UNIOESTE
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Processo Seletivo para Ocupação de Vagas Remanescentes nos Cursos de Graduação

PROVOU 2016

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. PROVAS: Este caderno contém a prova de conhecimentos gerais do PROVOU 2016, referente
ao curso de Ciências Contábeis, do campus de Cascavel, 2º ano, sendo constituída de 20 questões.
Cada questão tem cinco alternativas, das quais somente uma está correta.
2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 14:00 horas, você receberá o cartão de respostas
personalizado com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número
de inscrição. Se esses dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique
imediatamente o erro ao fiscal. Em seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das
respostas.
3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser
assinalada. Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas
assinaladas. Para preencher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais,
sendo vedado o uso de qualquer outro tipo de caneta.
4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 15:00 horas, sob pena
de desclassificação. O término da prova é às 17:00 horas, impreterivelmente, sob pena de
desclassificação. Não há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.
5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o
cartão de respostas.
6. Verifique agora se a impressão deste caderno está em ordem e se contém as vinte (20) questões
que deve conter. É de responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala os problemas de
impressão para que ele providencie a troca de prova, caso contrário, não serão aceitas
reclamações posteriores.
7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO
ACIMA.
___________________
_______________________
NOME DO FISCAL
ASSINATURA DO FISCAL

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CASCAVEL – 2 ANO - PROVOU 2016
1. No seu sentido mais amplo de ciência social, o objeto da Contabilidade é/ são
A.
a avaliação dos componentes pelo valor original.
B.
os registros contábeis.
C.
o patrimônio das entidades.
D.
a transferência de propriedades.
E.
para a efetivação do controle e planejamento.
2. O conceito de Contabilidade é:
I - A ciência das finanças públicas;
II - A metodologia especialmente concebida para captar, registrar, resumir e interpretar os
fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente;
III - O estudo e o controle do patrimônio das entidades, mediante o registro, a exposição e a
interpretação dos fatos ocorridos, a fim de oferecer informações sobre sua composição e suas
variações bem como sobre o resultado econômico da gestão;
IV - Um conjunto de princípios e métodos lógicos, coerentes e racionais que, aplicados a
qualquer atividade humana, oferecem possibilidade de controle e planejamento.
Assim, assinale a alternativa CORRETA.
A.
B.
C.
D.
E.

As alternativas II, III e IV estão corretas.
As alternativas II e III estão corretas.
Somente a alternativa II está correta.
A alternativa IV é a única que está correta.
As alternativas I e II estão corretas.

3. Assinale abaixo a única opção que contém afirmação FALSA.
A.
A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo e
fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o
resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
B.
A Contabilidade pode ser conceituada como "a ciência que estuda, registra, controla e
interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não".
C.
Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade econômicoadministrativa, com ou sem fins lucrativos.
D.
O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações,
vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
E.
O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações,
vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
4. Uma empresa comprou, em novembro de 2014, material de expediente para utilização nos
próximos seis meses, e registrou o valor da compra, integralmente, em conta de despesas. O
Princípio Contábil não observado foi o
A.
da Competência.
B.
da Oportunidade.
C.
da Prudência.
D.
do Registro pelo Valor Original.
E.
da Materialidade.

5. O Ativo será sempre igual ao Passivo + Patrimônio Líquido, pois:
A.
Capital Próprio = Capital de Terceiros.
B.
Patrimônio Líquido = Capital Próprio.
C.
Bens + Direitos = Não Exigível.
D.
Origens = Aplicações.
E.
Ativo = Passivo Exigível - Patrimônio Líquido.
6. O valor da situação líquida da empresa Campestina & Souza Ltda., considerando os saldos
das seguintes rubricas contábeis:
Caixa $ 1.660 - Capital Social $ 2.400 - Duplicatas a Receber $ 900 - Mercadorias $ 700 Duplicatas a Pagar $ 1.200 - Lucros Acumulados $ 460 - Móveis e Utensílios $ 800, é de:
A.
$ 1.200.
B.
$ 1.660.
C.
$ 2.060.
D.
$ 2.860.
E.
$ 4.060.
7. O fato contábil que ao mesmo tempo diminui e aumenta o Ativo e aumenta o Patrimônio
Líquido é considerado como Fato Contábil misto aumentativo. Assinale o fato contábil que se
enquadra nesta condição.
A.
Venda de uma mercadoria à vista, e com prejuízo.
B.
Depósito de dinheiro no banco.
C.
Venda de um bem, a prazo pelo preço de custo.
D.
Venda de um ativo fixo, cujo valor contábil apresentou prejuízo.
E.
Venda de um bem, a prazo, com lucro.
8. Assinale a única alternativa que indica obrigações, de acordo com as alternativas apresentadas
abaixo.
A.
Móveis e Imposto de Renda a Pagar.
B.
Duplicatas a Pagar e Fornecedor.
C.
Mercadorias e Notas Promissórias a Receber.
D.
Disponível em Banco e Veículos.
E.
Máquinas de escrever e Imóveis.
9. Classifique os fatos administrativos abaixo e marque a alternativa CORRETA.
1. Compra de veículos à vista;
2. Receita de Serviços;
3. Pagamento de Despesas;
4. Pagamento de Compromissos;
5. Aumento de Capital com aproveitamento de reservas;
6. Pagamento de Dividendos.
A.
B.
C.
D.
E.

Três fatos permutativos e Três fatos modificativos.
Quatro fatos permutativos e dois fatos modificativos.
Dois fatos permutativos e Quatro fatos modificativos.
Dois fatos permutativos, um fato misto e dois modificativos.
Todos os fatos são modificativos do Patrimônio Líquido.

10. Uma empresa obteve um empréstimo no valor de $ 25.000, para capital de giro, com
vencimento dentro do próprio mês. Pagou no ato $ 1.500 a título de encargos financeiros. Esse
fato implica
A.
aumento do Ativo e Patrimônio Líquido no valor de $ 25.000 e diminuição do Passivo
no valor de $ 1.500.
B.
aumento do Ativo no valor de $ 25.000, redução do Passivo em $ 1.500 e aumento do
Patrimônio Líquido em $ 23.500.
C.
aumento do Patrimônio Líquido e Ativo em $ 23.500 e aumento do Passivo em $ 25.000.
D.
aumento do Passivo em $ 25.000, aumento do Ativo em $ 23.500 e redução do
Patrimônio Líquido em $ 1.500.
E.
aumento do Patrimônio Líquido e Ativo em $ 23.500 e aumento do Passivo em $ 23.000.
11.Uma empresa apresenta a conta Móveis e Utensílios com um saldo inicial de $ 15.000.
Durante o exercício, ela adquiriu mesas e cadeiras no valor de $ 18.000, sendo 50% à vista e o
restante no prazo de 30 dias. A empresa também vendeu cadeiras usadas a prazo por $ 4.000,
sendo este o preço de custo e adquiriu à vista prateleiras por $ 5.000. Assim, o saldo final da
conta é de
A.
$ 25.000.
B.
$ 33.000.
C.
$ 34.000.
D.
$ 38.000.
E.
$ 28.000.
12. Os fatos contábeis podem ser classificados em três grupos: permutativos, modificativos e
mistos. Portanto, é CORRETO afirmar.
A.
Fatos contábeis modificativos produzem efeitos sobre o Patrimônio Líquido, com o único
objetivo de aumentá-los.
B.
Fatos contábeis modificativos não produzem efeitos sobre o Patrimônio Líquido.
C.
Fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram apenas os elementos componentes
do Ativo e do Passivo, sem alterar quantitativamente o Patrimônio Líquido.
D.
Fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram os elementos componentes do Ativo.
E.
Fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram os elementos do Ativo e do
Passivo, tanto qualitativa quanto quantitativamente.
13. Assinale a alternativa que contém a assertiva CORRETA.
A.
A conta Salários a Pagar é uma conta de despesa, pois representa a parte do salário que
ainda não foi paga.
B.
A conta Fornecedores tem saldo credor porque representa um débito da empresa.
C.
A conta Clientes tem saldo devedor porque representa um débito da empresa.
D.
A conta Fornecedores representa uma dívida da empresa, por isso é uma conta de saldo
devedor.
E.
A conta Clientes representa um direito da empresa; por isso, é uma conta de saldo credor.
14. Assinale a afirmativa CORRETA abaixo. Em relação ao mecanismo de Débito e Crédito, podese dizer que a Contabilidade determina que sejam
A.
Debitadas as entradas de Ativo, as saídas de Passivo e os pagamentos de Despesas e
Creditadas as entradas de Passivo, as saídas de Ativo e os recebimentos de receitas.
B.
Debitadas todas as entradas e Creditadas todas as saídas de valores contábeis.
C.
Debitadas as entradas de Ativo, as saídas de Passivo e as ocorrências de despesas e
Creditadas as entradas de Passivo, as saídas de Ativo e as variações da Situação Líquida
D.
Debitados os pagamentos e perdas e Creditados os recebimentos e ganhos.
E.
Debitadas todas as aplicações de recursos e Creditadas todas as origens de recursos.

15. No Balanço de encerramento do exercício social, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que as registrem e agrupem-nas de modo a facilitar o conhecimento e
a análise da situação financeira da companhia.
No Ativo Patrimonial, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados, compondo os seguintes grupos:
A.
Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Ativo Imobilizado e
Intangível.
B.
Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; e Ativo Permanente, dividido em
Investimentos, Ativo Imobilizado e Ativo Diferido.
C.
Ativo Circulante; e Ativo Não Circulante, composto por Ativo Realizável a Longo
Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.
D.
Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Ativo Imobilizado; e
Ativo Diferido.
E.
Ativo Circulante; e Ativo Não Circulante, composto por Ativo Realizável a Longo
Prazo, Investimentos, Imobilizado e Diferido.
16. Três pessoas resolvem abrir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e
concordam em entregar, cada uma, $ 100.000, a título de subscrição das quotas dessa
sociedade. Quinze dias depois, cada sócio entrega à sociedade, em dinheiro, o valor de
$ 70.000. Considerando exclusivamente essas informações, é CORRETO afirmar que o
A.
ativo total da sociedade é de $ 300.000.
B.
capital de terceiros da sociedade é de $ 90.000.
C.
capital social da sociedade é de $ 100.000.
D.
capital a integralizar da sociedade é de $ 90.000.
E.
capital social da sociedade é de $ 210.000.
17. Para efetuar o lançamento no Livro Diário são necessários os seguintes elementos: local e
data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. No lançamento, as contas debitadas e
creditadas aparecem grafadas da seguinte forma: "Salários a Pagar
a Caixa".
Assim, podemos dizer que o fato administrativo representa
A.
o pagamento dos salários, sem provisioná-los.
B.
o pagamento dos salários após terem sido provisionados.
C.
a provisão dos salários a serem pagos aproximadamente.
D.
a previsão do caixa para futuro pagamento dos salários.
E.
a escrituração dos fatos administrativos ocorridos.
18. A venda realizada em janeiro, recebidos 30% em março, 40% em abril e 30% em maio,
deverá ser reconhecida na Demonstração do Resultado, no mês de
A.
Janeiro.
B.
Março.
C.
Abril.
D.
Maio.
E.
Março, Abril e Maio.

19. Extraiu-se da contabilidade da Cia Ômega S/A os seguintes dados:
Vendas de mercadorias $ 357.400,
Estoque Inicial de mercadorias $ 134.500,
Compras de mercadorias no período por $ 236.800,
Estoque final de mercadorias $ 111.300.
Considerando-se exclusivamente os dados acima, o Resultado com Mercadorias (RCM) do
período referente aos dados apresentados, em reais é:
A.
B.
C.
D.
E.

$ 97.400
$ 107.400
$ 112.500
$ 246.100
$ 260.000

20. No encerramento do exercício social, a conta Mercadorias - usada para registro de
estoques, compras e vendas de mercadorias - apresentava-se com saldo credor de $ 240.000.
Sabendo-se que o inventário final foi de $ 195.000, é possível afirmar que houve nas vendas do
período
A.
Prejuízo de $ 45.000.
B.
Lucro de $ 45.000.
C.
Prejuízo de $ 240.000.
D.
Lucro de $ 435.000.
E.
Prejuízo de $ 435.000.

