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Instruções:  
- Verificar se o caderno de provas contém 20 (vinte) questões, cada uma com 5 (cinco) 
alternativas. 

- Para cada questão deverá ser marcada somente uma alternativa como correta. 

- Não será permitida a consulta a nenhuma obra ou qualquer outro recurso. 

- O candidato poderá utilizar calculadora na prova de contabilidade, sendo proibido o uso 
daquelas contidas em aparelhos eletro-eletrônicos, telefone celular, agendas eletrônicas, 
relógios, notebooks e outros.  

- As respostas devem ser marcadas no cartão resposta com um X utilizando, 

obrigatoriamente, caneta de tinta azul ou preta. 
 
 

ETAPA 1 - Fase 2: Prova Escrita 
 
 
01) Classificam-se como fixos os elementos de custos cujo valor total, dentro de 
determinado intervalo de tempo, em relação às oscilações no volume de produção: 
 

a. Acompanhem o volume. 
b. Diminuam com o aumento de volume. 
c. Permaneçam constantes. 
d. Aumentem com a diminuição de volume. 
e. Tenham correlação com o volume de produção. 

 
02) Em 31.12.2012 a empresa Master tinha em estoque, matéria prima adquirida em 
01 de agosto de 2012: 5.000 unidades de Produto Y a um custo unitário de R$ 2,50; 
3.000 unidades de produto B a um custo unitário de R$ 1,00; e 3.000 unidades de 
produto Z a um custo unitário de R$ 1,80. O contador, preocupado em seguir os 
critérios de avaliação de estoques definidos pela Lei 6.404/76, alterada pela Lei 
11.941/09 e regulamentada pelo CPC 16, percebeu que devido à existência de 
concorrência entre fornecedores (encontrou valores de reposição), os preços da 
matéria prima sofreram alterações. Logo, os valores de realização líquido dos 
estoques de matéria prima em 31.12.2012 eram de: Produto Y custo unitário R$ 2,60; 
Produto B R$ 0,90 e produto Z R$ 1,50. Assinale a alternativa correta, quanto à 
demonstração no Balanço Patrimonial, da redução da conta de estoques: 
 

a. Não há perda estimada a ser lançada para o produto Y. 
b. Há perda estimada de R$ 300,00 a ser lançada para o produto Z. 
c. Não há perda estimada a ser lançada para o produto Z. 
d. Há perda estimada de R$ 500,00 a ser lançada para o produto Y e R$ 300,00 para 

o produto B. 
e. Não há perda estimada a ser lançada aos produtos Y, B e Z, em virtude de serem 

ainda matéria prima. 

 



03) Quando uma decisão é tomada em uma organização, são selecionados um 
conjunto de cursos alternativos de ação. Qual a perda associada com a escolha da 
alternativa que não maximiza o benefício? 
 

a. Valor realizável.   
b. Valor esperado.   
c. Custo incremental. 
d. Custo de oportunidade.  
e. Valor projetado. 

 
04) Em determinado período em que não haja estoques iniciais, o Método de Custeio 
Variável apresentará resultado maior, em relação ao de Custeio por Absorção, quando 
a empresa: 
 

a. Vender tudo que produzir. 
b. Nenhuma das alternativas satisfaz à condição. 
c. Produzir menos do que vender. 
d. Vender menos do que produzir. 
e. Produzir mais do que vender. 

 
05) Assinale a alternativa que define os grupos de contas que compõem o Ativo e o 
Passivo no plano de contas: 
 

a. Ativo Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante, Passivo de Longo Prazo, 
Patrimônio Líquido. 

b. Disponível, Ativo Realizável a Longo Prazo, Ativo Permanente, Passivo Circulante, 
Passivo de Longo Prazo, Capital Social. 

c. Créditos, Despesas, Receitas, Intangível, Imobilizado, Fornecedores. 
d. Investimentos, Créditos, Provisões, Obrigações Trabalhistas, Lucros Acumulados. 
e. Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e 

Patrimônio Líquido. 

 
06)  Com relação ao CPC 22 (Informações por Segmento) , avalie as afirmações 
seguintes: 

I. Sobre os principais clientes, a divulgação é recomendada quando as receitas 
provenientes de um único cliente externo ultrapassarem 10% da receita total da 
entidade. 

II. Em geral, informações por segmento são formadas por detalhamentos de áreas 
geográficas no mercado local e no exterior; informações sobre produtos e 
serviços que compõe o mix da entidade; e informações sobre os principais 
clientes. 

III.  A organização deve optar pela divulgação dos segmentos por área geográfica, 
ou por produtos ou serviços, ou por clientes, sendo portanto essas alternativas 
mutuamente excludentes. 

IV. Entre os critérios para agregação de segmentos operacionais em um segmento 
único, a similaridade no que tange à natureza dos produtos e serviços ou nos 
processos de produção é uma característica que é necessário observar. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

a. I e IV, apenas. 
b. I, II e IV, apenas. 
c. II e III, apenas. 
d. II, III e IV, apenas. 
e. Todas as alternativas. 

 
 



07) Assinale a alternativa que define os elementos determinantes que constam no 
balancete: 
 

a. Contas; movimentos a débito e créditos. 
b. Identificação da Entidade; data a que se refere; abrangência; identificação das 

contas e respectivos grupos; saldos das contas, indicando se devedores ou 
credores; soma dos saldos devedores e credores. 

c. Descrição das contas de resultados e respectivos saldos. 
d. Contas; saldo anterior e saldo atual. 
e. Débitos e créditos. 

 
08) Considerando a classificação dos gastos, é correto afirmar que: 
 

a. Despesas fixas são gastos repetitivos, já que sua ocorrência se dará em todos os 
meses, mesmo que os valores não sejam exatamente os mesmos em todos os 
períodos. 

b. Custos primários são todos os custos de produção, diretos e indiretos, ocorridos em 
determinado período. 

c. Custos de transformação são os custos de matéria-prima e de mão-de-obra direta, 
que são transformados no processo produtivo. 

d. Custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver 
uma medida de consumo. 

e. Custos indiretos são gastos fixos, que não oferecem condição de uma medida 
objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada. 

 
De acordo com os dados seguintes, responda as questões 09 e 10.  
Considere que a Cia esportiva MD controla a Cia. AFC e a Cia. FFC com 80% e 70% 
do capital total respectivamente. Considere que a Cia. AFC e a Cia. FFC destinaram 
R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 de dividendos no final do ano para os seus acionistas, e 
que estes valores constam  das demonstrações financeiras de todas as empresas.   
Balanços sintéticos no final de 2012: 

Balanços patrimoniais Cia. MD Cia. AFC Cia. FFC 

Ativo 50.000 40.000 34.000 

Passivo  20.000 15.000 14.000 

Patrimônio líquido 30.000 25.000 20.000 

 
09) Qual o valor do ativo consolidado? 
 

a. R$ 124.000,00. 
b. R$     5.000,00. 
c. R$   79.000,00. 
d. R$   90.000,00. 
e. R$ 113.000,00. 

  
10) Qual o valor do passivo consolidado?  
 

a. R$   79.000,00. 
b. R$   41.000,00. 
c. R$ 124.000,00. 
d. R$   49.000,00. 
e. R$   38.000,00. 
 
 
 
 
 
 



Com base nos dados seguintes, responda as questões 11, 12 e 13: 
A Cia Vende Bem foi fundada em 11 de junho de 1869, com a subscrição e 
integralização de R$ 20.000,00, sendo 10% em moeda corrente e o restante em 
máquinas e equipamentos.  Ela é tributada pelo Lucro Real e seu objeto social prevê a 
compra de produtos acabados e revenda para o consumidor final. Seu Estatuto Social 
prevê a distribuição de dividendos de 40% do lucro, depois de constituída a Reserva 
Legal na forma da Lei. O restante é reinvestido na empresa. 
No final de 2011, o estoque estava zerado e no ano de 2012, ela adquiriu mercadorias 
para revenda no valor de R$ 100 milhões e vendeu 90%. As vendas geraram receitas 
de R$ 300 milhões, sendo 60% à vista e o restante para ser recebido em 30 dias. Das 
vendas a prazo, ela estima não receber parte e, portanto, constituiu uma provisão para 
devedores duvidosos de 2%. Os tributos e respectivas alíquotas que geram créditos 
ou débitos são: 17% de ICMS; 7,6% de COFINS; e, 1,65% de PIS. Adicionalmente, 
está sujeita a pagar CSLL e IRPJ sobre o lucro, nas alíquotas de 9% e 15%, 
respectivamente. O lucro que exceder a R$ 20.000 mensais, tem um adicional de 
alíquota do IRPJ de 10%. 
Neste ano, sua estrutura de gastos foi a seguinte: 
 Os gastos com salários e encargos sociais correspondem a 9% do faturamento 

bruto. Deste total, 20% são encargos com INSS; 
 As comissões sobre as vendas são de 1% do faturamento bruto; 
 As despesas financeiras são de 6% sobre os empréstimos totais de R$150 milhões;  
 As receitas financeiras são equivalentes a 4% do total de vendas a prazo no ano; 
 Seu imobilizado de R$ 200 milhões, em 31.12.2011, foi depreciado a uma taxa média 

anual de 12%. Ao longo do ano, nenhum item novo foi adquirido e nem baixado. 
 As demais despesas operacionais representam 10% do faturamento bruto. 

 
11) O Lucro Líquido da Cia Vende Bem, em 2012, foi de: 
 

a. R$ 79,275 milhões. 
b. R$ 66,375 milhões. 
c. R$ 52,345 milhões. 
d. R$ 71,400 milhões. 
e. R$ 52,324 milhões. 

 
12) O Valor Adicionado a Distribuir da Cia Vende Bem, em 2012, foi de: 
 

a. R$ 192,600 milhões. 
b. R$ 168,600 milhões. 
c. R$ 171,400 milhões. 
d. R$ 173,400 milhões. 
e. R$ 152,400 milhões. 

 
13) Com base nos dados, e conforme preconiza o CPC 09 (Demonstração do Valor 
Adicionado), o Valor Adicionado, destinado aos Governos, pela Cia Vende Bem, em 
2012, foi de: 
 

a. R$ 88,055 milhões. 
b. R$ 78,750 milhões. 
c. R$ 52,345 milhões. 
d. R$ 71,400 milhões. 
e. R$ 52,324 milhões. 

 
 
 



14) O Contador, em 31.12.2012, verificou que estavam disponíveis para vendas, a 
partir de 30 de agosto de 2012, os seguintes produtos acabados: 

 1.000 unidades de Produto Porcelanato tipo 1; 

 2.000 unidades de Produto Porcelanato tipo 2. 
A apuração dos custos e o preço de vendas estão demonstrados na tabela seguinte: 
 

 
Produto Porcelanato   Tipo 1 Tipo 2 

1 Preço de Venda           7,00          11,00  

2 Despesas para vender           2,00            2,00  

  a) Embalagem            0,30             0,70  

  b) Entrega (frete)            0,30             0,20  

  c) Comissões            0,60             0,60  

  d) Desp. Bancárias de cobrança            0,80             0,50  

3 Custo de Fabricação           5,00          10,00  
 

Seguindo os critérios de avaliação definidos pela Lei 6.404/76 alterada pela Lei 
11.941/09 e regulamentada pelo CPC 16 (Estoques), assinale a alternativa correta: 
 

a. Não há perda estimada a ser lançada no Balanço para o produto Tipo 2. 
b. Há uma perda estimada de R$ de 5.000,00 a ser lançado no Balanço para o 

Produto 1. 
c. Há uma perda estimada de R$ 2.000,00 para o produto tipo 2 a ser lançado no 

Balanço. 
d. Há uma perda estimada de R$ 4.000,00 a ser lançado no Balanço para o Produto 2. 
e. Há uma perda estimada de R$ 2.000,00 a ser lançado no balanço para o produto 1 

e de 4.000,00 para o produto 2. 

 
15) Em relação ao conceito de margem de contribuição, é correto afirmar que: 
 

a. Corresponde à diferença entre a receita líquida de vendas e os custos variáveis. 
b. Junto com o conceito de ponto de equilíbrio, fazem parte do conjunto de 

instrumentos da contabilidade para apoio à tomada de decisões de longo prazo das 
organizações. 

c. Sendo uma informação gerada a partir da utilização do custeio por absorção, uma 
de suas limitações é decorrente dos critérios de alocação empregados. 

d. Se não houver limitação na capacidade produtiva, interessa o produto que produz 
maior margem de contribuição por unidade, mas se existir, interessa o que produz 
maior margem de contribuição pelo fator limitante da capacidade. 

e. Seu principal objetivo é gerar informações para decisões de precificação no 
lançamento de novos produtos. 

 
16) No Brasil, a área de custos possui claramente dois enfoques distintos: o primeiro, 
relacionado à identificação do custo contábil para fins de atendimento da 
Contabilidade Financeira, e o segundo, concentrado nas informações para o processo 
de tomada de decisões. Sobre o primeiro aspecto, quanto ao cálculo do CPV (Custo 
dos Produtos Vendidos) para atendimento da Contabilidade Financeira, as regras se 
baseiam, sobretudo, no Regulamento do Imposto de Renda e no Decreto-Lei n. 
1.598/77. Dos métodos abaixo, para fins de atendimento da Contabilidade Financeira 
no Brasil, é correto afirmar: 
 

a. Somente o Custeio por Absorção é aceito. 
b. Somente o Custeio Variável não é aceito. 
c. O Custeio Baseado em Atividades não é aceito. 
d. O Método das Unidades de Esforço de Produção não é aceito. 
e. Todas as metodologias citadas acima são aceitas. 
 



17) Qual é a organização profissional que representa os contadores gerenciais nos 
E.U.A.?   
 

a. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
b. The Institute of Management Accountants (IMA). 
c. The Institute of Internal Auditors (IIA). 
d. The Institute of Certified Management Accountants (ICMA). 
e. The American Association Review. 

 
18) Em período de aumento generalizado de preços (inflação), o método de custeio 
que permite manter o valor dos Estoques mais próximo do preço de custo corrente é o: 
 

a. Do FIFO (PEPS). 
b. Do custo específico. 
c. Da média ponderada. 
d. Do custo ou mercado. 
e. Do LIFO (UEPS). 

 
19) Os contadores gerenciais tradicionalmente não atuam na(s): 
 

a. Preparação de informações financeiras e não financeiras. 
b. Informação para os gestores. 
c. Relações com investidores. 
d. Proteção dos ativos. 
e. Coordenação do sistema orçamentário. 

 
20) QUESTÃO ANULADA PELA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
Assinale a alternativa que apresenta os saldos das contas, com adoção da letra de referência D, se Devedor, e C, se 
Credor: 

1.Investimentos em ações  (      )  
2.Água e esgoto    (      ) 
3.Custo das merc. vendidas  (      ) 
4.Produtos acabados  (      ) 
5.Computadores e Perifér.  (      ) 
6.Ações em tesouraria  (      ) 
7.Créditos c/ pessoas ligadas  (      ) 
8.Fundo de comércio  (      ) 
9.Promissórias a receber  (      ) 
10. Patentes          (      ) 
11. Obras de arte     (      ) 
12. Salários e ordenados   (      ) 
13. Assinaturas de Jornais  (      ) 
14.Capital  a Integralizar     (      ) 
15. Financiamentos sob hipoteca (      ) 
16. Salários a pagar  (      ) 
17. Bancos conta movimento  (      ) 
18.Deságio de debêntures  (      ) 
19.Dividendos a pagar  (      ) 
20.Estoque em elaboração  (      ) 
21.Prejuízo do exercício  (      ) 

 
a. D, D, D, D, D, C, D, D, D, D, D, D, D, D, C, C, D, D, C, D, C. 
b. D, D, D, D, D, C, D, C, D, D, D, D, D, D, C, C, D, D, C, D, C. 
c. C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C. 
d. D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, D, C, D, C. 
e. C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C. 

 


