UNIOESTE
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Processo Seletivo para Ocupação de Vagas Remanescentes nos Cursos de Graduação
— PROVOU 2015—
Candidato:
inscrição - nome do candidato
Opção:
código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: sala
Carteira de Prova:

número

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. PROVAS: Este caderno contém a prova de conhecimentos gerais do PROVOU 2015, 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 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

CASCAVEL.PROVA.CIÊNCIAS CONTÁBEIS.2º ano.
1.Quando os Bens + direitos forem menores que as obrigações, temos uma
A.
B.
C.

situação excelente.
riqueza líquida elevada.
situação líquida excelente.

D.
E.

situação ruim.
N.D.A.

2. Um depósito em conta bancária é um (a)
A.
bem.
B.
direito.
C.
patrimônio líquido.
D.
ativo permanente.
E.
obrigação.

3. Indique quantos meses compõem um exercício social.
A.
24 meses.
18 meses.
B.
C.
12 meses.
D.
36 meses.
E.
N.D.A.

4. Relatórios contábeis são elaborados de acordo com as necessidades
A.
somente dos Credores.
B.
apenas das Instituições financeiras.
C.
exclusivamente dos Fornecedores.
D.
dos usuários das Informações.
E.
N.D.A.

5. O valor inicial concedido pelos proprietários denomina-se contabilmente como
A.
B.
C.
D.
E.

Caixa.
Bancos.
Capital.
Débito.
N.D.A.

6. Como exemplo de intangível têm-se
A.
B.
C.
D.
E.

Marcas e Patentes.
Gastos com a Administração.
Gastos Financeiros.
Despesas Acessórias.
N.D.A.

7. Depreciação Acumulada é redutora do grupo
A.
B.
C.
D.
E.

Ativo Circulante.
Ativo Permanente.
Passivo Circulante.
Passivo Não circulante.
Patrimônio Líquido.

8. Quanto ao DFC, qual das operações não afeta o caixa?
A.
Recebimento de duplicatas no valor de $ 500.000.
B.
Dividendos distribuídos no valor de $ 250.000.
C.
Lucros acumulados no valor de $ 300.000.
D.
Depreciação Acumulada de Imobilizado no valor de $ 55.000.
E.
N.D.A.
9. - A apresentação detalhada da DMPL evidencia
A.
a movimentação cada uma das contas do Passivo.
B.
a movimentação de cada uma das contas do Passivo e do PL.
C.
a movimentação de cada uma das contas do PL.
D.
a movimentação de cada uma das contas do PL e do resultado.
E.
N.D.A.
10. Indique quais contas que compõem a DRE.
A.
Receitas, impostos, aplicações financeiras, despesas, resultado líquido.
B.
Receitas, custos, impostos a recuperar, cmv, resultado líquido.
C.
Lucro bruto, impostos a recolher, cmv, resultado líquido.
D.
Lucro bruto, impostos, cmv, estoques, resultado líquido.
E.
N.D.A.
11. - O Ativo está evidenciado no lado esquerdo (lado do débito), portanto,
A.
quando se aumenta o Ativo: credita-se.
B.
quando se diminui o Ativo: debita-se.
C.
quando se aumenta o Ativo: debita-se.
D.
quando se aumenta o Passivo: debita-se.
E.
N.D.A.
12. O registro de recebimento de uma duplicata na empresa, com juros pelo atraso, é feito quando se debita e se
credita, respectivamente:
A.
Banco Conta Movimento, DPL a Receber e juros ativos.
B.
Banco Conta Movimento, DPL a Receber e juros ativos, receita financeira.
C.
Caixa, DPL a Receber e juros pagos.
D.
DPL a Receber, Bancos Conta Movimento e juros pagos.
E.
Caixa, DPL a receber e juros recebidos.
13. No caso de se apurar um lucro no fim do período, uma das contas abaixo poderá ser DEBITADA, na destinação
desse lucro. Assim, assinale a alternativa CORRETA.
A.
Dividendos a Pagar.
B.
Capital.
C.
Prejuízos a Amortizar.
D.
Resultado do Exercício (Lucro/Prejuízo).
E.
Reservas de lucros.

14. A empresa Fazendo Provou Ltda pegou um empréstimo com o Banco Alfa no dia 15-01-X4 para pagamento daqui a dois anos. Qual a classificação CORRETA?
A.

Patrimônio líquido.

B.

Passivo circulante.

C.

Passivo não circulante.

D.

Ativo não circulante.

E.

N.D.A.

15. Em relação à incidência de PIS e COFINS sobre as vendas, assinale a alternativa CORRETA.
A.

Não dá direito aos créditos.

B.

Gera créditos para todas as contas do Ativo circulante.

C.

Dá direito aos créditos referentes a todas as despesas.

D.

Gera uma obrigação da empresa com os sócios.

E.

Gera uma obrigação da empresa com o governo.

16. O Balanço Patrimonial na data de sua elaboração é uma Demonstração Contábil que reflete a seguinte situação:
A.
Estática.
B.
Dinâmica.
C.
Estático-dinâmica.
D.
Transitória.
E.
N.D.A.

17. Quanto à escrituração contábil, é CORRETO afirmar.
A.
A Entidade está dispensada de manter a documentação contábil em boa ordem, se dispuser de um eficiente
sistema de microfilmagem de documentos.
B.
A documentação contábil é considerada hábil quando revestida das características endógenas e exógenas
essenciais, aceitas pelos “usos e costumes”.
C.
As contas de compensação constituem sistema próprio e podem, nos casos em que o registro exigir, ter
como contrapartida contas que modificam a situação patrimonial.
D.
Os lançamentos no “Diário” obedecerão à ordem cronológica, com individuação, clareza e referência ao
documento probante, incluídas as operações de natureza aleatória.
E.
N.D.A.

18. Determinada empresa, pouco antes do término do exercício, emitiu uma nota fiscal de vendas de valor
expressivo, cujos produtos foram efetivamente entregues ao cliente no exercício atual. No entanto, a duplicata só foi
entregue no exercício seguinte, assim como seu vencimento. O reconhecimento da receita de vendas correspondente
ocorrerá no exercício em que se efetivou
A.
o pagamento pelo cliente.
B.
a emissão do pedido.
C.
a entrega dos produtos ao cliente.
D.
a entrega da duplicata ao cliente.
E.
ao vencimento da duplicata.

19. O que é Patrimônio?
A.
É um conjunto de elementos, com conteúdo econômico, avaliáveis em moeda, pertencentes a uma entidade,
que explora ou o utiliza com objetivo determinado.
B.
É todo o material vendável que uma entidade tem em seus estoques.
C.
É o conjunto de bens e direitos de determinada pessoa jurídica sem a finalidade de lucros.
D.
É o capital que uma empresa desfruta para efetuar suas compras e vendas.
E.
N.D.A.

20. Quanto às informações contábeis, NÃO é correto afirmar.
A.
Devem ser amplas e fidedignas.
B.
Devem ser suficientes para avaliação da situação patrimonial e das mutações sofridas pelo patrimônio da
entidade.
C.
Somente são expressas por meio das demonstrações contábeis.
D.
Devem permitir inferências sobre o futuro da entidade.
E.
N.D.A.

