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1) Estes dados são referentes às contas de Patrimônio Líquido e de Resultado de uma entidade em 
31.12.2018. 

 

O saldo do Patrimônio Líquido totalizou, em R$, 

(A) 336.800,00 (C) 342.400,00 
(B) 364.500,00 (D) 366.800,00 

 

  

  



2) Uma empresa revendedora de veículos assinou um contrato com um cliente em 10.11.2018 no 
valor de R$ 100.000,00. Em 10.12.2018, a entidade entregou dois veículos 0 km cujo preço e custo, 
individuais, era de R$ 47.500,00 e R$ 25.000,00, respectivamente. Sabe-se que a prestação de 
serviços de manutenção desses veículos será realizada somente no dia 10.06.2019, pelo preço e 
custo de R$ 5.000,00 e R$ 1.500,00, respectivamente. 

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa correta em relação à Demonstração de 
Resultado do Exercício de 31.12.2018. 

(A) A entidade não reconheceu receita no período. 
(B) A entidade reconheceu um custo da mercadoria vendida de R$ 95.000,00. 
(C) A entidade reconheceu uma receita de serviços no valor de R$ 5.000,00. 
(D) A entidade reconheceu uma receita de vendas no valor de R$ 95.000,00. 

 
3) De acordo com as normas vigentes, as contas do Balanço Patrimonial serão classificadas e 
agrupadas de modo a facilitar a análise da situação financeira da empresa; portanto, 
 
(A) no passivo, as contas serão classificadas no passivo circulante, passivo realizável a longo prazo e 

patrimônio líquido. 
(B)  o ativo permanente será dividido em investimentos, imobilizado e intangível diferido. 
(C)  o patrimônio líquido será dividido em capital social, reservas de lucros, ações de tesouraria e 

reservas de reavaliação. 
(D) o patrimônio líquido será dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. 
 

4) É de responsabilidade da empresa explicitar na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 
(A) os rendimentos ganhos no período apenas com moeda nacional e o resultado líquido do 

exercício. 
(B) os valores da riqueza gerada pela companhia e a respectiva distribuição. 
(C) a riqueza gerada e sua distribuição evidenciadas na Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
(D) as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. 

 
5) A empresa Klink Ltda. prestou serviço de R$10.000,00 e aceitou uma duplicata para 30 dias. Na 
liquidação dessa letra, ocorreu uma incidência de 15% referente a juros. O registro contábil deve ser 
o seguinte: 
 
(A) Débito de caixa = R$11.500,00 

Crédito de duplicatas a receber = R$10.000,00 
e Crédito de receitas = R$1.500,00 

(B) Débito de duplicatas a receber = R$10.000,00 
Débito de despesas = R$1.500,00 
e Crédito de caixa = R$11.500,00 

(C) Débito de caixa = R$10.000,00 
Crédito de duplicatas a receber = R$8.500,00 
e Crédito de receitas = R$1.500,00 

(D) Débito de caixa = R$11.500,00 
Crédito de duplicatas a pagar = R$10.000,00  
e Crédito de receitas = R$1.500,00 



 
6) Uma empresa de software, em 2017, gastou com pesquisas de produto R$150.000,00. Nesse 
trabalho, os estudos técnicos demonstraram que o produto era viável e teria uma vida útil de 10 
anos. Em função dessas informações, esse valor deverá ser contabilizado no subgrupo 
 
(A) Ativo Circulante – Imobilizado. 
(B) Resultado – Despesas. 
(C) Ativo Permanente – Investimentos. 
(D) Ativo Realizável a Longo Prazo – Diferido. 

 
7) Considere os lançamentos contábeis realizados por determinada empresa ocorridos no mês de 
novembro de 2018. 
• Em novembro de 2018, foi emitida uma nota fiscal no valor de R$ 18.000,00, relativa a um serviço 

prestado em outubro de 2018; 
• Em novembro de 2018, houve o pagamento de uma despesa incorrida no mês imediatamente 

anterior no valor de R$ 4.000,00; 
• Despesa a incorrer em dezembro de 2018, que, todavia, está sendo paga em novembro de 2018, no 

valor de R$ 6.000,00; 
• Em novembro de 2018, foi paga uma despesa incorrida no mesmo mês no valor de R$ 16.550,00; 
• Em novembro de 2018, a empresa prestou um serviço referente a uma nota fiscal que foi emitida 

em setembro de 2018, no valor de R$ 29.000,00; 
• Despesa paga no mês de outubro de 2018, que, todavia, incorreu no mês corrente de novembro, no 

valor de R$ 13.450,00. 
O resultado do mês de novembro, com base nas normas brasileiras de contabilidade, é 

(A) Prejuízo de R$ 1.000,00. 
(B) Lucro de R$ 1.300,00. 
(C) Lucro de R$ 2.500,00. 
(D) Prejuízo de R$ 1.500,00. 

 
8) Uma indústria de autopeças adquiriu um equipamento para o seu ativo imobilizado cuja 
utilização será parte integrante da operação da empresa. A aquisição do bem ocorreu em 1° de 
fevereiro de 2018. Os dados da aquisição são: 

 
• Custo de aquisição – R$ 90.000,00. 
• Valor do ICMS corresponde a R$ 12.000,00. 
• Valor do PIS corresponde a R$ 1.500,00. 
• Valor da COFINS corresponde a R$ 6.850,00. 
• Valor de realização do bem ao final da vida útil determinado em 10% do valor bruto do bem. 
• A empresa adota, para efeitos societários, o método linear para a depreciação. 
• A vida útil estabelecida para o bem é de 16 anos. 
• A empresa está enquadrada no Lucro Real; consequentemente, no sistema da não cumulatividade. 
Considerando as informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor, em reais, 
da depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2018, para efeitos societários. 

Dado: Considere a sistemática de arredondamento para o cálculo do resultado final. 

(A) 2.965 
(B) 3.475 
(C) 3.990 
(D) 4.641 

 



9) Uma entidade adquiriu mercadorias para revenda por R$ 35.000,00, a prazo. Para que as 
mercadorias estivessem disponíveis para comercialização, a entidade arcou com um custo adicional 
de frete no valor de R$ 600,00. 
Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa sobre o reconhecimento e a mensuração 
dessa transação econômica nas Demonstrações Contábeis. 
 
(A) A entidade reconheceu mercadorias para revenda no ativo pelo custo de R$ 35.600,00. 
(B) A entidade reconheceu uma despesa de frete no valor de R$ 600,00. 
(C) A entidade reconheceu uma saída de caixa no valor de R$ 35.600,00. 
(D) Foi registrado um imobilizado no valor de R$ 35.000,00. 

 
10) Uma empresa prestadora de serviços jurídicos adquiriu um terreno em 2019, mas a diretoria da 
entidade ainda não definiu como e quais são as condições de utilização desse terreno. Nesse sentido, 
considerando a estrutura das Demonstrações Contábeis, esse terreno deve ser classificado, no 
Balanço Patrimonial da entidade, como 
 
(A) Estoques. 
(B) Exigível a Longo Prazo. 
(C) Investimentos. 
(D) Imobilizado. 
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