
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 02/2019 - TURMA 2020 

 

Questões:  
 
1) Para ser relevante, a informação contábil-financeira deve ter: 
A. Neutralidade. 
B. Compreensibilidade. 
C. Custos e benefícios. 
D. Valor confirmatório. 
E. Comparabilidade. 
 

2) Uma empresa usa orçamento flexível para controle dos custos. No mês de outubro a 
empresa produziu 10.800 unidades de seu produto, incorrendo em R$ 13.000,00 em custos 
diretos de materiais. O orçamento anual previa um custo de R$ 180.000,00 para um volume 
de produção de 144.000 unidades. Qual o valor que o orçamento flexível deveria registrar 
para os gastos com materiais diretos em outubro? 
A. R$ 13.000,00 
B. R$ 13.500,00  
C. R$ 13.975,00 
D. R$ 11.700,00 
E. R$ 10.800,00 
 

3) Uma empresa oferece serviço de taxi num aeroporto. A empresa tem preço de venda por 
km percorrido de R$ 30,00, custo variável por km de R$ 24,00 e os custos fixos do período 
são de R$ 300.000,00. Considerando os dados, é CORRETO afirmar que: 
A. O ponto de equilíbrio da empresa é de 10.000 km. 
B. O ponto de equilíbrio da empresa é de 50.000 km. 
C. O ponto de equilíbrio da empresa é de 12.500 km. 
D. O ponto de equilíbrio da empresa é de 9.000.000 km. 
E. O ponto de equilíbrio da empresa é de 1.800.000 km. 
 
4) Qual das seguintes características se relaciona com relevância e representação 
fidedigna? 
A. Verificabilidade. 
B. Tempestividade. 
C. Compreensibilidade. 
D. Comparabilidade. 
E. Todas as anteriores estão corretas. 
 

5) Quando há diferença no valor do resultado operacional entre o Custeio Variável e o 
Custeio por Absorção, essa diferença está sempre, apenas, no tratamento dos: 
A. Custos indiretos. 
B. Despesas. 
C. Custos variáveis. 
D. Custos diretos. 
E. Custos fixos. 
 

6) Considere que a Cia. Desterro possui 30% da participação da Cia. Ponte Nova, que foi 
considerada uma coligada e seus investimentos avaliados pelo Método de Equivalência 
Patrimonial. A Cia. Ponte Nova obteve um lucro líquido de R$ 5.000,00 reais e distribuiu R$ 
4.000,00 em dividendos durante determinado período. Considere também que a 
participação foi adquirida por R$ R$ 15.000,00 no ano anterior e que o valor do Patrimônio 



Líquido da Cia. Ponte Nova naquele momento era de R$ 50.000,00.  Qual seria o valor da 
Equivalência Patrimonial registrada na Cia. Desterro? 
A. R$ 1.500,00 
B. R$ 1.200,00 
C. R$ 300,00 
D. R$ 16.500,00 
E. R$ 6.000,00 
 

7) No mês de agosto, uma Empresa incorreu num total de R$ 110.000,00 de custos de 
produção (MP + MOD + CIF). Não havia estoque inicial, sendo que neste mês conseguiu 
produzir/acabar 12.500 unidades, ficando ainda, em 31/agosto, outras 2.500 unidades 
processadas até sua metade.  
No mês de setembro iniciou a produção de novas 17.500 unidades, sendo que conseguiu 
terminar/acabar um total de 15.000 unidades, e restaram em 30/setembro 5.000 unidades 
em fase de processamento, num estágio de 30% cada uma. Os custos de produção do mês 
(MP + MOD + CIF) foram R$ 128.100,00. 
Com base no PEPS (para o cálculo do equivalente de produção), determine: 
O custo unitário de produção dos meses de agosto e setembro. 
A. Agosto R$ 8,40; Setembro R$ 8,37. 
B. Agosto R$ 7,88; Setembro R$ 8,00. 
C. Agosto R$ 8,00; Setembro R$ 8,40. 
D. Agosto R$ 7,88; Setembro R$ 8,37. 
E. Nenhum dos valores mencionados. 
 

8) Considere o enunciado da questão anterior, e assinale a alternativa que apresenta o valor 
dos estoques de produtos acabados (transferidos para a Contabilidade Geral), dos meses 
de agosto e setembro. 
A. Agosto R$ 110.000,00; Setembro R$ 138.100,00. 
B. Agosto R$ 100.000,00; Setembro R$ 125.500,00. 
C. Agosto R$ 100.000,00; Setembro R$ 125.545,45. 
D. Agosto R$ 110.000,00; Setembro R$ 125.545,45. 
E. Nenhum dos valores mencionados. 
 

9) A Cia. Rota Segura realizou os seguintes gastos para melhorar a sua frota: 

 Troca de óleo e respectivo filtro no valor de R$ 1.000,00. 

 Gastos com mão de obra para realizar inspeções importantes, que irão aumentar a vida útil 
da frota, no valor de R$ 3.000,00. 

 Troca dos motores de 4 caminhões no valor de R$ 15.000,00 cada. 

 Funilaria de pequenos amassados no valor de R$ 2.000,00. 

 Troca de pequenas peças decorrente de manutenção periódica de R$ 500,00. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor a ser reconhecido no ativo 
imobilizado da Cia. Rota Segura: 
A. R$ 60.000,00 
B. R$ 60.500,00 
C. R$ 65.500,00 
D. R$ 65.000,00 
E. R$ 63.000,00 
 

10) Durante o ano corrente encerrado em 31 de dezembro, a Metal incorreu nos seguintes 
custos: 

 Pesquisa laboratorial com objetivo de descobrir um novo conhecimento - R$ 75.000,00 

 Pesquisa com projeto de moldes e matrizes de uma nova tecnologia - R$ 22.000,00 

 Controle de qualidade na produção comercial, incluindo testes de rotina - R$ 35.000,00 

 Equipamento adquirido há 2 anos, com vida útil estimada de 5 anos sem valor residual, 
usado em projetos de pesquisa - R$ 150.000,00 

 Serviços de pesquisa realizados pelo fornecedor Stone para a Metal - R$ 23.000,00 

 Serviços de pesquisa realizados pela Metal para o cliente Clay - R$ 32.000,00 
Qual o montante de despesas com pesquisa a Metal deve reconhecer em sua 
Demonstração de Resultado do ano corrente? 



A. R$ 120.000,00 
B. R$ 187.000,00 
C. R$ 217.000,00 
D. R$ 150.000,00 
E. R$ 155.000,00 
 

11) As informações a seguir referem-se ao investimento da Companhia A avaliado pelo 
método de equivalência patrimonial. 
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 Data da 
aquisição 

Custo de 
aquisição 
(R$) 

% de 
partici- 
pação 

Valor contábil 
dos ativos 
líquidos em 1o 

de janeiro de 
2013 (R$) 

Lucro (Prejuízo) 
(R$) 

Dividendos 
(R$) 

2013 2014 2013 2014 

B 01.01.2013 190.000,00 30% 500.000,00 120.000,00 (40.000,00) 30.000,00 - 

Sabe-se que todo o excedente do custo de aquisição sobre o valor contábil dos ativos 
líquidos adquiridos se refere a equipamentos com 10 anos de vida útil em 01.01.2013. 
Considere que ocorreu a venda do investimento (B) em 02.01.2015, por R$ 190.000,00. 
Assinale a alternativa que apresenta o montante que afetou o resultado do período (em 
2015) com a realização da venda: 
A. Perda de R$ 7.000,00 
B. Perda de R$ 15.000,00 
C. Ganho de R$ 47.000,00 
D. Ganho de R$ 12.000,00 
E. Não afetou o resultado do período. 
 

12) Analise as assertivas: 
I – São exemplos típicos de custos variáveis em relação a uma unidade de produção: salário 
mensal dos supervisores de produção; aço usado na produção de automóvel; madeira 
usada na produção de móvel. 
II – São exemplos típicos de custos fixos de produção: Aluguel do prédio de uma fábrica; 
salário mensal dos supervisores de produção; seguro da fábrica. 
III – São exemplos típicos de custos variáveis em relação a uma unidade de produção: Aço 
usado na produção de automóvel; cola usada na produção de móvel; papel usado na 
produção de jornal. 
IV – São exemplos típicos de custos de produção: Gasolina usada para entregar os 
produtos vendidos aos clientes; depreciação de equipamento da fábrica; propaganda de 
televisão. 
Está correto SOMENTE o que se afirma em: 
A. I, II, III e IV. 
B. II e III. 
C. III e IV. 
D. I e II. 
E. I e III. 
 

13) Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento 
Mercantil, na data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo. 
O custo do ativo de direito de uso deve compreender, EXCETO: 
A. Custos incorridos por ter usado o ativo de direito de uso para produzir estoques. 
B. O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. 
C. Quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, menos quaisquer 

incentivos de arrendamento recebidos. 
D. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. 
E. A estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção 

do ativo subjacente. 
 

14) Uma empresa fabrica uma linha regular de pisos de madeira e outra de luxo. A linha 
regular é vendida por R$ 16,00 o m2 e a linha de luxo, por R$ 25,00 o m2. O custo variável 
para fabricar a linha regular é de R$ 10,00 por m2. Custa um extra de R$ 5,00 por m2 a 
fabricação da linha de luxo. São necessárias 15 horas de mão de obra para fabricar 100 m2 



da linha regular e 20 horas para fazer 100 m2 da linha de luxo. Há 4.600 horas de tempo de 
mão de obra disponível para fabricação semanalmente. A venda semanal máxima das 
linhas regular e de luxo é de 30.000 m2 e 8.000 m2, respectivamente. Os custos fixos de 
produção totalizam R$ 600.000,00 por período.  
Qual o melhor mix de produção para essa empresa, considerando os seus dados? 
A. Regular: 30.000 m2; Luxo: 8.000 m2. 
B. Regular: 20.000 m2; Luxo: 8.000 m2. 
C. Regular: 30.000 m2; Luxo:    500 m2. 
D. Regular:      0 m2; Luxo: 8.000 m2. 
E. Regular: 30.000 m2; Luxo:        0 m2. 
 

15) Numa empresa que está com passivo a descoberto: 
A. O Caixa gerado não é suficiente para honrar os compromissos assumidos com Passivo 

Circulante e de Longo Prazo. 
B. O Passivo da empresa é maior que o Patrimônio Líquido. 
C. O Ativo da empresa é maior que o Patrimônio Líquido. 
D. O Ativo Total é menor que a soma do Patrimônio Líquido e o Passivo. 
E. O Passivo da empresa é menor que o Patrimônio Líquido. 
 

16) A valoração de estoques, pelo Custeio Variável, contempla: 
A. Todos os custos de transformação. 
B. Apenas os custos diretos de produção. 
C. Apenas os custos variáveis de produção. 
D. Todos os custos e despesas variáveis. 
E. Todos os custos e despesas identificáveis. 
 

17) A empresa está preparando o orçamento de caixa para o próximo ano. O pagamento 
aos fornecedores das mercadorias deve ser realizado após 30 dias da compra. O valor total 
das compras é uniforme durante o ano e até o momento tem os seguintes dados:  

 Orçamento do custo das mercadorias vendidas para o próximo ano: R$ 300.000,00 

 Saldo de fornecedores a pagar no início do próximo ano: R$ 20.000,00 

 Saldo dos estoques de mercadorias no início do próximo ano: R$ 30.000,00 

 Saldo de estoques de mercadorias no final do próximo ano: R$ 42.000,00 
Qual o valor orçado para pagamento aos fornecedores das compras de mercadorias para o 
próximo ano? 
A. R$ 300.000,00 
B. R$ 312.000,00 
C. R$ 306.000,00 
D. R$ 286.000,00 
E. R$ 295.000,00 
 

18) A empresa está orçando o recebimento das vendas para o próximo ano. As vendas 
realizadas à vista são de 30%, e o restante das vendas são assim distribuídas: 60% para 
recebimento em 30 dias, 30% para recebimento em 60 dias, 8% para recebimento em 90 
dias e 2% para perdas com créditos de liquidação duvidosa. Considerando uma expectativa 
de vendas de R$ 70.000,00, qual o valor orçado para recebimento à vista e para as perdas 
com créditos de liquidação duvidosa? 
A. R$ 21.000,00 e R$ 1.400,00 
B. R$ 29.400,00 e R$ 980,00 
C. R$ 29.400,00 e R$ 1.400,00 
D. R$ 21.000,00 e R$ 980,00 
E. R$ 21.000,00 e R$ 280,00 
 

19) A Cia. Joaquina realizou as seguintes transações que impactaram seu caixa e 
equivalentes de caixa durante o mês de novembro de 2019: 

 Recebimento de R$ 60.000,00 referente ao aumento de capital. 

 Recebimento de R$ 80.000,00 de clientes. 

 Recebimento de R$ 100.000,00 referente a venda de imobilizado. 

 Pagamento de R$ 40.000,00 referente a adiantamento a fornecedores. 



 Pagamento de R$ 40.000,00 a fornecedores diversos. 

 Pagamento de R$ 70.000,00 referente ao salário de funcionários. 

 Pagamento de R$ 90.000,00 referente ao principal de um empréstimo. 
Com base nas informações fornecidas, o fluxo de caixa das atividades operacionais da Cia. 
Joaquina, decorrente do registro dessas transações, foi: 
A. R$ 0.000,00, nulo 
B. R$ 10.000,00, consumidos 
C. R$ 30.000,00, consumidos 
D. R$ 90.000,00, gerados 
E. R$ 70.000,00, consumidos 
 
20) No mês de outubro de 2018, a Cia. Açoriana adquiriu, a prazo, material de expediente 
no valor de R$ 90.000,00. Foram negociadas três faturas no valor de R$ 30.000,00. As duas 
primeiras faturas foram pagas em 30 de novembro e 30 de dezembro de 2018. A próxima 
fatura ainda não foi paga, pois vencerá em 30 de janeiro de 2019. O material utilizado até 
dezembro de 2018 totalizou R$ 40.000,00. Em conformidade com o regime de competência, 
o valor a ser apropriado como despesas, em 2018, será de: 
A. R$ 40.000,00 
B. R$ 45.000,00 
C. R$ 30.000,00 
D. R$ 60.000,00 
E. R$ 90.000,00 


