldos 
patrimoniais: 

• diminuição de R$ 17 milhões em contas a receber; 

• aumento de R$ 49 milhões em estoques; 

• aumento de R$ 123 milhões no imobilizado; 

• aumento de R$ 93 milhões em depreciações acumuladas; 

• aumento de R$ 44 milhões em fornecedores a pagar; 

• aumento de R$ 3 milhões em salários e encargos a pagar; 

• aumento de R$ 6 milhões em impostos e contribuições a recolher; 

• aumento de R$ 2 milhões em debêntures a resgatar no curto prazo; 

• redução de R$ 43 milhões em financiamentos de longo prazo a pagar; 
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• redução de R$ 2 milhões em impostos parcelados a vencer; 

• aumento de R$ 2 milhões no capital social; 

• aumento de R$ 112 milhões nas reservas de lucros. 

Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi 

A) superior a R$ 250 milhões. 

B) inferior a R$ 50 milhões. 

C) superior a R$ 50 milhões e inferior a R$ 150 milhões. 

D) superior a R$ 150 milhões e inferior a R$ 250 milhões. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

Questão bastante recorrente em questões e que trata sobre demonstração de fluxo de caixa 
(DFC). 

É importante saber que a DFC pode ser de 3 tipos de atividades: Operacional, Financiamento e 
Investimento. 

RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL PELO MÉTODO INDIRETO 

Temos que achar o lucro liquido. 

O lucro líquido do exercício ou vai para dividendo ou vai para reserva de lucros. Nesta hipótese, 
a questão deu estes dois itens. 

Dividendos: 28.000.000,00 

Reservas de lucros: 112.000.000,00 

Lucro líquido do exercício = R$ 140.000.000,00 

(+) aumento em depreciações acumuladas = R$ 93.000.000  

(=) Lucro liquido ajustado = R$ 233.000 
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(+) diminuição de contas a receber = R$ 17.000.000 

(-) aumento de estoques = R$ 49.000.000 

(+) aumento de fornecedores a pagar = R$ 44.000.000 

(+) aumento de salários e encargos a pagar = R$ 3.000.000 

(+) aumento de impostos e contribuições a recolher = R$ 6.000.000 

(-) redução de impostos parcelados a vencer = R$ 2.000.000 

(=) FC OPERACIONAL = R$ 252.000.000 

 

QUESTÃO 4 – 29% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Analista Judiciário Área Técnico-
Administrativa Especialidade Ciências Contábeis (TJ CE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As entidades devem elaborar, em conformidade com a Lei n.º 11.638/2007, com os princípios de 
contabilidade e com os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), demonstrações contábeis para serem divulgadas no final de cada exercício social. Com 
relação a esse assunto, assinale a opção correta, acerca das exigências para elaboração de 
demonstrações contábeis. 

A) Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, não são incluídos eventuais ajustes 
retrospectivos para correção de erros de períodos anteriores.  

B) Os juros capitalizados de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 (R1) — custos de 
empréstimos — não devem ser incluídos na demonstração dos fluxos de caixa. 

C) As pequenas e médias empresas devem apresentar o seu resultado para o período contábil de 
reporte em duas demonstrações contábeis — a demonstração do resultado do exercício e a 
demonstração do resultado abrangente.  

D) As contas que compõem o patrimônio líquido das sociedades anônimas são o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de reavaliação, as reservas 
de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. 
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E) Todas as sociedades anônimas devem elaborar a demonstração do valor adicionado. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão versa sobre a Lei n.º 11.638/2007, em conjunto com alguns dispositivos da Lei n.º 
6.404/1976 e dos pronunciamentos contábeis. 

A Lei n.º 11.638/2007 instituiu importantes modificações na Lei n.º 6.404/1976. Dentre as 
principais alterações cobradas no âmbito das provas de Contabilidade Geral podemos citar as 
seguintes: 

- Modificação nas demonstrações contábeis obrigatórias, passando a exigir a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa em substituição à demonstração das origens e aplicações de recursos; e 
exigindo a Demonstração do Valor Adicionado para as companhias abertas; 

- Dispôs que a Demonstração do Resultado do Exercício discriminara, entre outras informações, 
as participações de debêntures, de empregados e administradores; 

- Reestruturou o Balanço Patrimonial, dividindo o patrimônio líquido em: capital social, reservas 
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados; 

- Criou a Reserva para Incentivos Fiscais. 

 

A) Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, não são incluídos eventuais ajustes 
retrospectivos para correção de erros de períodos anteriores.  

ERRADO 

A questão contraria o disposto no CPC 26 - Demonstrações Contábeis: 

106. A entidade deve apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido conforme 

requerido no item 10. A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes 
informações: 

(...) 

b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da 
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reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; 

A DMPL tem como objetivo divulgar as mutações ocorridas durante o período nas contas que 
integram o patrimônio líquido. Uma dessas contas é a conta de ajustes de avaliação patrimonial, 
que pode apresentar tanto saldo credor como devedor. Essa conta surge quando do 
reconhecimento de erros ou mudanças de critérios contábeis de exercícios anteriores. 

 

B) Os juros capitalizados de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 (R1) — custos de 
empréstimos — não devem ser incluídos na demonstração dos fluxos de caixa. 

ERRADO 

A alternativa contraria os comandos do CPC 03 – Demonstração do Fluxo de Caixa. 

Custos de empréstimos são também conhecidos como juros. O CPC 03 dispõe que os juros, 
sejam eles recebidos ou pagos, devem ser evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa, via 
de regra, no fluxo de caixa das atividades operacionais. 

O CPC 20 dispõe sobre os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável formam parte do custo de tal ativo, devendo 
ser ativado. Segundo o pronunciamento, outros custos de empréstimos devem ser reconhecidos 
como despesa no resultado do período. 

O CPC 20 define como ativo qualificável o ativo que demanda um substancial período de tempo 
para ficar prontos para o seu uso ou venda pretendidos. 

 

C) As pequenas e médias empresas devem apresentar o seu resultado para o período contábil de 
reporte em duas demonstrações contábeis — a demonstração do resultado do exercício e a 
demonstração do resultado abrangente.  

CERTO 

Cobrou-se um assunto tratado no Pronunciamento Técnico PME de Contabilidade Para 
Pequenas e Médias Empresas. 
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De acordo com esse pronunciamento, o resultado do período (lucro ou prejuízo) deve ser 
evidenciado em duas demonstrações distintas. 

5.1 Esta seção exige que a entidade apresente seu resultado para o período contábil de reporte 

– isto é, seu desempenho financeiro para o período – em duas demonstrações contábeis: 
a demonstração do resultado do período e a demonstração do resultado abrangente. Esta seção 

dispõe sobre as informações que devem ser apresentadas nessas demonstrações e como 

apresentá-las. 

Infelizmente, aqui não havia outra forma de se acertar a questão a não ser conhecendo o teor da 
norma ou tentando eliminar as demais alternativas. 

O objetivo deste pronunciamento é viabilizar a adequação das pequenas e médias empresas às 
normas contábeis exigidas pelo CPC, simplificando normas, princípios de reconhecimento e 
mensuração, limitando políticas contábeis excluindo tópicos considerados irrelevantes para as 
pequenas e médias empresas. Isso torna possível a essas empresas diminuir o número de 
divulgações necessárias. 

 

D) As contas que compõem o patrimônio líquido das sociedades anônimas são o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de reavaliação, as reservas 
de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. 

ERRADO 

A alternativa contraria o disposto na Lei 6.404/76, conforme o trecho destacado a seguir: 

Art. 178. [...] 

§ 2.º. [...]  

III - o patrimônio líquido é dividido nas seguintes contas: capital social, reservas de capital, 

ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

Pela análise do inciso, podemos identificar que o enunciado se equivoca ao incluir as reservas de 
reavaliação, pois essas não fazem parte do grupo de contas que compõem o patrimônio líquido. 

A Lei nº 11.638/07 introduziu importantes alterações na Lei nº 6.404/76. Uma delas foi a extinção 
das reservas de reavaliação. Contudo, para não extinguir de forma tão repentina as reservas de 
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reavaliação, a Lei nº 11.638/07 criou uma espécie de "regra de transição" na qual versava que os 
saldos existentes nas reservas de reavaliação constituídas antes da vigência da lei, inclusive as 
reavaliações reflexas de controladas e coligadas, deveriam: 

-Ser mantidos até sua efetiva realização; ou 

- Ser estornados até o término do exercício social de 2008. 

 

E) Todas as sociedades anônimas devem elaborar a demonstração do valor adicionado. 

 ERRADO 

A alternativa contraria o disposto na Lei nº 6.404/76. Segundo a Lei das S/A, a obrigatoriedade 
de elaboração da DVA é imposta somente para as Sociedade Anônimas abertas. 

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 

mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com 

clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: 

(...) 

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.  

A Lei nº 11.638/07 introduziu importantes alterações na Lei nº 6.404/76, instituindo a 
obrigatoriedade da elaboração e divulgação da DVA pelas companhias abertas, como parte das 
demonstrações contábeis exigidas. Por não terem sido mencionadas na lei, por exclusão, as 
companhias fechadas foram dispensadas da obrigatoriedade da elaboração da DVA. 

De acordo com a FIPECAFI, o objetivo da DVA é demonstrar o valor da riqueza econômica 
gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição 
entre os elementos que contribuíram para a sua criação.  

Já o CPC 09, que trata da DVA, informa, em seu item 5, que ela deve proporcionar aos usuários 
das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em 
determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. 
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QUESTÃO 5 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Polícia Federal | Cargo: Perito Criminal Federal - Área 1 (PF) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da contabilidade geral, julgue o item a seguir. 

O patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou 
jurídicas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

A questão exige conhecimentos a respeito do balanço patrimonial, especificamente sobre o 
grupo do patrimônio líquido. 

Realmente é possível afirmar que o PL constitui uma obrigação da entidade com os seus sócios 
(ou acionistas), sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. 

Para entender melhor, podemos imaginar a abertura de determinada empresa. Ao iniciar uma 
sociedade, os sócios aplicam recursos no negócio, seja através de dinheiro em espécie ou bens. 
Essa recursos aplicados são registrados em conta específica do patrimônio líquido, compondo o 
capital social.  

Além disso, o grupo do PL é representado no lado direito do balanço patrimonial, junto às 
obrigações, logo abaixo do passivo exigível.  
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Em relação à equação patrimonial, o patrimônio líquido representa o valor dos ativos (todos os 
bens e direitos da entidade) depois de deduzidos os passivos exigíveis (obrigações com 
terceiros, como bancos, fornecedores, etc...): 

PL = A - P 

Apesar do gabarito definitiva apresentado pela banca, entendo que a assertiva deveria ter 
deixado claro que se trata de obrigações com os sócios, especificamente (não obrigações com 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas). 

Por fim,  a título complementar, vamos ver como a Lei Nº 6.404/76 dispõe sobre o balanço 
patrimonial e, principalmente, o patrimônio líquido: 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que 

registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 

companhia. 

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 

elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado 

e intangível. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009 

II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
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III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009) 

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão 

classificados separadamente. 

 

QUESTÃO 6 – 30% DE ACERTOS  
Órgão: Telecomunicações Brasileiras | Cargo: Especialista em Gestão de Telecomunicações 
- Contador (TELEBRAS) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da mensuração e avaliação de itens patrimoniais, julgue o próximo item. 

Se uma venda de mercadorias for feita por R$ 100.000,00 a longo prazo e com R$ 2.500,00 de 
juros, no momento da realização da venda, serão gerados um aumento em receita bruta de 
vendas de R$ 97.500,00 e também um registro em conta redutora de contas a receber a longo 
prazo de R$ 2.500,00. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

Os juros nesse caso não são contabilizados imediatamente como receita, e sim apropriados ao 
longo da competência. São contabilizados inicialmente na conta Juros a Transcorrer, conta 
retificadora do ativo contas a receber. Assim, contabiliza-se como receita inicial o valor de R$ 
97.500. 

Contabilização no momento da venda: 

D - Contas a Receber (ativo não circulante)                                  100.000 

C - Receita com venda de mercadorias (conta de resultado)       97.500 
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C - Juros a Transcorrer (retificador do ativo)                                     2.500 

Contabilização ao longo do período de competência: 

D - Juros a Transcorrer (retificador do ativo) 

C - Receitas financeiras (conta de resultado) 

 

QUESTÃO 7 – 31% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria Executiva de Estado do Trabalho e Promoção Social | Cargo: Contador 
(SETEPS PA) e Economista (SETEPS PA) | Ano: 2004 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação às noções básicas de contabilidade, com fundamento nos ensinamentos e na 
doutrina contábil, julgue o seguinte item. 

A contabilidade é capaz de captar e registrar todos os eventos relevantes e que devam ser 
considerados para uma tomada de decisões adequada dentro das organizações. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para uma tomada 
de decisões dentro e fora da empresa. Mas não podemos afirmar que capta e registra TODOS 
os eventos relevantes. Poderão existir acontecimentos e fatores externos que possam influenciar 
na tomada de decisões dentro da entidade e que não são registrados pela contabilidade. 

Como exemplo podemos citar : 

Fatores políticos referem-se a questões regulamentares, aspectos legais ou apenas o atual 
ambiente político. 

Fatores econômicos referem-se às forças financeiras no seu mercado-alvo: recessão? Juros altos 
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ou baixos? O crédito ao consumidor será facilitado ou dificultado? A confiança no mercado é 
positiva? Existe perspectiva de aumento da inadimplência? 

Fatores sociais referem-se a mudanças nas tendências sociais, modismos ou grupos 
demográficos que afetam o seu mercado-alvo e suas opiniões atuais. Isto pode incluir mudanças 
nos hábitos de compra, por exemplo, como o aumento das compras via internet ou em super 
shopping centers. Também pode ser o envelhecimento das pessoas no seu mercado-alvo ou o 
crescimento populacional no grupo acima dos 50 anos. 

Fatores tecnológicos incluem todas as mudanças tecnológicas que afetam seu produto, seu 
mercado ou seus esforços de coleta de informações sobre esse mercado. Isto inclui a internet, 
comunicações sem fio, aparelhos eletrônicos portáteis e tudo ligado à tecnologia que afeta o seu 
produto ou serviço. 

 

QUESTÃO 8 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Superintendência da Zona Franca de Manaus | Cargo: Contador (SUFRAMA) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item seguinte a respeito de demonstrações contábeis e suas contas específicas, com 
base na legislação vigente. 

A demonstração do valor adicionado evidencia a riqueza criada pela entidade, que reflete a 
influência da empresa na economia do país, medida em compras, impostos e contribuições 
recolhidas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

A questão exigiu conhecimentos sobre a DVA, em conformidade com o indicado no CPC 09. 

Vejamos, primeiramente, uma definição constante no referido pronunciamento sobre a DVA. 
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"10. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, 

eliminados os valores que representam dupla-contagem, a parcela de contribuição que a entidade 
tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração apresenta o quanto a 
entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos 
durante determinado período." 

A DVA é prevista na Lei nº 6.404/76 como uma das demonstrações contábeis obrigatórias para 
as entidades. No entanto, a obrigatoriedade existe apenas para as companhias de capital aberto. 
As companhias de capital fechado estão dispensadas da elaboração da DVA. 

De acordo com a Lei nº 6.404/76: 

"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 

mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com 

clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: 

... 

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

... 

Art. 188. As demonstrações referidas nos incisos IV e V do caput do art. 176 desta Lei indicarão, 

no mínimo: 

... 

II – demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua 

distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como 

empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não 

distribuída." 

Portanto, a DVA tem a função de demonstrar a riqueza gerada pela companhia e a sua respectiva 
distribuição. 

No entanto, a questão erra ao indicar que a riqueza criada pela companhia é medida em compras, 
impostos e contribuições recolhidas. 

Vejamos a definição de valor adicionado indicada no CPC 09: 
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"Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela 
diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor 
adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade." 

 

QUESTÃO 9 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério da Justiça | Cargo: Contador (MJ) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da utilização de sistemas de custos para fins de avaliação de estoques, julgue o item 
seguinte. 

As empresas cujos produtos são tributados pelo IPI e as empresas cujas vendas são tributadas 
pelo ICMS dão tratamento semelhante aos respectivos tributos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

A questão aborda assunto relacionado a Operações com Mercadorias, mais especificamente 
sobre o tratamento e diferença entre IPI e ICMS nas empresas. 

Antes de resolver a questão é necessário alguns comentários sobre o assunto. 

A questão explora sobre a recuperabilidade do IPI e do ICMS nas empresas.  

Na situação normal, a empresa paga IPI na compra de seus materiais e também tem seus 
produtos tributados. A empresa é uma simples intermediária entre o pagador final do imposto e 
o Governo Federal. 

O ICMS tem, de fato, as mesmas características que o IPI. Cada real pago na compra de 
materiais representa um adiantamento feito pela empresa; ao efetuar suas vendas, recebe dos 
clientes uma parcela a título desse imposto, e, após se ressarcir do que havia adiantado, recolhe 
o excedente ao governo estadual. 
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O IPI e o ICMS pagos na aquisição de mercadorias para revenda (comércio) e de insumos da 
produção industrial (indústria) não devem integrar o respectivo custo, quando forem 
recuperáveis mediante crédito nos livros fiscais pertinentes. 

Esquematizando (regra geral, há exceções): 

 

Quanto ao cálculo do ICMS e IPI, precisamos saber o seguinte: 

- IPI é um imposto POR FORA = NÃO integra sua própria base de cálculo. 

- ICMS é um imposto POR DENTRO = integra sua própria base de cálculo. 

Basicamente,  

- quando se diz "Exclui o IPI", por ele ser um imposto por fora, não soma nem diminui no valor 
das mercadorias 

- quando se diz "Inclui o IPI", por ele ser um imposto por fora, soma no valor das mercadorias 

- quando se diz "Exclui o ICMS", por ele ser um imposto por dentro, diminui no valor das 
mercadorias 

- quando se diz "Inclui o ICMS", por ele ser um imposto por dentro, não soma nem diminui no 
valor das mercadorias 
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Outra situação que pode acontecer, é que na própria base de cálculo do ICMS pode ser incluído 
o valor do IPI, isso vai depender da destinação dada à mercadoria. 

Esquematizando: 

 

Feitos esses comentários, é possível responder a questão. 

Pela redação da assertiva, dá a entender que ela quer saber se o tratamento do IPI nas empresas 
industriais é o mesmo tratamento do ICMS nas empresas comerciais quanto ao direito de 
recuperação. 

Sim, isso está certo, pois temos o seguinte: 

- Empresas industriais = recupera IPI e ICMS 

- Empresas comerciais = recupera ICMS 

Então, observa-se que a não cumulatividade está presente nos dois casos, dando tratamento 
semelhante aos respectivos tributos. 

Dessa forma, a questão está CERTA. 
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QUESTÃO 10 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - 
Ciências Contábeis (TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um plano de contas, que utiliza classificação numérica em quatro níveis, apresenta, entre outros, 
os seguintes títulos: amortização acumulada, ativo, ativo não circulante, depreciação acumulada, 
imobilizado, intangível, máquina e marca. Em relação a essas contas, é correto afirmar que 

A) três dessas contas são analíticas e as demais são sintéticas. 

B) duas dessas contas são de resultado e as demais, patrimoniais. 

C) uma dessas contas é sintética e as demais, analíticas. 

D) cinco dessas contas aumentam o saldo com lançamentos a débito. 

E) quatro dessas contas recebem lançamentos contábeis e as demais não. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Para resolver a questão é necessário saber sobre a classificação das contas, especialmente se são 
analíticas ou sintéticas. Segue abaixo a classificação das contas: 

amortização acumulada (C), depreciação acumulada (C), máquina(D), marca(D) → contas analíticas 
= recebem lançamentos contábeis 

ativo(D), ativo não circulante(D), imobilizado(D), intangível(D) → contas sintéticas = não recebem 
lançamento 

Sendo C = saldo credor e D = Saldo Devedor. 

Além disso, podemos afirmar que todas as contas são patrimoniais, pois nenhuma delas 
representa Receita ou Despesa. 

 

A) três dessas contas são analíticas e as demais são sintéticas. 
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ERRADO 

três dessas contas são analíticas e as demais são sintéticas. 

Ao analisarmos a classificação das contas, temos que: 

amortização acumulada (C), depreciação acumulada (C), máquina(D), marca(D) → contas analíticas 
= recebem lançamentos contábeis 

ativo(D), ativo não circulante(D), imobilizado(D), intangível(D) → contas sintéticas = não recebem 
lançamento 

Logo, são 4 contas analíticas. 

 

B) duas dessas contas são de resultado e as demais, patrimoniais. 

ERRADO 

duas dessas contas são de resultado e as demais, patrimoniais. 

A definição de contas de resultado é que elas representam receita ou despesas para a entidade. 
Ao analisarmos as contas da questão, vemos que todas elas são patrimoniais, tornando o item 
incorreto. 

 

C) uma dessas contas é sintética e as demais, analíticas. 

ERRADO 

uma dessas contas é sintética e as demais, analíticas. 

Ao analisarmos a classificação das contas, temos que: 

amortização acumulada (C), depreciação acumulada (C), máquina(D), marca(D) → contas analíticas 
= recebem lançamentos contábeis 

ativo(D), ativo não circulante(D), imobilizado(D), intangível(D) → contas sintéticas = não recebem 
lançamento 

Logo, são 4 contas analíticas. 



 

40 
 

 

D) cinco dessas contas aumentam o saldo com lançamentos a débito. 

ERRADO 

cinco dessas contas aumentam o saldo com lançamentos a débito. 

Segue abaixo a classificação das contas: 

amortização acumulada (C), depreciação acumulada (C), máquina(D), marca(D) → contas analíticas 
= recebem lançamentos contábeis 

ativo(D), ativo não circulante(D), imobilizado(D), intangível(D) → contas sintéticas = não recebem 
lançamento 

Sendo C = saldo credor e D = Saldo Devedor. 

Ao analisarmos a classificação, vemos que há  6 contas com saldo devedor. 

 

E) quatro dessas contas recebem lançamentos contábeis e as demais não. 

CERTO 

quatro dessas contas recebem lançamentos contábeis e as demais não. 

Vejamos a classificação abaixo: 

amortização acumulada (C), depreciação acumulada (C), máquina(D), marca(D) → contas analíticas 
= recebem lançamentos contábeis 

ativo(D), ativo não circulante(D), imobilizado(D), intangível(D) → contas sintéticas = não recebem 
lançamento 

Sendo C = saldo credor e D = Saldo Devedor. 

Ao analisarmos a classificação, vemos que há 4 contas analíticas e 4 contas sintéticas. 
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QUESTÃO 11 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Paraná | Cargo: Analista de Controle Externo - 
Área Contábil (TCE PR) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No balancete de verificação de determinada companhia, constam as seguintes contas: capital a 
integralizar; créditos a receber de diretores — transações não recorrentes; custo das 
mercadorias vendidas; debêntures conversíveis em ações; depreciação acumulada de imóveis de 
uso; descontos financeiros concedidos; férias a pagar; marcas e patentes; reservas de lucros a 
realizar; e vendas de sucatas (líquidas do ICMS). 

Considerando essas contas, assinale a opção correta. 

A) Das contas apresentadas, cinco são de resultado e cinco são patrimoniais, e, destas, duas são 
redutoras. 

B) Debêntures conversíveis em ações, férias a pagar e reserva de lucros a realizar são contas 
patrimoniais que representam origens de recursos para a entidade. 

C) Os saldos das contas capital a integralizar, créditos a receber de diretores — transações não 
recorrentes, marcas e patentes e vendas de sucatas (líquidas de ICMS) aumentam por 
lançamentos a débito. 

D) A conta férias a pagar representa obrigação futura da entidade, derivada de eventos passados, 
de cuja liquidação espera-se como resultado a saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos. 

E) As contas custo das mercadorias vendidas, depreciação acumulada de imóveis de uso e 
descontos financeiros concedidos reduzem o resultado do exercício. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão aborda assunto relacionado à Natureza das Contas e Teoria das Contas. 

Para resolvê-la é necessário ter conhecimento sobre as definições e diferenças entre: 

1) Natureza das Contas 
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- Devedora 

- Credora 

2) Teoria das Contas (Patrimonialista) 

- Contas patrimoniais 

- Contas de resultado 

Antes de resolver a questão, é necessário fazer alguns comentários sobre o assunto. 

1) Natureza das Contas 

Quanto à natureza das contas, as contas se dividem em: 

- Contas devedoras = Ativo e Despesa 

- Contas credoras = Passivo Exigível, Patrimônio Líquido e Receitas 

Há um diferenciação quanto à ORIGENS e APLICAÇÕES de recursos: 

- Origens = Passivo, Passivo Exigível e Receitas = aumento destas contas 

- Aplicações = Ativo e Despesas = aumento destas contas 

- Origens = Lançamento a crédito 

- Aplicações = Lançamento a débito 

2) Teoria das Contas 

Existem 3 teorias: 

2.1) Teoria Patrimonialista 

As contas se dividem em: 

a) CONTAS PATRIMONIAIS 

- Ativo 

- Passivo exigível 
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- Patrimônio líquido 

b) CONTAS DE RESULTADO 

- Receitas 

- Despesas 

2.2) Teoria Personalista 

As contas se dividem em: 

a) Agentes consignatários 

- Bens 

b) Agentes correspondentes 

- Direitos 

- Obrigações 

c) Proprietário 

- Patrimônio Líquido 

- Receitas 

- Despesas 

2.3) Teoria Materialista 

As contas se dividem em: 

a) Contas integrais 

- Ativo 

- Passivo exigível 

b) Contas diferenciais 

- Patrimônio Líquido 
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- Receitas 

- Despesas 

Feitas essas considerações, é possível responder a questão. 

A questão quer saber entre as contas listadas, se elas representam ou não contas de origens de 
recursos e se representam contas patrimoniais. 

Dessa forma, precisamos fazer a devida classificação: 

 

Feito essa classificação, é possível ir para a análise de cada alternativa. 

 

A) Das contas apresentadas, cinco são de resultado e cinco são patrimoniais, e, destas, duas são 
redutoras. 

ERRADO 

A questão quer saber entre as contas listadas, quantas são contas patrimoniais, de resultado e 
quantas são redutoras. 

Observa-se que existem: 

- 7 contas patrimoniais = Capital a Integralizar; créditos a receber de diretores — transações não 
recorrentes; debêntures conversíveis em ações; depreciação acumulada de imóveis de uso; férias 
a pagar; marcas e patentes; reservas de lucros a realizar 

- 3 contas de resultado = Custo das Mercadorias Vendidas; Descontos Financeiros Concedidos; 
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Vendas de Sucatas 

 - 2 contas redutoras = Capital a Integralizar; depreciação acumulada de imóveis de uso 

Esclarecendo possíveis dúvidas que podem surgir: 

1) créditos a receber de diretores — transações não recorrentes (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; 
MARTINS, p. 320-323, 2018): 

Esses valores a receber, representam direitos classificados no grupo Ativo Não Circulante, mais 
especificamente no Realizável a Longo Prazo. 

Tais direitos a receber dessas pessoas podem ser oriundos, por exemplo, de: 

a) venda de bens do ativo imobilizado ou outros bens do ativo; 

b) adiantamentos ou empréstimos a empresas coligadas ou controladas; 

c) empréstimos ou adiantamentos a diretores e acionistas ou outros participantes no lucro, tais 
como os detentores de partes beneficiárias ou debêntures, quando isso não for seu objeto social. 

As duplicatas e contas a receber dessas mesmas pessoas, oriundas de vendas normais dos 
produtos ou serviços da empresa, serão classificadas como contas a receber do Ativo Circulante, 
a não ser que seu vencimento seja efetivamente a longo prazo. Todavia, recomenda-se 
contabilizar esses direitos a receber de partes relacionadas (como diretores, acionistas e 
participantes no lucro) em contas contábeis diferentes daquelas utilizadas para registrar os diretos 
a receber de terceiros, bem como recomenda-se a sua divulgação em notas explicativas se 
relevantes. 

Tais contas serão classificadas no Realizável a Longo Prazo quando oriundas de transações não 
recorrentes, independentemente de seu vencimento e época de recebimento, conforme exigido 
pela Lei no 6.404/76. 

2) debêntures conversíveis em ações (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, p. 1036-1038, 
2018): 

Trata-se de conta, em regra, do passivo exigível. 

As debêntures são títulos negociáveis, normalmente a longo prazo, que asseguram a seus 
detentores (chamados debenturistas) o direito de crédito contra a companhia emitente. Esses 
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títulos de dívida são emitidos por sociedades anônimas e oferecidos diretamente para os 
investidores (debenturistas), que se tornam credores da empresa e recebem uma remuneração 
(geralmente na forma de juros) até o vencimento do título. 

No Plano de Contas, o grupo de Debêntures é composto pelas seguintes contas, previstas tanto 
no passivo circulante quanto no não circulante:  

- Conversíveis em ações 

- Não conversíveis em ações 

- Juros e participações 

- Deságio a apropriar (conta devedora) 

- Custos de transação a apropriar (conta devedora) 

- Prêmios na emissão de debêntures a apropriar 

Agora, caso contrário, essas debêntures fossem adquiridas, aí elas seriam classificadas no Ativo 
Não Circulante Realizável a Longo Prazo. 

Dessa forma, a alternativa está INCORRETA. 

FONTE: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. 
Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as Sociedades. FIPECAFI – Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras.São Paulo: Atlas, 2018. 

 

B) Debêntures conversíveis em ações, férias a pagar e reserva de lucros a realizar são contas 
patrimoniais que representam origens de recursos para a entidade. 

CERTO 

A questão quer saber entre as contas listadas, se elas representam ou não contas de origens de 
recursos e se representam contas patrimoniais. 

Há um diferenciação quanto à ORIGENS e APLICAÇÕES de recursos: 
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- Origens = Passivo, Passivo Exigível e Receitas = aumento destas contas 

- Aplicações = Ativo e Despesas = aumento destas contas 

A definição de Passivo e de Patrimônio Líquido apresentada no CPC 00 (R2), é a seguinte: 

4.26 Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados.  

4.63 Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos 
os seus passivos. 

Observa-se, portanto, que são duas fontes (origens) de recursos para financiar a atividade da 
empresa. O Passivo é fonte de terceiros, enquanto o Patrimônio Líquido é a fonte própria, pois 
vêm dos próprios sócios e acionistas da empresa. 

Está correto afirmar que debêntures conversíveis em ações (passivo exigível), férias a pagar 
(passivo exigível) e reserva de lucros a realizar (patrimônio líquido) são contas patrimoniais que 
representam origens de recursos para a entidade. 

Esclarecendo possíveis dúvidas que podem surgir: 

1) debêntures conversíveis em ações (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, p. 1036-1038, 
2018): 

Trata-se de conta, em regra, do passivo exigível. 

As debêntures são títulos negociáveis, normalmente a longo prazo, que asseguram a seus 
detentores (chamados debenturistas) o direito de crédito contra a companhia emitente. Esses 
títulos de dívida são emitidos por sociedades anônimas e oferecidos diretamente para os 
investidores (debenturistas), que se tornam credores da empresa e recebem uma remuneração 
(geralmente na forma de juros) até o vencimento do título. 

No Plano de Contas, o grupo de Debêntures é composto pelas seguintes contas, previstas tanto 
no passivo circulante quanto no não circulante:  

- Conversíveis em ações 

- Não conversíveis em ações 

- Juros e participações 
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- Deságio a apropriar (conta devedora) 

- Custos de transação a apropriar (conta devedora) 

- Prêmios na emissão de debêntures a apropriar 

Agora, caso contrário, essas debêntures fossem adquiridas, aí elas seriam classificadas no Ativo 
Não Circulante Realizável a Longo Prazo. 

Dessa forma, a alternativa está CORRETA. 

FONTE: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. 
Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as Sociedades. FIPECAFI – Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

C) Os saldos das contas capital a integralizar, créditos a receber de diretores — transações não 
recorrentes, marcas e patentes e vendas de sucatas (líquidas de ICMS) aumentam por 
lançamentos a débito. 

ERRADO 

A questão quer saber entre as contas listadas, se elas aumentam a partir de um lançamento a 
débito 

É necessário mencionar que, quanto à natureza das contas, as contas se dividem em: 

- Contas devedoras = Ativo e Despesa 

- Contas credoras = Passivo Exigível, Patrimônio Líquido e Receitas 

As contas devedoras aumentam debitando, já as contas credoras aumentam creditando. 

Por isso, temos o seguinte: 

- contas capital a integralizar = aumenta por lançamento a débito 

- créditos a receber de diretores — transações não recorrentes = aumenta por lançamento a 
débito 
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- marcas e patentes = aumenta por lançamento a débito 

- vendas de sucatas (líquidas de ICMS) = aumenta por lançamento a crédito 

Venda de sucatas representa uma receita, por isso ela aumenta creditando, ao contrário das 
demais. 

Dessa forma, a alternativa está INCORRETA. 

 

D) A conta férias a pagar representa obrigação futura da entidade, derivada de eventos passados, 
de cuja liquidação espera-se como resultado a saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos. 

ERRADO 

A questão quer saber se as contas de férias a pagar representa um passivo, de acordo com a 
definição do CPC 00. 

Atualmente, a definição de passivo, dada pelo CPC 00 (R2), é: 

Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados.  

Esquematizando: 

- Obrigação presente 

- transfere recurso econômico 

- resultado de eventos passados 

Ainda, de acordo ao CPC 00 (R2), para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos: 

(a) a entidade tem uma obrigação 

(b) a obrigação é de transferir um recurso econômico 

(c) a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados. 

Portanto, a questão está errada por afirma que a conta de férias a pagar representa uma 
obrigação futura, quando na verdade a obrigação é PRESENTE. 
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Dessa forma, a alternativa está INCORRETA. 

 

E) As contas custo das mercadorias vendidas, depreciação acumulada de imóveis de uso e 
descontos financeiros concedidos reduzem o resultado do exercício. 

ERRADO 

A questão quer saber se as contas custo das mercadorias vendidas, depreciação acumulada de 
imóveis de uso e descontos financeiros concedidos reduzem o resultado do exercício. 

Para reduzir o resultado, essa conta deve ser conta de resultado, uma despesa e de natureza 
devedora. 

Observa-se que: 

- custo das mercadorias vendidas = diminui o resultado 

- depreciação acumulada de imóveis de uso* = não altera o resultado 

- descontos financeiros concedidos = diminui o resultado 

* a depreciação acumulada é conta patrimonial, por isso não altera o resultado, mas atenção: 

- Depreciação Acumulada = ANC (redutora) = Patrimonial = não altera o resultado 

- Despesa de depreciação = Despesa = Resultado = altera o resultado 

Dessa forma, a alternativa está INCORRETA. 

 

QUESTÃO 12 – 34% DE ACERTOS  
Órgão: Fundação Universidade de Brasília| Cargo: Técnico - Área Contabilidade (FUB) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item que se segue, relativos a escrituração contábil. 

Enquanto o livro-razão — que agrupa as contas sempre com lançamentos de débito e crédito — 
é essencial para o levantamento do balancete e, em decorrência, do balanço, o livro diário reúne 



 

51 
 

os fatos em ordem cronológica, sendo independente da escrituração no livro-razão. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

Os principais livros utilizados pela Contabilidade são o livro Diário e o livro Razão. 

O Diário é o livro contábil de escrituração obrigatória e indispensável pela entidade, conforme 
estabelece o art. 1180, caput, do Código Civil: 

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode ser 

substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

Na escrituração do livro Diário, serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do 

documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas 

ao exercício da empresa, de acordo com o art. 1184, caput, do Código Civil. 

O Código Civil determina, ainda, que deverão ser lançados no Diário o balanço patrimonial e o 

de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis 

legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária, nos termos do art. 1184, § 2º, 
do Código Civil.  

Já o Razão é o livro contábil que registra todos os fatos contábeis de forma individualizada, de 
acordo com o tipo de conta. Assim, através do detalhamento em contas e subcontas individuais, 
o livro Razão possibilita a organização de todas as transações e lançamentos contabilizados no 
livro Diário, de forma separada e resumida, complementando-o. Sua escrituração é facultativa; 
somente será obrigatória para as entidades que são obrigadas a declarar o Imposto de Renda a 
partir do Lucro Real. 

Em outras palavras, no livro Razão “utilizam-se contas separadas para representar cada tipo de 

elemento do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido. Cada uma dessas contas será 

distinguida das demais por sua denominação. Por exemplo, o dinheiro em mãos será 

representado pela conta Caixa. Podemos, também, e é o que ocorre na prática, representar 
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diversos elementos de características semelhantes em uma mesma conta, a qual receberá o 

nome que melhor represente os elementos agrupados” (IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; 
SANTOS, Ana Carolina Marion. Contabilidade Introdutória. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2019).  

Portanto, enquanto no livro Diário a escrituração é feita a partir do lançamento de todos os fatos 
contábeis da entidade em ordem cronológica, dia a dia, no livro Razão a escrituração é feita a 
partir do agrupamento e organização dos lançamentos por contas.  

Desta forma, pode-se concluir que, de acordo com o Código Civil, o livro Diário é essencial e 
indispensável para o levantamento do balanço pela entidade, sendo o livro Razão utilizado como 
instrumento facilitador (e não essencial) na escrituração contábil do balanço. 

 

QUESTÃO 13 – 36% DE ACERTOS  
Órgão: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Cargo: Especialista 
em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural - Área VII (ANP) 
| Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os elementos de finanças empresariais relativos a projeções de lucros e perdas, 
capital de giro, investimentos e financiamentos, julgue o item. 

As necessidades de investimentos supridas pela captação de recursos de longo prazo no 
mercado, por meio da abertura de capital e emissão de novas ações, representam operações 
que ampliam a participação de capital de terceiros na companhia. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

Ao captar recursos através da emissão de novas ações, a companhia estará aumentando seu 
Capital Social, ou seja, seu Patrimônio Líquido. 

O Patrimônio Líquido representa o capital próprio de uma empresa, enquanto o Passivo Exigível 
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representa o capital de terceiros. Ao captar recursos através da emissão de ações, a companhia 
estará aumentando a participação de capital próprio. 

Caso tivesse captado recursos através da obtenção de empréstimos, por exemplo, estaria 
aumentando seu Passivo Exigível, e com isso, a participação de terceiros. 

Lembrando a equação fundamental do patrimônio: 

Ativo = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido 

Termos usados para se referir ao Patrimônio Líquido: Situação Líquida, Capital Próprio, Ativo 
Líquido, Passivo Não Exigível. 

 

QUESTÃO 14 – 36% DE ACERTOS  
Órgão: Agência Nacional de Transportes Terrestres | Cargo: Área Ciências Contábeis 
(ANTT DF) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinada empresa apresentou os indicadores a seguir. 

Liquidez imediata = 0,2. 

Liquidez corrente = 1,2. 

Liquidez geral = 1,12. 

Capital circulante líquido = R$ 15.000,00. 

Retorno sobre investimentos = 20%. 

Giro do ativo = 2,5 vezes. 

Ativo operacional médio (investimento) = R$ 200.000,00. 

Com base nessas informações, julgue o item subsequente. 

O valor dos ativos de caráter permanente foi menor que o valor do patrimônio líquido. 

( X ) CERTO 
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(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

A questão cobra conhecimento sobre cálculo de indicadores variados de análise de balanços. 

O enunciado cobrou o valor do Ativo de caráter permanente (Ativo Total - Ativo Circulante - 
ARLP) e do patrimônio Líquido, e forneceu os seguintes dados: 

Liquidez imediata = 0,2. ILI = Disponibilidades/ Passivo Circulante. 

Liquidez corrente = 1,2. ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

Liquidez geral = 1,12. ILG = Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazo/ Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante. 

Capital circulante líquido = R$ 15.000,00. CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante. 

Retorno sobre investimentos = 20%. ROI = (Receita líquida - Custo) / Custo. 

Giro do ativo = 2,5 vezes. GA = Receita Líquida / Total médio de ativos. 

Ativo operacional médio (investimento) = R$ 200.000,00. Ativo Operacional = AC + ANC. 

Como precisaremos achar o valor do ativo de caráter permanente (ANC - ARLP), primeiro 
teremos que encontrar o ativo total. Para isso, utilizaremos duas fórmulas nas quais temos o 
passivo circulante e o ativo circulante. Posteriormente, precisaremos encontrar os demais 
componentes de passivo para podermos apurar o passivo total e finalmente o PL utilizando a 
equação patrimonial: A = P + PL. 

Vamos aos cálculos: 

CCL = AC - PC 

15.000 = AC - PC 

AC = 15.000 + PC 

1) Obtendo o passivo circulante: 
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ILC = AC / PC 

1,2 = (15.000 + PC) / PC 

1,2 PC = 15.000 + PC 

1,2 PC - PC = 15.000 

0,2 PC = 15.000 

PC = 15.000 / 0,2 

PC = 75.000 

2) Obtendo o ativo circulante: 

AC = 15.000 + PC 

AC = 15.000 + 75.000 

AC = 90.000 

3) Obtendo o ativo permanente (integrante do não circulante): 

Ativo Operacional = AC + ANC (parte permanente) 

200.000 = 90.000 + ANC (parte permanente) 

ANC (parte permanente) = 110.000 

4) Obtendo o Passivo Não Circulante: 

ILG = AC + ARLP / PC + PNC 

ILG = 90.000 / 75.000 + PNC 

1,12 x 75.000 + 1,12 PNC = 90.000 

1,12 PNC = 90.000 - 84.000 

PNC = 6.000 / 1,12 

PNC = 5.357 
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5) Obtendo o patrimônio Líquido: 

A = P + PL 

200.000 = 75.000 + 5.357 + PL 

200.000 - 75.000 - 5.357 = PL 

PL = 119.643 

Sendo assim, para concluir, temos: 

Ativo Permanente: R$ 110.000 < Patrimônio Líquido: R$ 119.643. 

 

QUESTÃO 15 – 37% DE ACERTOS  
Órgão: Tribunal de Justiça do Pará | Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Ciências 
Contábeis (TJ PA) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma empresa apresentou apenas a informação financeira relativa ao pagamento dos 
funcionários no mês de outubro de 2019, o que correspondeu a R$ 750.000,00. Além dessa 
informação, apresentou o seguinte quadro explicativo. 

 

Conforme essas informações, a despesa de salários do período foi de 

A) R$ 230.000,00. 

B) R$ 430.000,00. 

C) R$ 680.000,00. 

D) R$ 1.180.000,00. 
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E) R$ 1.410.000,00. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

No caso da questão, a despesa de salários do período será composta por três parcelas: 

➤ 1. A parcela paga e apropriada no mesmo mês: R$ 750.000,00; 

Nesse caso teremos o seguinte lançamento: 

D - Despesa com salários 

C - Caixa..............................................R$ 750.000,00 

➤ 2. A parcela que já havia sido paga (salários antecipados) e foi apropriado no respectivo mês 
= R$ 680.000 - R$ 250.000 = R$ 430.000,00 

Veja que houve uma redução na conta Salários Antecipados, ou seja, houve uma apropriação ao 
resultado desses valores através do seguinte lançamento: 

D - Despesas com salários 

C - Salários antecipados.......................R$ 430.000,00 

➤ 3. A parcela que foi apropriada, mas ainda não foi paga (salários a pagar) = R$ 580.000,00 - 
350.000 = R$ 230.000,00 

Houve um aumento na conta salários a pagar, portanto, indica que ocorreram despesas com 
salários, mas ainda não foram pagas. O lançamento realizado aqui é o seguinte: 

D - Despesas com salários 

C - Salários a Pagar.............................R$ 230.000,00 

Por fim, vamos somar todos débitos em despesas com salários durante o mês de outubro de 
2019: 

Despesa total = 750.000 + 430.000 + 230.000 
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Despesa total = R$ 1.410.000,00 

 

QUESTÃO 16 – 37% DE ACERTOS  
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego| Cargo: Contador (MTE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que concerne a operações que envolvem mercadorias e fornecedores, julgue o seguinte 
item. 

O custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada móvel será sempre um 
valor intermediário entre o custo apurado pelo método PEPS e o apurado pelo método UEPS. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

Questão que exige o conhecimento da relação entre os Métodos de Avaliação dos Estoques. 

Para isso, deve-se saber que esses métodos avaliam o CMV da seguinte forma: 

• PEPS - o primeiro produto a entrar é o primeiro produto a sair. 

• UEPS - o último produto a entrar é o primeiro produto a sair. 

• Média ponderada móvel - as saídas vão sendo mensuradas através das médias do valores das 

compras. 

Nesse sentido deve-se pensar da seguinte forma: 

1) Quando os preços das compras estão aumentando, o UEPS registrará o maior preço de CMV 
e o PEPS registrará o menor CMV, ficando a Média Ponderada Móvel como um preço 
intermediário. 

2) Quando os preços das compras estão diminuindo, o PEPS registrará o maior preço de CMV e 
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o UEPS registrará o menor CMV, ficando a Média Ponderada Móvel como um preço 
intermediário. 

Mas existe uma terceira hipótese, quando os preços estão estáveis. Nesse sentido, os preços de 
CMV pelo PEPS, UEPS e Média Ponderada Móvel devem estar registrados igualmente. Assim, 
invalidando o uso da palavra "sempre" na assertiva: 

Enunciado: custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada móvel será 
sempre um valor intermediário entre o custo apurado pelo método PEPS e o apurado pelo 

método UEPS. 

 

QUESTÃO 17 – 39% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul| Cargo: Auditor do Estado - 
CAGE (SEFAZ RS) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito do ciclo contábil, julgue os itens a seguir. 

I Compõem o ciclo contábil o registro das transações no diário e no razonete, a preparação do 
balancete após ajustes e os registros de encerramento. 

II Elaborar os papéis de trabalho é parte inicial na programação do ciclo contábil, momento em 
que são traçados os objetivos de todo o processo. 

III As fases do ciclo contábil podem ser descritas como: captação, reconhecimento, processo de 
acumulação, sumarização e evidenciação. 

IV A elaboração das demonstrações financeiras relativas a cada exercício social não 
necessariamente deve seguir o ciclo contábil. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 
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E) II, III e IV. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

Os itens I e III estão corretos. 

O ciclo contábil é o processo completo que constante que se inicia com a colheita dos dados e 
tem como objetivo alimentar as bases pra a construção da demonstração contábil. 

Conforme encontrado no livro de Szuster - Contabilidade geral: introdução à contabilidade 
societária, "O termo ciclo indica que tais procedimentos devem ser repetidos continuamente 
para possibilitar que se preparem Demonstrações Contábeis atualizadas". 

As fases do ciclo, são: 

- Captação – A captação envolve a análise de documentos (leis, contratos, notas fiscais, recibos, 
laudos, processos judiciais etc.), bem como de eventos macroeconômicos que afetam a 
entidade. 

- Reconhecimento – é o momento dos questionamentos em relação aos dados dos atos e fatos, 
por exemplo, o primeiro questionamento a ser realizado, consiste se o dado captado deve ser 
reconhecido. 

- Processo de acumulação – após o reconhecimento dos dados, estes devem ser organizados em 
banco de dados. Para facilitar o acesso rápido as informações as empresas têm adotado sistemas 
informatizados de contabilidade. 

- Sumarização – é ato de transformar todos os dados em informações contábeis úteis aos seus 
usuários, como a criação de Demonstrações e relatórios contábeis. 

- Evidenciação – consiste na divulgação das informações contábeis aos seus usuários, seja por 
meio de jornais de grande circulação, pelo site da entidade ou qualquer outro meio. 

Conhecendo cada uma das cinco etapas do ciclo, vamos analisar as assertivas: 

I - Correta. 

O registro das transações e a preparação do balancete devem estar presentes entre as fases do 
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ciclo para que a etapa da evidenciação seja possível. Não haveria como divulgar as informações 
se que antes tivessem sido registradas e preparadas antes. 

II - Errada. 

Papéis de trabalho é um termo especificamente usado em AUDITORIA. Basicamente é a 
documentação utilizada pelo auditor e sua equipe para embasar a opinião emitida. Não há 
relação de ciclo contábil com o trabalho de auditoria. 

III - Correta. 

É exatamente as cinco fases do ciclo: inicia-se com a captação, passa pelo reconhecimento, 
processo de acumulação e sumarização para encerrar na divulgações da informação contábil 
(evidenciação) 

IV - Errada. 

O ciclo contábil é encerrado exatamente na fase de evidenciação. Não é possível atingir essa 
etapa sem antes passar pelas outras. 

Note que para a demonstração contábil ser divulgada (última fase) é preciso que os dados 
tenham sido coletados e processados (fases de captação e reconhecimento), por exemplo. 

Observe que esse assunto é de cunho teórico e podem ser estudado através de livros de 
introdução à contabilidade geral ou equivalentes. Nesse caso, por se tratar de uma abordagem 
acadêmica, é possível que haja variações quanto às etapas e ao ciclo em si, o que não invalida a 
forma apresentada. 

Os itens I e III estão corretos. 

 

QUESTÃO 18 – 39% DE ACERTOS  
Órgão: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | Cargo: Contador (MPOG) e 
Contador Secretaria de Patrimônio da União (MPOG) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com relação ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício, julgue o item 
subsequente. 
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O ativo intangível deve, prioritariamente, ser financiado com recursos de longo prazo, sejam eles 
próprios ou de terceiros; em último caso, podem ser utilizados recursos de curto prazo, de 
terceiros. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

Questão difícil, pois possui um entendimento "peculiar" da banca. 

Vamos apresentar alguns conceitos para contextualizar a questão. 

- Capital de giro  é os recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da 
empresa ao longo do tempo. Esses recursos são os estoques, contas a receber, caixa, bancos, 
etc. É o conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus negócios "girarem".  

- Capital Fixo são todas os recursos que servem para produzir os benefícios econômicos da 
entidade. São os ativos que fazem a entidade poder vender mercadorias, prestar serviços, etc. 
Geralmente estão no Ativo Não Circulante da entidade.  

- Capital Próprio é o Patrimônio Líquido TODO, contando as reservas, resultado abrangente, 
etc. É o capital que é oriundo de aportes diretos dos sócios. É o quantum em que a origem dos 
recursos é proveniente da sociedade da entidade, de todos os seus sócios.  

- Capital de Terceiros é o PASSIVO EXIGÍVEL, contas a pagar, fornecedores, empréstimos a 
pagar, etc. É a parcela do capital que terceiros à sociedade da entidade investiram e sustentam 
as suas operações. É o quantum em que a origem de recursos é sustentada por pessoas alheias à 
entidade. Esse capital de terceiros é usado para alavancar a operação da entidade, uma vez que 
não é possível que somente os sócios sustentem toda a atividade. 

Quando estamos falando de IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL (usar recursos de curto prazo para 
aquisição de ativos de longo prazo) estamos falando em perder Capital de Giro, ou seja, se 
precisarmos de dinheiro para comprar matéria-prima, pagar salários, pagar eventuais dívidas, 
etc., não vamos ter porque compramos uma máquina ou imóvel, que são difíceis de serem 
vendidos. 



 

63 
 

Veja que é uma questão de GESTÃO mesmo. Não é vedado que uma empresa utilize recursos 
de curto prazo para adquirir imobilizado. Ou é errado uma entidade comprar uma máquina 
parcelada em 12x? Além disso, muitas vezes a operação da entidade é tão lucrativa que a 
captação de recursos de terceiro, seja em curto ou longo prazo, aplicadas no imobilizado da 
entidade faz aumentar o lucro mais ainda. Isso se chama ALAVANCAGEM FINANCEIRA. É errado 
se alavancar financeiramente? 

Contudo, a questão trouxe um "DEVE" como se fosse em caráter compulsório, do qual discordo. 
Mas ao mesmo tempo trouxe um "PRIORITARIAMENTE" que mitigou essa obrigatoriedade. Isso 
deve ter confundido muitos candidatos. 

Enfim, este foi o gabarito: CORRETO. 

 

QUESTÃO 19 – 41% DE ACERTOS  
Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo | Cargo: Consultor 
do Executivo - Ciências Contábeis (SEFAZ ES) | Ano: 2010 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Considerando as informações apresentadas no quadro acima, que descreve os fatos ocorridos 
em certa empresa industrial no mês de janeiro de 2000, julgue o item seguinte. 

No mês em questão, o valor do ativo circulante foi de R$ 5.000,00, enquanto o valor do ativo 
não circulante totalizou R$ 1.000,00. 
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( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO 

Para a resolução dessa questão, vamos efetuar os Lançamentos das operações ocorridas durante 
o período informado. 

Dia 1 - Integralização de Capital no valor de R$ 2.000,00 em dinheiro. 

D - Caixa................2.000,00 (+ Ativo Circulante) 

C - Capital Social...2.000,00 (+ Patrimônio Líquido) 

Dia 2 - Compra à vista e em dinheiro de um terreno para uso nas atividades da empresa pelo 
valor de R$ 1.000,00. 

D - Terrenos............1.000,00 (+ Ativo Não Circulante) 

C - Caixa..................1.000,00 (- Ativo Circulante) 

Dia 10 - Venda à vista e em dinheiro do terreno adquirido no dia 2 pelo valor de R$ 2.000,00 e 
Baixa do Custo do Terreno. 

D - Caixa......2.000,00 (+ Ativo Circulante) 

C - Receita...2.000,00 (Resultado) 

e 

D - Custo Terreno....1.000,00 (Resultado) 

C - Terrenos............1.000,00 (- Ativo Não Circulante) 

Dia 20 - Compra à prazo de dois terrenos pelo valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 
2.000,00. Os terrenos serão utilizados nas atividades da empresa. 

D - Terrenos.............2.000,00 (+ Ativo Não Circulante) 
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C - Contas a Pagar..2.000,00 (+ Passivo Circulante) 

Dia 31 - Venda a prazo pelo valor de R$ 2.000,00 de um dos terrenos adquiridos no dia 20 e 
baixa do custo do terreno. 

D - Contas a Receber.......2.000,00 (+ Ativo Circulante) 

C - Receita........................2.000,00 (Resultado) 

e 

D - Custo do Terreno........1.000,00 (Resultado) 

C - Terrenos......................1.000,00 (- Ativo Não Circulante) 

O enunciado nos questiona sobre os valores do Ativo Circulante e do Ativo Não circulante. Para 
isso, vamos somar os saldos dos mesmos de acordo com os lançamentos das operações 
ocorridas no período. 

Ativo Circulante = 2.000,00 (1) - 1.000,00 (2) + 2.000,00 (10) + 2.000,00 (31) 

Ativo Circulante = 5.000,00 

Ativo Não Circulante = 1.000,00 (2) - 1.000,00 (10) + 2.000,00 (20) - 1.000,00 (31) 

Ativo Não Circulante = 1.000,00 

Portanto o item está CERTO. 

 

QUESTÃO 20 – 41% DE ACERTOS  
Órgão: Secretária do Estado de Gestão Pública de Alagoas | Cargo: Perito Criminal 
Especialidade Ciências Contábeis (SEGP AL) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos 
pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item 
subsequente, referentes à elaboração de demonstrações contábeis. 

Para fins de divulgação na demonstração do resultado do exercício, incluem-se na receita os 
ingressos brutos recebidos e a receber pela entidade, originários de suas próprias atividades, 
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inclusive tributos sobre vendas de bens e serviços, estes posteriormente deduzidos para fins de 
evidenciação da receita líquida. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO 

Para fins de divulgação na demonstração do resultado do exercício, incluem-se na receita os 
ingressos brutos recebidos e a receber pela entidade, originários de suas próprias atividades, 
inclusive tributos sobre vendas de bens e serviços, estes posteriormente deduzidos para fins de 
evidenciação da receita líquida. 

Segundo o CPC 26, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) deve começar evidenciado 
a receita líquida, excluindo os ingressos brutos. É diferente da Lei 6.404/76, que fala que a DRE 
deve começar evidenciando a receita bruta. 

Temos então: 

CPC 26 → DRE inicia-se pela Receita Líquida. 

Lei 6.404/76 → DRE inicia-se pela Receita Bruta. 
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GABARITO PREENCHIDO 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 ERRADO 11 B 

2 ERRADO 12 ERRADO 

3 A 13 ERRADO 

4 C 14 CERTO 

5 CERTO 15 E 

6 CERTO 16 ERRADO 

7 ERRADO 17 B 

8 ERRADO 18 CERTO 

9 CERTO 19 CERTO 

10 E 20 ERRADO 
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