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1) Marque a alternativa que contém o item que não integra a Demonstração do Resultado do Exercício: 

a)  Devolução de Vendas. 

b)  Receitas Financeiras. 

c)  Ajustes de Exercícios Anteriores. 

d)  Variações Monetárias e Cambiais  

 

 

2) Na Demonstração do Resultado do Exercício, as despesas com material de limpeza, juros passivos e 

publicidade são, respectivamente, despesas: 

a)  comerciais, financeiras e com vendas 

b)  administrativas, financeiras e comerciais 

c)  financeiras, administrativas e com vendas 

d)  administrativas, financeiras e abatimentos 

 

Dados para responder as questões de 3 a 8: 

 

Foram apurados os seguintes valores ao se levantar o Patrimônio de uma empresa, em determinado ano: 

Fornecedores 55.000,00 Lucros acumulados 43.750,00 

Despesas Antecipadas 15.000,00 Investimentos em outras empresas 81.250,00 

Reservas de capital 26.250,00 Salários a Pagar 80.000,00 

Capital Social 250.000,00 Mercadorias 93.750,00 

Bancos 88.750,00 Impostos a Recolher 13.750,00 

Depreciação Acumulada 37.500,00 Dividendos a Pagar 40.000,00 

Clientes 75.000,00 Financiamentos a longo prazo 312.500,00 

Móveis e Utensílios 30.000,00 Máquinas e Equipamentos 475.000,00 

 

 

3) O valor do Ativo é: 

a) 876.250,00 

b) 821.250,00 

c) 740.000,00 

d) 1.133.750,00 

 

 

4) O valor do Capital Circulante Líquido é: 

a) 236.250,00 

b) -360.000,00 

c) 83.750,00 

d) -47.500,00 

 

 

5)  O total do Patrimônio Líquido é: 

a) 320.000,00 

b) 360.000,00 

c) 508.750,00 

d) 632.750,00 
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6)  O Passivo Não Circulante é: 

a) 300.000,00 

b) 312.500,00 

c) 188.750,00 

d) 367.500,00 

 

 

 

7) O valor do Passivo Circulante é: 

a) 188.750,00 

b) 360.000,00 

c) 148.750,00 

d) 501.250,00 

 

 

                     

8) O valor do Ativo não Circulante é: 

a) 623.750,00 

b) 698.750,00 

c) 511.250,00 

d) 548.750,00 

 

 

 

9) Marque a técnica contábil que verifica a exatidão dos dados contidos nas demonstrações contábeis e os 

transforma em informações aos usuários da contabilidade. 

a) Análise das Demonstrações Contábeis 

b) Escrituração Contábil 

c) Elaboração das Demonstrações Contábeis 

d) Auditoria Contábil 

 

 

 

10) São utilizados na escrituração contábil como livros auxiliares, exceto: 

a) Livro de Inventário 

b) Livro Razão 

c) Livro Caixa 

d) Livro de Entrada de Mercadorias 

 

 

 

11) Quais dos princípios abaixo não é considerado um Princípio Contábil? 

a) Princípio da Continuidade 

b) Princípio da Igualdade 

c) Princípio da Prudência 

d) Princípio da Entidade 
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12)  O Princípio da Oportunidade:   

a) refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir 

informações íntegras e tempestivas. 

b)  determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que 

se referem, independentemente do recebimento ou pagamento 

c) determina que seja adotado o menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do 

passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido. 

d) determina que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 

apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. 

 

 

 

13) A finalidade da Contabilidade é: 

a) Controlar e estudar o Patrimônio de uma entidade, a fim de elaborar corretamente as 

demonstrações contábeis. 

b) Elaboração de demonstrações contábeis que atendam às finalidades específicas dos diversos 

usuários da Contabilidade. 

c) A escrituração e a apuração do resultado em determinado período. 

d) Registrar fatos e fornecer informações que facilitem o controle e as tomadas de decisões de 

administradores e daqueles que pretendem investir na organização. 

 

 

14)  Segundo a Teoria Patrimonialista as conta são divididas em patrimoniais e de resultado. São contas 

patrimoniais, exceto: 

a) Obrigações sociais a recolher 

b) Aplicações financeiras 

c) Juros passivos 

d) Empréstimos a receber 

 

 

15) Sobre as contas contábeis, assinale a alternativa correta: 

a) As contas patrimoniais se dividem em ativo, passivo e de resultado 

b) As contas de resultado se dividem em despesas e passivo 

c) São classificadas em ordem decrescente do grau de liquidez, no ativo. 

d) Todas se encerrram com a apuração do resultado, no final do exercício. 

 

 

16) São modalidades de licitação, entre outras: 

a) Concorrência, concurso, leilão, convite.  

b) Tomada de contas, leilão, pregão, concurso 

c) Convite, concorrência, controle interno, pregão 

d) Leilão, prestação de contas, tomada de preços e concorrência 

 

17) Dos princípios abaixo, qual não é um princípio básico da licitação? 

a) Da moralidade 

b) Da probidade administrativa 

c) Da publicidade 

d) Da exclusividade 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm
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18) Quanto aos estágios da despesa orçamentária, é correto afirmar: 

a) A liquidação da despesa ocorre quando a autoridade competente determina que a despesa seja 

paga. 

b) O empenho poderá ser dispensado em situações especiais definidas em lei. 

c) Os empenhos são classificados em Ordinário, Estimativo e Global. 

d) O pagamento é caracterizado pelo recebimento da obra, bem ou serviço, objeto do contrato com o 

fornecedor. 

 

 

19) São estágios da receita orçamentária: 

a) Fixação, Lançamento e Arrecadação 

b) Lançamento, Liquidação e Pagamento 

c) Planejamento, Liquidação e Recolhimento 

d) Lançamento, Arrecadação e Recolhimento 

 

 

20) Marque a alternativa errada. 

a) Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. 

b) As despesas de exercícios anteriores foram proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

c) Os restos a pagar são classificados como Processados e Não Processados. 

d) As dívidas de exercícios anteriores prescrevem em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. 
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Questão subjetiva: 

 

             A Subseção Judiciária de Tucuruí adquiriu uma geladeira. O processamento dessa despesa 

ocorreu da seguinte forma: Empenhada em 10/12/2018; recebimento da geladeira em 30/12/2018; 

pagamento da despesa em 10/01/2019. Essa despesa foi registrada em 31/12/2018 como Restos a Pagar 

Processados.  A  contabilização da aquisição da geladeira foi corretamente classificada,  atendendo as 

normas previstas na Lei nº 4.320/64? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
  


