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1) 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. 

 
2) 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. 

 
3) Quando se trata de custo de mão de obra direta, é correto afirmar que 

 
(A) há necessidade de critérios de rateio para alocação do seu custo. 
(B) sempre varia proporcionalmente ao volume de produção. 
(C) por ser um custo fixo, não varia proporcionalmente. 
(D) sua variação depende do valor total da folha de salários. 

 
4) 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 em Longo Prazo – Diferido. 

 
5) Considere os dados descritos na sequência referentes ao mês de dezembro 2017: 
– Despesa de dezembro/2017 paga em janeiro/2018, no valor de R$86,00; 
– Despesa de janeiro/2018 paga em dezembro/2017, no valor de R$52,00; 
– Despesa de dezembro/2017 paga em dezembro/2017, no valor de R$100,00; 
– Receita de dezembro/2017 recebida em janeiro/2018, no valor de R$60,00; 
– Receita de janeiro/2018 recebida em dezembro/2017, no valor de R$60,00; 
– Receita de dezembro/2017 recebida em dezembro/2018, no valor de R$74,00. 
O resultado do mês de dezembro, conforme os princípios da contabilidade, é 

(A) Prejuízo de R$44,00. 
(B) Prejuízo de R$52,00. 
(C) Lucro de R$60,00. 
(D) Lucro de R$48,00. 

 
6) 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 



 
7) Uma indústria de eletrônicos necessita calcular determinados custos de seus produtos que 
foram fabricados num determinado mês, como segue: 

• Os produtos produzidos pela empresa estão divididos e denominados como Sol, Lua, Saturno e 
Júpiter. 

• A Mão de Obra Direta – MOD no mês aplicada nos produtos corresponde a: 

o Produto Sol – R$ 20,00 

o Produto Lua – R$ 35,00 

o Produto Saturno – R$ 43,00 

o Produto Júpiter – R$ 52,00 

• O Material Direto – MD no mesmo mês corresponde a: 

o Produto Sol – R$ 33,00 

o Produto Lua – R$ 51,00 

o Produto Saturno – R$ 68,00 

o Produto Júpiter – R$ 71,00 

• Os Gastos Gerais de Fabricação – GGF, também nesse mesmo mês, para produzir os quatro 
produtos, correspondem a R$ 3.230,00, sendo que o seu rateio entre os produtos é realizado na 
proporcionalidade da MOD. 

• Foram produzidas no mês as seguintes unidades: 

o Produto Sol – 100 

o Produto Lua – 200 

o Produto Saturno – 300 

o Produto Júpiter – 200 

Com base nas informações, assinale a alternativa que contém o custo total e unitário, em reais, dos 
produtos Lua e Júpiter, respectivamente. 

(A) 17.900,00 e 89,50 – 25.640,00 e 128,20 
(B) 5.500,00 e 55,00 – 34.590,00 e 115,30 
(C) 17.900,00 e 115,30 – 25.640,00 e 89,50 
(D) 34.590,00 e 115,30 – 17.900,00 e 89,50 

 
8) A estrutura conceitual da Contabilidade define que uma característica essencial para a 
existência de passivo é que a entidade tenha 
 
(A) uma obrigação presente. 
(B) um contrato assinado. 
(C) uma obrigação futura. 
(D) uma saída de recurso. 



 
9) Em relação à escrituração contábil, conforme preconiza a norma contábil brasileira – ITG 2000 
(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, é correto afirmar que 
 
(A) as demonstrações contábeis devem ser transcritas na Razão Contábil, completando-se com as 

assinaturas do titular ou de representante legal da entidade e do profissional da contabilidade 
legalmente habilitado. 

(B) os lançamentos contábeis no Balancete devem ser apresentados em ordem cronológica, com 
individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e 
quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. 

(C) no caso de a entidade adotar processo eletrônico ou mecanizado para a sua escrituração 
contábil, os formulários de folhas soltas devem ser, da mesma forma, digitalizados. 

(D) a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e 
demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional da 
contabilidade legalmente habilitado. 

 
10) A companhia Compra e Vende Tudo Ltda. comprou um equipamento pelo valor de 
R$180.000,00 que, acrescido de despesas de frete, seguro e instalação, totaliza R$215.000,00. A vida 
útil calculada para esse maquinário foi de 15 anos, e o valor residual do bem foi estimado em 
R$15.000,00. A data da aquisição e instalação do equipamento foi em 1° de abril de 2018. 
Independentemente das taxas fiscais estabelecidas pela legislação do imposto de renda, a despesa de 
depreciação calculada e contabilizada para efeito societário no ano de 2018, considerando 
hipoteticamente a data de encerramento do exercício em 31.12.2018, em reais, foi de: 
 
(A) 16.125. 
(B) 15.800. 
(C) 10.750. 
(D) 10.000. 
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