
 
 
 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2022 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 5º PERÍODO 

 
 

 

 

                   

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

 CURSO/PERIODO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  - 5º PERÍODO - DATA: 18/04/2022 

 

 

 

 



 
 
 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2022 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 5º PERÍODO 

 
 

 

 

 

 
GABARITO RASCUNHO 

 

01 A B C D 
02 A B C D 
03 A B C D 
04 A B C D 
05 A B C D 
06 A B C D 
07 A B C D 
08 A B C D 
09 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
21 A B C D 
22 A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2022 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 5º PERÍODO 

 
 

DISCIPLINA: SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA 
PROF.: AILA  

QUESTÃO 01 
Sobre qualidade de vida e bem-estar e  correto afirmar: 
a) Apesar de haver inúmeras definições de qualidade de vida, existe uma que seja amplamente aceita. 
b) Entorno social, interação social e suporte social são os fatores que determinam a saúde. 
c) A emergência de novos modos de vida e de novas formas de produção e de consumo das sociedades 
e dos países retardaram discussões sobre qualidade de vida. 
d) A Organização Mundial de Saúde definiu saúde como a ausência de doença ou enfermidade 
 
QUESTÃO 02 
Sobre trabalho e sau de, assinale a correta: 
a) Treinamento e proteção são aspectos da segurança que contribuem para o bem-estar das 
organizações. 
b) higiene no trabalho reúne um conjunto de normas e de procedimentos que visam à proteção da 
integridade física do funcionário 
c) A segurança do trabalho envolve um conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais usadas 
para motivar acidentes. 
d) O acidente de trabalho, que se caracteriza por acontecer ou no local ou durante o tempo de trabalho 
- o que exclui os deslocamentos de ida e de volta. 
 

DISCIPLINA: TÓPICOS DE ESTUDOS EM PREVIDÊNCIA SOCIAL 
PROF. TAKEO 

QUESTÃO 03 
Com o objetivo de conter o elevado déficit orçamentário, foi editada a Lei Federal nº XX/2021, que 
determinou, em seu Art. 1º, a redução, por um período de doze meses, dos benefícios da seguridade 
social. O Art. 2º dispôs que os benefícios pagos às populações rurais seriam inferiores, em 10%, àqueles 
pagos às populações urbanas, considerando a demonstração de que ocorrera redução do custo de vida 
nessas localidades. Por fim, o Art. 3º consagrou a gestão centralizada como forma de ganhos, em 
economia de escala, nas decisões a serem tomadas. 
À luz dos princípios constitucionais da seguridade social, é correto afirmar que: 
a) todos os artigos são inconstitucionais; 
b) todos os artigos são constitucionais; 
c) apenas o Art. 3º é constitucional; 
d) apenas o Art. 2º é constitucional. 
 
QUESTÃO 04 
Considerando-se a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo: 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social (1ª parte). Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base 
na universalidade da cobertura e do atendimento (2ª parte). 
A sentença está: 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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QUESTÃO 05 
Dos princípios constitucionais da Seguridade Social e Previdência Social, analise as afirmativas abaixo 
e identifique as corretas: 
I-A força normativa atribuída à Constituição Federal prevê que as normas jurídicas constitucionais 
devem ser interpretadas sempre mantendo o respaldo constitucional, sob pena de serem declaradas 
infraconstitucionais. 
II-O Regime Previdenciário Complementar (RPC), o qual possui natureza privada ou pública, pode ser 
aderido por qualquer cidadão. 
III-Um dos aspectos de competência do Poder Público nos termos da Lei prevista no artigo 194, da 
Constituição Federal, em seu Parágrafo Único, é a irredutibilidade do valor dos benefícios. 
IV-O princípio da distributividade busca melhorar a universalidade entre residentes e estrangeiros 
residentes no País. 
É correto o que se afirma em: 
a) II, III e IV, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 06 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 
I-Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
II-Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços somente entre as populações urbanas. 
III-Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
É correto o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA I 
PROF. JOSÉ ALVES 

QUESTÃO 07 
Verifique as afirmativas abaixo e assinale aquela que julgar verdadeira.  
Em relação a evasão fiscal e a elisão fiscal 
I.  A evasão Fiscal utiliza os benefícios da legislação tributária para beneficiar a empresa 
II. A elisão fiscal consiste em dissimular informações para sonegar impostos em uma empresa 
III. O planejamento tributário utiliza a elisão fiscal para diminuir a carga tributária de uma empresa  
IV. O planejamento tributário consiste em projetar os impostos através da evasão fiscal 
É correto afirmar que: 
a) apenas I está correta 
b) apenas II está correta 
c) apenas III está correta 
d) apenas IV está correta 
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QUESTÃO 08 
Julgue as afirmativas abaixo e responda:  
Em relação ao ISS retido na fonte é incorreto afirmar, que: 

I. O recolhimento do Imposto retido é de responsabilidade do prestador do serviço 
II. A alíquota do ISS será aquela aplicada ao serviço, prevista em lei 
III. O recolhimento do imposto retido é de responsabilidade do tomador do serviço 
IV. O ISS retido será deduzido do valor a pagar ao prestador do serviço 

Está correta: 
a) apenas I está correta 
b) apenas II está correta 
c) apenas III está correta 
d) apenas IV está correta 
 
QUESTÃO 09 
Analise as opções abaixo e indique a questão correta.  
As empresas têm obrigações perante o Fisco, que podem ser obrigação principal e/ou obrigação 
acessória. Uma empresa que não tem receitas e nem faturamento, na prática isso quer dizer que: 

I. Não tem obrigação principal e nem acessória 
II. Não tem obrigação principal, mas pode ter obrigação acessória 
III. Tem obrigação principal e tem obrigação acessória 
IV. Tem obrigação principal, mas não tem obrigação acessória. 

Está correta: 
a) apenas I está correta 
b) apenas II está correta 
c) apenas III está correta 
d) apenas IV está correta 

 
QUESTÃO 10 
Em relação a possibilidade de aproveitamento de créditos para abatimento nos débitos, os tributos 
podem ser Cumulativos e Não Cumulativos. Analise as opções abaixo e responda: 
I. ISS e IPVA são tributos cumulativos  
II. ITR, IPTU são tributos não cumulativos 
III. ICMS e IPI são tributos não cumulativos 
IV. Pis e Cofins podem ser cumulativos e não cumulativos. 
É(são) correta(s) a(s) alternativa(s): 
a) II apenas está correta 
b) I, III e IV estão corretas 
c) II, III e IV estão corretas 
d) IV apenas está correta 
 

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PROFª MARIA JOSÉ 

QUESTÃO 11 
Indique a afirmativa correta: 
a) os quocientes são medidas de crescimento de uma empresa. 
b) os quocientes de rentabilidade e de atividade não têm, ao longo dos anos, efeito sobre os de liquidez. 
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c) no quociente de liquidez é preciso analisar também os prazos dos vencimentos das contas a receber 
e a pagar. 
d) o quociente de liquidez seco é dado pela fórmula: (AC/PC) 
 
QUESTÃO 12 
A principal finalidade da análise vertical: 
a) determinar a evolução de elementos das demonstrações contábeis e caracterizar tendências. 
b) determinar a relação de uma conta com o todo de que faz parte. 
c) determinar quocientes de liquidez, endividamento, rotatividade e rentabilidade. 
d) determinar índices-padrão de crescimento das contas do balanço. 
 
QUESTÃO 13 
O prazo médio de pagamento das compras em dias é dado pela fórmula: 
a) fornecedores/compras a vista. 
b) compras a prazo/fornecedores. 
c) fornecedores/360. 
d) (fornecedores médio x 360)/compras. 
 
QUESTÃO 14 
O quociente de liquidez corrente, do ponto de vista exclusivamente financeiro, é: 
a) quanto maior, melhor. 
b) quanto menor, melhor. 
c) quanto maior, pior. 
d) quanto mais próximo à mediana (padrão), melhor. 
 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CUSTOS 
PROFª ANA PAULA 

QUESTÃO 15 
Na literatura contábil há ferramentas que proporcionam o conhecimento da lucratividade dos produtos 
vendidos através da definição do ponto de equilíbrio (em unidades e em valor), da margem de 
contribuição, com objetivo de fornecer subsídios para maximização dos lucros da empresa. Quando se 
refere à análise da relação Custo X Volume X Lucro, é imprescindível saber o conceito, a importância, 
saber efetuar o cálculo e interpretar os devidos resultados da Margem de Contribuição, Ponto de 
Equilíbrio e Margem de Segurança. Numere as colunas e assinale a alternativa que corresponde a 
sequência exata de numeração:  
1 – Margem de Contribuição.                                    
2 – Ponto de Equilíbrio Contábil.                         
3 – Ponto de Equilíbrio Econômico.               
4 – Ponto de Equilíbrio Financeiro.                                 
5 – Margem de Segurança.                 
(  ) Quando a margem de contribuição se iguala ao custo fixo ou aos custos e despesas fixas, é chamado 
de PONTO DE EQUILÍBRIO (BREAK EVEN POINT). E indica o nível de atividade no qual a empresa tem 
lucro zero, ou seja, onde os custos totais ou custos e despesas totais são iguais às receitas totais. 
(  ) Representa o valor que cobrirá os Custos e Despesas Fixas da empresa e proporcionará o lucro. É 
um conceito de extrema importância para o Custeio Variável e para a tomada de decisões gerencias. Em 
termos de produto é a diferença entre o Preço de Venda e a soma dos Custos e Despesas Variáveis. 
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(   ) Ocorre quando existe lucro na empresa e esta busca comparar e demonstrar o lucro da empresa em 
relação à taxa de atratividade que o mercado financeiro oferece ao capital investido. 
(  ) É a quantia (ou índice) das vendas que excede as vendas da empresa no ponto de equilíbrio. 
Representa quanto que as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo e pode ser 
expressa em valor, unidades ou percentual. 
( ) é representado pelo volume de vendas necessárias para que a empresa possa cumprir com seus 
compromissos financeiros. 
a) 2; 5; 4; 1 e 3. 
b) 1; 5; 4; 2 e 3. 
c) 2; 5; 3; 1 e 4. 
d) 2; 1; 3; 5 e 4. 
 
QUESTÃO 16 
Suponha que a empresa Minas Gerais Ltda atinge seu Ponto de Equilíbrio Contábil (lucro zero) 
vendendo 250 unidades de seu produto, conforme discriminado na tabela abaixo: 

Venda de 250 unidades 
 Total Unitário Percentual (%) 

Receita R$ 2.000,00 R$ 8,00 100% 
(-) CV (R$ 500,00) (R$ 2,00) (25%) 
(-) DV (R$ 200,00) (R$ 0,80) (10%) 
(=) MC R$ 1.300,00 R$ 5,20 65% 
(-) CF (R$ 1.300,00) (R$ 5,20) (65%) 
(-) DF - - - 
(=) Lucro 0 0 0% 

A empresa deseja avaliar o impacto de aumentar, simultaneamente, no próximo período, os custos fixos 
para R$ 5.000,00, as despesas fixas de R$ 1.500,00 o preço de venda unitário para R$ 30,00, o custo 
variável por unidade para R$ 10,00 e as despesas variáveis para R$ 8,00. Além disso, ela deseja obter 
uma depreciação de R$ 980,00 e um Lucro Operacional de R$ 1.000,00. Considerando que essa empresa 
implemente todas as alterações projetadas para o próximo período, para atingir os seus pontos de 
equilíbrio econômico e financeiro, ela deverá produzir quantas unidades respectivamente?  
a) 625 unidades e 460 unidades. 
b) 375 unidades e 276 unidades. 
c) 500 unidades e 335 unidades. 
d) 300 unidades e 401 unidades. 
 
QUESTÃO 17 
A empresa Iturama S/A produz no 2º Semestre de 2021 um só produto e possui a seguinte estrutura de 
preço e custo:  
Preço de venda por unidade – R$ 1.100,00; 
Custos e despesas variáveis por unidade – R$ 600,00; 
Custos e despesas fixas totais - R$ 560.000,00. 
Com base nos dados acima, qual deverá ser o volume de vendas, em unidades, que irá produzir lucro 
antes dos juros e do imposto de renda (lucro operacional) de 20% das vendas e qual deverá ser o valor 
do ponto de equilíbrio contábil em valores (reais), respectivamente? (Valor 0,4 ponto). 
a) 1.120 unidades e R$ 1.232.000,00. 
b) 1.120 unidades e R$ 2.200.000,00. 
c) 2.000 unidades e R$ 1.232.000,00. 
d) 2.000 unidades e R$ 2.200.000,00. 
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QUESTÃO 18 
A Cia. Mineirinhos fabrica equipamentos de irrigação agrícola modular. Em um determinado mês, 
produz e vende 450 unidades ao preço unitário de R$ 3.500,00. A estrutura de custos e despesas da 
empresa é a seguinte: 

Custos e Despesas Variáveis R$ 2.500,00 por 
unidade 

Custos e Despesas Fixas R$ 360.000,00 por mês 
Com base nos dados apresentados e considerando o con conceito de alavancagem operacional é 
correto afirmar: 
a) O ponto de equilíbrio da empresa se dá após a venda de 380 unidades. 
b) A empresa opera com uma margem de segurança de 20%. 
c) A empresa nestas condições obtém um lucro de R$ 60.000,00. 
d) A empresa apura, no período, um prejuízo de R $100.000,00. 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS I 
PROFª KATIANE ROUZE 

QUESTÃO 19 
A Contabilidade vem passando por muitas alterações desde o ano de 2007, quando foi promulgada a 
Lei nº 11.638 e se iniciou o processo de convergência das normas contábeis com as normas 
internacionais de Contabilidade. Desde então, várias alterações ocorreram nas formas de contabilizar e 
apresentar as informações. Essas alterações também estão presentes na Contabilidade Rural. 
A Contabilidade Rural gera informações concretas para que o produtor rural e o empresário 
agroindustrial consigam identificar o real desempenho de seu empreendimento. 
PORQUE 
A Contabilidade exigida das pessoas físicas que exploram o agronegócio é simplificada, e o governo 
exige a apresentação apenas de um livro contábil, o livro-caixa, ou seja, para fins de imposto de renda. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
QUESTÃO 20 
De acordo com o Código Civil brasileiro e as normas de contabilidade aplicadas as empresas rurais, 
avalie as asserções a seguir:  
I -As pessoas físicas tidas como grandes produtores rurais são assemelhados às pessoas jurídicas, tendo 
as mesmas obrigações que elas. 
II – O produtor rural autônomo atua como pessoa física e, está inscrito na junta comercial. 
III – A produção de produtos agrícolas nas culturas temporárias deve ser registrada na Contabilidade 
no ativo circulante, como se fosse um “estoque em andamento” em uma indústria. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas.  
d) I, II e III. 
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QUESTÃO 21 
No agronegócio temos alguns tipos de investidores, dos quais destacamos o proprietário da terra que 
contribui no negócio com o capital fundiário, quando este aluga seu capital fundiário por determinado 
período a um empresário. Estamos nos referindo a: 
a) Arrendamento. 
b) Comodato  
c) Parceria. 
d) Condomínio. 

 
QUESTÃO 22 
Entre os conceitos e normas contábeis aplicados as empresas rurais podemos citar: 
I – O pronunciamento técnico CPC-29, que aborda a contabilização e as divulgações referentes aos ativos 
biológicos e aos produtos agrícolas. Esse pronunciamento estabelece o tratamento contábil dos ativos 
biológicos pertinentes à avaliação dos estoques dos produtos agrícolas como parte do registro das 
atividades agrícolas. 
II - A empresa rural pode ser familiar ou não e é formada por um conjunto de recursos denominados 
“fatores de produção”. Esses fatores compreendem, por exemplo, mão de obra, equipamentos e capital. 
III - A sociedade empresária não precisa ter o mesmo objetivo de uma atividade própria de um 
empresário, ou seja, exercer atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens 
ou serviços. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas.  
d) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


