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INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de respostas a 

alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos Jurídicos. 

• O gabarito não será substituído.  

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos. 

• Término da avaliação: 21:30 horas. 
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DISCIPLINA: TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE II 

PROF. TAKEO 
QUESTÃO 01 
Em 20X1 a Sociedade Empresária “A” adquiriu, por R$ 1.000.000,00, o direito de explorar a marca comercial 
(registrada) ABC. O direito de exploração dessa marca foi estipulado em contrato e tem vigência de 10 anos. A 
Sociedade Empresária “A” não pretende renovar o contrato e julga que o método de amortização linear reflete o 
padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros esperados com a exploração da marca. Com 
base somente nessas informações e, considerando-se a NBC TG 04 (R4) – Ativo intangível, assinale a seguir a 
alternativa que evidencia o valor contábil de amortização acumulada da marca comercial ABC que estará 
reconhecido no Balanço Patrimonial da Sociedade Empresária “A” ao encerrar o exercício social de 20X1. Admita 
que não há valor residual e que a marca estava disponível para uso em 01/01/20X1, momento em que a 
Sociedade Empresária “A” iniciou a exploração.  
a) R$ 8.300,00  
b) R$ 100.000,00  
c) R$ 200.000,00  
d) R$ 1.000.000,00 
 
QUESTÃO 02 
Uma empresa que fabrica e vende produtos farmacêuticos apresentou, em 2018, um aumento no fluxo de caixa 
consumido pela atividade de investimento. Assinale um possível motivo para tal aumento, de acordo com a NBC 
TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.  
a) Pagamento de impostos e multas.  
b) Pagamento de dividendos a seus acionistas.  
c) Compra de debêntures emitidas por uma companhia aberta brasileira.  
d) Amortização de empréstimos que foram contraídos com instituição financeira. 
 
QUESTÃO 03 
A empresa XYZ Ltda., que iniciou suas atividades desde janeiro de 2019, apresentou no quadro abaixo a posição 
das contas referentes ao período de novembro de 2019: 
 

Nº CONTA VALOR R$ 
1 Capital Social 4.700.000,00 
2 Depreciação Acumulada ? 
3 Veículos 600.000,00 
4 Máquinas e Equipamentos 1.200.000,00 
5 Mobiliários 350.000,00 
6 Caixa e Equivalentes de Caixa 880.000,00 
7 Investimentos 650.000,00 
8 Estoques 2.000.000,00 
9 Contas a Pagar 900.000.00 
10 Empréstimos 540.000,00 
11 Contas a Receber 1.350.000,00 
12 Reservas 620.000,00 
13 Encargos a Pagar 17.916,67 

 
Sabe-se que a empresa utiliza as taxas de depreciação da Receita Federal do Brasil, portanto Mobiliários e 
Máquinas e Equipamentos são depreciadas a taxa de 10% ao ano, enquanto Veículos a taxa de 20% ao ano. 
Com base nas informações acima responda a questão. 
Assinale o valor da depreciação acumulada da conta Veículos até novembro de 2019: 
a) R$ 110.000,00 
b) R$ 120.000,00 
c) R$ 275.000,00 
d) R$ 22.916.00 
 
QUESTÃO 04 
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Atente-se às informações seguintes:  
• A Companhia A controla 100% das Companhias B e D.  
• A Companhia A tem participação acionária na Companhia C, mas sem exercer qualquer tipo de controle 
(individual ou em conjunto) ou influência significativa. A Companhia A mantém essa participação com o objetivo 
de receber dividendos e a venda futura das ações com valorização.  
• A Companhia A está obrigada a apresentar demonstrações consolidadas em conformidade com a NBC TG 36 
(R3).  
Com base nas informações apresentadas e no que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 36 (R3) – 
Demonstrações Consolidadas, é correto afirmar que as demonstrações consolidadas apresentadas pela 
Companhia A:  
a) Evidenciarão a posição financeira e os resultados das operações das Companhias A, B, C e D como se fossem 
uma única entidade.  
b) Combinarão itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa com os 
de suas investidas B e D.  
c) Eliminarão integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo 
relacionados a transações entre as Companhias A, B, C e D.  
d) No que tange a transações similares e outros eventos em circunstâncias similares, serão elaboradas utilizando 
políticas contábeis uniformes àquelas utilizadas pelas Companhias B, C e D. 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL II 
PROFª KATIANE 

QUESTÃO 05 
Numa perspectiva filosófica, os princípios possuem o condão de declarar e consolidar os altos valores da 
vida humana e, por isso, são considerados pedras angulares e vigas-mestras de um sistema. Assim, os 
Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência Contábil 
brasileira, de acordo com o entendimento predominante nos universos científico e profissional do País. Com 
relação aos Princípios de Contabilidade aplicados no Brasil, analise as afirmações apresentadas abaixo. 
I - No âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social 
do seu patrimônio, ou seja, a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar sua finalidade.  
II - O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio, no caso de sociedade ou instituição, se confunde 
com aqueles dos seus sócios ou proprietários. 
III - A soma ou a agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa 
unidade de natureza econômico-contábil. 
È correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 06 
Tendo por base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT ), avalie as afirmações 
a seguir: 
I - O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início 
do exercício seguinte. 
II – O Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 
formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que porte ou 
represente um fluxo de benefícios, presentes ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração 
econômica por entidades do setor público e suas obrigações. 
III – O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público restringe-se aos órgãos da administração 
direta. 
È correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III  
d) I, II e III. 
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QUESTÃO 07 
De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as características qualitativas da 
informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral são atributos que tornam a informação útil para 
os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Assinale a alternativa correta 
em relação a uma das características qualitativas da informação. 
a) (   ) A comparabilidade se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis e da mesma base de 
elaboração em diferentes períodos na entidade. 
b) (    ) A tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade 
de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. 
c) (  ) A compreensibilidade implica que uma informação complexa e de difícil entendimento para usuários com 
conhecimento técnico e que conhecem as atividades da entidade deve ser excluída dos relatórios contábeis de 
propósito geral. 
d) (  ) A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de 
prestação de contas e responsabilização, ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios contábeis 
de propósito geral elaborados para aquele exercício. 
 
QUESTÃO 08 
Os bens de uso comum do povo podem ser encontrados em duas classes de ativos: ativos de infraestrutura 
e bens do patrimônio cultural. Em relação a esses ativos, analise os itens a seguir.  
I. A contabilização é facultativa. 
II. A mensuração segue a mesma base utilizada para os demais ativos imobilizados. 
III. Constituem partes de um sistema ou rede, de natureza especializada e não possuem usos alternativos.  
IV. Dificuldade de estimativa de vida útil.  
V. Podem ser representados por recursos ambientais.  
Constituem características dos bens do patrimônio cultural somente os itens: 
a) I e II. 
b) II, III e IV. 
c) I, IV e V. 
d) I, II e III. 

DISCIPLINA: PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM II 
PROFº TAKEO 

QUESTÃO 09 
Uma sociedade empresária apresentava o seguinte quadro de participação societária: sócios Alfa – 25%; sócio 
Beta – 25%; sócio Delta – 40%; sócio Gama – 10%. Em setembro de 2019, os sócios Alfa, Beta e Delta decidiram 
excluir o sócio Gama da sociedade e, para demonstrar ao mesmo sua parte nos haveres, os demais sócios 
solicitaram ao contador que elaborasse o Balanço Patrimonial em 30 de setembro de 2019, que apresentou o 
Patrimônio Líquido com a seguinte composição: Capital Social – R$ 300.000,00; Reservas de Lucros – R$ 
50.000,00; Prejuízos Acumulados – R$ 60.000,00. O sócio Gama questionou judicialmente os valores e, para tanto, 
foi nomeado um perito contador pelo juiz para a elaboração do Balanço Especial. Examinando a documentação 
contábil, o perito constatou que: (a) em 31/12/2018 haviam obrigações e contingências que não haviam sido 
contabilizadas e geraram uma redução de R$ 12.000,00 no Patrimônio Líquido; (b) até a data de levantamento 
do Balanço Especial havia um lucro apurado de R$ 20.000,00. Considerando as informações, os haveres do Gama 
em 30/09/2019 correspondem a:  
a) R$ 29.000,00.  
b) R$ 29.800,00.  
c) R$ 32.200,00.  
d) R$ 41.800,00. 
 
QUESTÃO 10 
Sobre apresentação do laudo pericial contábil e oferta do parecer técnico-contábil à luz da NBC TP 01 – Perícia 
Contábil, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
( ) O perito deve elaborar o laudo e o parecer, utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas palavras ou expressões 
idiomáticas de outras línguas e de uso não comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais. 
( ) Tratando-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil devem, quando necessário, ser acrescidos de 
esclarecimentos adicionais e recomendada a utilização daqueles consagrados pela doutrina contábil. 



AVALIAÇÃO UNIFICADA  
8º PERÍODO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

( ) O laudo e o parecer são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito do juízo, que adotará padrão 
próprio, respeitada a estrutura prevista na norma (NBC TP 01), devendo ser redigidos de forma circunstanciada, 
clara, objetiva, sequencial e lógica. 
( ) A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo e a tergiversação, possibilitando 
aos julgadores e às partes o devido conhecimento da prova técnica e interpretação dos resultados obtidos. As 
respostas não devem ser objetivas e nem lacônicas. Os termos técnicos devem ser inseridos no laudo e no parecer, 
de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial, respeitadas as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
A sequência está correta em 
a) V-F-V-F 
b) F-V-F-V 
c) V-F-V-V 
d) F-V-F-F 
 
QUESTÃO 11 
Considerando-se o que estabelece a NBC TP 01 – PERÍCIA CONTÁBIL, é CORRETO afirmar que: 
a) Em relação à execução da perícia contábil, o perito-assistente não pode, em nenhuma hipótese, manter contato 
com o advogado da parte que o contratou. 
b) Os peritos não são obrigados a consignar as suas conclusões no final do laudo pericial contábil ou do parecer 
técnico-contábil, visto que em várias situações o laudo pode ser inconclusivo. 
c) Quando se tratar de laudo pericial contábil, assinado em conjunto pelos peritos, a responsabilidade caberá 
apenas ao perito assistente. 
d) Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e 
informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico-contábil. 
 

DISCIPLINA: NORMAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS DO TERCEIRO SETOR 
PROFª KATIANE  

QUESTÃO 12 
As organizações religiosas foram incluídas no art. 44 do Código Civil pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 
2003, como pessoa jurídica de direito privado. São instituições sem fins lucrativos que professam culto de 
qualquer credo. São integradas por membros de confissão religiosa. Sendo necessário constar em seu ato 
constitutivo: 
I – a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 
II – o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores. 
III – o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 
IV – o número de seu registro como pessoa jurídica na junta comercial do estado em que vai atuar. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas.  
b) I e II, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 13 
O terceiro setor contribui para o desenvolvimento de políticas públicas e essas contribuições tem se ampliado ao 
longo dos anos, em razão da busca do Estado por eficiência na aplicação dos recursos públicos, considerando-se 
o regime jurídico mais flexível dessas entidades em comparação ao regime aplicável às entidades integrantes da 
Administração Pública. 
A esse respeito, é correto afirmar que 
a) as entidades do terceiro setor que atuam em parceria com a Administração Pública passam a integrar a 
Administração Indireta para fins orçamentários e de controle administrativo. 
b) o regime jurídico das entidades do terceiro setor que atuam em parceria com os entes públicos é único, não 
havendo distinção entre as diferentes formas de interação do Estado com essas entidades, seja mediante 
convênio, termo de parceria ou contrato de gestão. 
c) as organizações sociais que recebam recursos orçamentários para o desempenho de suas funções deverão, em 
qualquer caso, obedecer ao teto constitucional para a fixação da remuneração de seus funcionários, diretores e 
colaboradores em geral. 
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d) o repasse de recursos financeiros a entidades do terceiro setor depende da efetiva compatibilidade entre as 
finalidades estatutárias da beneficiária e o objeto da transferência, não se admitindo em geral a fixação de taxa 
de administração, de gerência ou de característica similar. 
 
QUESTÃO 14 
O Poder Executivo Municipal qualificou como organização social uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, que atua na área de pesquisa científica, e elaborou o respectivo contrato de gestão, estabelecendo a 
competente parceria, nos termos da Lei n° 9.637/98, ficando estabelecido que o prazo de execução do contrato 
será de dois anos e que o Município cederá um servidor para a organização social, com ônus para a origem. 
Considerando essa hipótese e os elementos abordados, é correto afirmar a respeito desse contrato de gestão que 
a) não poderia ser assinado com entidade de direito privado, sem fins lucrativos. 
b) a entidade a ser contratada não poderia atuar na área de pesquisa científica, por falta de expressa previsão 
legal. 
c) não poderia ser estipulado o prazo de execução de dois anos para o contrato de gestão. 
d) está dentro do que permite a legislação, não apresentando qualquer irregularidade nos aspectos 
mencionados. 
 
 

DISCIPLINA: PRÁTICA CONTÁBIL III 
PROFº TAKEO 

QUESTÃO 15 
A Companhia Ômega adquiriu para revenda mercadorias no valor de R$ 10.000,00 em maio de 2017. Os impostos 
recuperáveis sobre a compra perfazem o total de R$ 1.800,00. Sobre essa compra, a Companhia Ômega também 
pagou frete de R$ 200,00 com impostos recuperáveis de R$ 24,00 e seguros no valor de R$ 250,00. A empresa 
vendeu 70% das mercadorias adquiridas no período. Sabe-se que a Companhia Ômega não tinha saldo anterior 
de mercadorias para revenda. É correto afirmar que o valor do Custo das Mercadorias Vendidas foi de:  
a) R$ 5.740,00  
b) R$ 5.863,20  
c) R$ 6.038,20  
d) R$ 8.626,00 
 
QUESTÃO 16 
O art. 176 da Lei nº 6.404/1976 estabelece que “ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com 
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício […]” (BRASIL, 1976). Dentre 
essas demonstrações, é listada a demonstração do valor adicionado, aplicável às companhias abertas. A 
Demonstração do Valor Adicionado pode ser utilizada como ferramenta gerencial que serve para informar o 
usuário da informação contábil do(a)(s)  
a) contas de depreciação, correspondentes à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos 
a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.  
b) saldo inicial do período e os ajustes de exercícios anteriores; as reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício; as transferências para reservas, dividendos, parcela de lucros incorporada ao capital e saldo final do 
exercício.  
c) alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, uma vez que apresenta a 
capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da utilização desses 
fluxos.  
d) índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a eficiência na utilização dos fatores de 
produção; e do desempenho social, ao demonstrar na distribuição da riqueza gerada a participação dos 
elementos que contribuíram para sua geração. 
 
QUESTÃO 17 
Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre o exercício social de 2018: incorreu em 
despesas no valor de R$ 80.000,00 das quais R$ 25.000,00 foram pagas no exercício e R$ 55.000,00 serão pagas 
no exercício seguinte; obteve receitas no valor de R$ 95.000,00 das quais R$ 50.000,00 foram a prazo e serão 
recebidas no exercício seguinte e R$ 45.000,00 foram recebidas no exercício. Considerando o disposto na Lei nº 
6.404/76, que trata da escrituração contábil e a NBC TG – Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de 
relatório contábil-financeiro, o resultado do exercício deverá apresentar o valor de:  
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a) R$ 5.000,00.  
b) R$ 15.000,00.  
c) R$ 20.000,00.  
d) R$ 40.000,00. 
 
QUESTÃO 18 
Os seguintes dados foram obtidos em uma Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício social 
de uma entidade do setor de bens industriais encerrado em 31/12/20X3: 
Descrição         31/12/20X3 em R$  
Vendas de mercadorias, produtos e serviços                  65.000.000  
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos  (49.000.000)  
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros      (6.000.000)  
Depreciação, amortização e exaustão                      (1.400.000)  
Resultado de equivalência patrimonial       (1.700.000)  
Receitas financeiras        12.000.000 
Com base somente nos dados apresentados e considerando a Resolução CFC nº 1.138/08, que aprova a Norma 
Brasileira de Contabilidade NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, o Valor Adicionado Líquido 
Produzido e o Valor Adicionado Total a Distribuir pela entidade são, respectivamente:  
a) R$ 10.000.000 e R$ 8.600.000  
b) R$ 18.900.000 e R$ 8.600.000  
c) R$ 8.600.000 e R$ 18.900.000  
d) R$ 10.000.000 e R$ 18.900.000 
 

DISCIPLINA: AUDITORIA E FRAUDES CONTÁBEIS II 
TUTOR: TAKEO 

QUESTÃO 19 
Assinale a alternativa com a sigla da norma que estabelece os conceitos, as regras e os procedimentos referentes 
à auditoria interna. 
a) NBC TA 
b) NBC TP 
c) NBC TR 
d) NBC TI 
 
QUESTÃO 20 
Relacione os processos de auditoria a seguir com as respectivas normas técnicas de auditoria. 
Coluna 1: Processos de auditoria 
1. Documentação de auditoria 
2. Evidência de auditoria 
3. Planejamento 
4. Comunicação 
5. Relatório 
Coluna 2: Normas técnicas 
(   ) NBC TA 500 
(   ) NBC TA 230 
(   ) NBC TA 260 
(   ) NBC TA 810 
(   ) NBC TA 300 
a) 1 – 2 – 5 – 4 – 5 
b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5 
c) 2 – 3 – 4 – 1 – 5 
d) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 
TUTOR: TAKEO 

QUESTÃO 21 
Sobre o contrato social, podemos afirmar que: 
a) É um acordo entre os sócios. 
b) É um documento sem validade jurídica. 
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c) É obrigatoriamente um contrato por escrito. 
d) É um documento pelo qual encontram-se todas as informações para o bom funcionamento da empresa, 
formado por cláusulas obrigatórias e facultativas. 
 
QUESTÃO 22 
A participação societária de cada um dos sócios deve estar relatada no contrato social, assim como as demais 
questões que são de utilidade para a vida da empresa. Sobre as obrigatoriedades do contrato social, podemos 
dizer que: 
a) O contrato social pode ser formado por pessoas físicas e jurídicas. 
b) O contrato social deve ser de responsabilidade do contador por meio de modelo padrão para constituição da 
empresa. 
c) O contrato social não tem necessidade de ser registrado podendo ser apenas verbal. 
d) Os cônjuges casados por comunhão total de bens podem ser sócios. 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
PROFª: MARIA JOSÉ 

QUESTÃO 23 

Quando as deficiências de habilidades se traduzem em perdas significativas para a organização, em termos de 

trabalho de qualidade inferior e menor produtividade, aumento dos acidentes de trabalho e mais reclamações 

dos consumidores, a área de Recursos Humanos deve 

a) proporcionar melhoria dos controles. 

b) proporcionar educação preventiva 

c) proporcionar educação corretiva. 

d) implementar "Downsizing". 

 
QUESTÃO 24 
Para analisar as influências do ambiente e da tecnologia, a Teoria Contingencial visualiza estes três níveis 
organizacionais: Diretoria ou Alta Administração, Média Gerência e Supervisão. Estes três níveis, também 
denominados Institucional, Intermediário e Operacional, operam em ambientes de certeza e/ou incerteza e são 
caracterizados como Sistemas Abertos e/ou Fechados. 
A seguir, a coluna abaixo à esquerda traz os níveis organizacionais (Diretoria ou Alta Administração; Média 
Gerência e Supervisão) e as categorias de sistema, se fechado, aberto ou fechado/aberto. 
A coluna da direita contém os ambientes se de certeza, de incerteza ou de certeza/incerteza, e mais os três 
níveis organizacionais (nível institucional, nível intermediário e nível operacional). 
1. Diretoria ou Alta Administração 
2. Média gerência 
3. Supervisão 
4. Sistema Aberto 
5. Sistema AbertoFechado 
6. Sistema fechado 
                                                                       A. Ambiente certeza-incerteza 

                                                                       B. Nível Operacional 

                                                                       C. Ambiente de incerteza 

                                                                       D. Nível Institucional 

                                                                       E. Ambiente de certeza 

                                                                       F. Nível Intermediário 

Assinale a alternativa que traz a correta combinação alfanumérica envolvendo níveis organizacionais, 

categorias de sistema e respectivos ambientes. 

a) 1, A e C / 2, A e F / 3, B e E / 4, C e D / 5, D e F / 6, B e E. 

b) 1, B e C / 2, E e C / 3, B e E / 4, C e D / 5, D e F / 6, B e C. 

c) 1, C e D / 2, A e F / 3, B e E / 4, C e D / 5, A e F / 6, B e E. 

d) 1, C e D / 2, A e F / 3, B e E / 4, C e D / 5, D e F / 6, B e C. 

 
 
 
 



AVALIAÇÃO UNIFICADA  
8º PERÍODO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

QUESTÃO 25 
A empresa Comércio Operacional S/A apresenta os seguintes valores, em 31/12/2005: 

Contas saldos 

Bancos conta Movimento             R$ 100.000,00 

Fornecedores                                R$ 170.000,00 

Mercadorias em Estoque              R$ 180.000,00 

Impostos a Recolher                     R$   30.000,00 

Títulos a Receber                         R$ 300.000,00 

Títulos a Pagar                            R$ 210.000,00 

Investimentos                              R$   80.000,00 

Capital Social                              R$ 300.000,00 

Ativo Imobilizado                       R$ 220.000,00 

Reservas de Lucro                       R$   75.000,00 

Lucros Acumulados                    R$   45.000,00 

 

Observações: 

1 - dos títulos a pagar, R$ 25.000,00 venceram em 2005, R$ 115.000,00 vencerão em 2006 e R$70.000,00 

vencerão em 2007; 

2 - dos títulos a receber, R$ 45.000,00 venceram em 2005, R$ 195.000,00 vencerão em 2006 e R$ 60.000,00 

vencerão em 2007; 

3 - dos títulos a vencer em 2006, R$ 50.000,00 acham-se descontados em bancos. 

A análise contábil do balanço patrimonial originário das contas e saldos evidencia um quociente de liquidez 

seca ou acid test de 

a) 1,15. 

b) 1,00. 

c) 0,87. 

d) 0,85. 

 
QUESTÃO 26 
Utilizando-se os indicadores de atividade da Contabilidade Gerencial, podemos construir um indicador em 
número de dias do prazo médio, em que se desenvolve todo o processo produtivo, comercial e financeiro da 
empresa. Encontre os dias do ciclo operacional e financeiro de uma determinada empresa, a partir dos dados a 
seguir: 
• Prazo médio de recebimento: 50 dias; 
• Prazo médio de estocagem: 120 dias; e, 
• Prazo médio de pagamento: 36 dias. 
É possível concluir que os dias do ciclo operacional e do ciclo financeiro da empresa são, respectivamente: 
a) 50 dias e 36 dias.  
b) 134 dias e 170 dias. 
c) 170 dias e 134 dias. 
d) 170 dias e 206 dias. 


