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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. PROVAS: Este caderno contém a prova de conhecimentos gerais do PROVOU 2019, referente ao curso
de Ciências Contábeis, do campus de Marechal Cândido Rondon, 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

PROVOU 2019
Ciências Contábeis - Marechal Cândido Rondon - 2º Ano
1. Em relação à classificação dos fatos contábeis, considerando uma empresa que tem uma dívida de R$ 2.000,00
efetua seu pagamento e recebe desconto de 10% sobre o valor total. Terá praticado um fato contábil denominado:
A.

Modificativo diminutivo.

B.

Misto diminutivo.

C.

Modificativo aumentativo.

D.

Misto aumentativo.

E.

Permutativo.

2. Permitir a cada grupo principal de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da entidade em um
sentido estático bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. Esta afirmação refere-se
A.

à finalidade da contabilidade.

B.

ao objeto da contabilidade.

C.

ao objetivo geral da contabilidade.

D.

ao fato de que todas as alternativas estão corretas.

E.

ao fato de que nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

3. Os bens de vida útil longa que não se destinam à venda, assim como não são utilizados na consecução da atividade
operacional da empresa, devem ser classificados como?
A.

Investimentos.

B.

Direitos.

C.

Imobilizados.

D.

Intangíveis.

E.

Passivos não circulantes.

4. Os direitos não derivados de vendas, tais como os adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou
controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da empresa, que não constituírem negócios usuais na
exploração do objeto da empresa, deverão ser classificados como?
A.

Ativo Circulante.

B.

Ativo Não Circulante.

C.

Passivo Circulante.

D.

Passivo Não Circulante.

E.

Patrimônio Líquido.

5. Considere a seguinte situação: a empresa contraiu um empréstimo a ser pago em 48 parcelas iguais, mensais, de
R$ 12.400,00. O empréstimo foi contraído em 02.01.2014, tendo sua primeira parcela vencida e paga em 01.02.2014.
Qual valor deve ser classificado como Passivo Circulante no Balanço Patrimonial em 31.12.2014?
A.

R$ 136.400,00.

B.

R$ 148.800,00.

C.

R$ 310.000,00.

D.

R$ 458.800,00.

E.

R$ 595.200,00.

6. Considere o seguinte movimento relativo a uma empresa comercial no período x1:
• Vendeu R$ 5 milhões em mercadorias, sendo 60% à vista;
• Teve como despesas R$ 3 milhões;
• Das despesas, 70% foram a prazo.
Pede-se: os Resultados do Exercício x1, pelo Regime de Competência e pelo Regime de Caixa são, respectivamente:
A.

2.000.000,00 e 900.000,00.

B.

5.000.000,00 e 3.000.000,00.

C.

2.000.000,00 e 2.100.000,00.

D.

2.100.000,00 e 2.000.000,00.

E.

5.000.000,00 e 2.000.000,00.

7. A empresa X contratou seguros em 31/05/2014, os quais passaram a vigorar a partir do dia 01/06/2014, por um
ano. Considerando que o prêmio de seguro (valor pago para obter a cobertura em caso de sinistro) foi de R$ 9.600,00,
qual valor deverá ser considerado como despesa do exercício de 2014?
A.

R$ 5.600,00.

B.

R$ 4.800,00.

C.

R$ 9.600,00.

D.

R$ 4.000,00.

E.

R$ 2.333,00.

8. De acordo com a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), qual é o objetivo do Relatório Contábil-Financeiro?
A.

Atender, preferencialmente, à necessidade de informações e às regulamentações do Fisco, de forma a garantir
o cálculo adequado dos impostos e a emissão das guias de recolhimento.

B.

Acompanhar as atividades realizadas pelas pessoas, no sentido indispensável de controlar o comportamento
de seus patrimônios, na função precípua de produção e comparação dos resultados obtidos entre períodos
estabelecidos.

C.

Fornecer informações contábil-financeiras sobre a entidade que sejam úteis a investidores existentes e em
potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao
fornecimento de recursos para a entidade.

D.

Gerar informações de forma que os usuários externos possam aplicá-las de forma gerencial a fim de buscar a
maximização dos lucros.

E.

Nenhuma das alternativas anteriores.

9. Sobre o Regime de Competência, é CORRETO afirmar.
A.

É o mesmo que o Regime de Caixa.

B.

Receitas e despesas devem ser contabilizadas no momento em que ocorrem, independentemente de seus
recebimentos ou pagamentos em dinheiro.

C.

Receitas devem ser contabilizadas no momento de seu recebimento em dinheiro.

D.

Despesas devem ser contabilizadas no momento de seu pagamento.

E.

Entrada de dinheiro proveniente de empréstimos deve ser contabilizada como Receita.

10. Assinale a alternativa CORRETA. Como denomina-se a diferença entre o total do Ativo Circulante e o total do
Passivo Circulante?
A.

Liquidez Corrente.

B.

Liquidez Geral.

C.

Liquidez Seca.

D.

Capital Circulante Líquido.

E.

Nenhuma das alternativas anteriores.

11. Na contabilidade, o que significam os Métodos das Partidas Dobradas?
A.

Não existe(m) débito(s) sem crédito(s) correspondente(s).

B.

Haverá sempre um débito e um crédito de valores desiguais.

C.

Existem dois lançamentos de crédito para cada débito.

D.

Débitos diminuem o saldo de ativos e créditos aumentam saldos de passivos.

E.

Nos lançamentos contábeis, a soma dos valores creditados deve ser igual à soma de valores debitados das
contas envolvidas.

12. Um proprietário, considerando problemas financeiros de sua empresa, realizou pagamento de dívidas dessa, com
recursos particulares (pessoa física). Qual princípio de contabilidade foi ferido nesta operação?
A.

Conservadorismo.

B.

Realização da Receita em confrontação com a despesa.

C.

Entidade.

D.

Materialidade.

E.

Denominador comum monetário.

13. Assinale a opção que apresenta o fato contábil que gerou o lançamento abaixo.
DÉBITO
CRÉDITO

Despesa com Depreciação
Depreciação Acumulada

A opção que representa o fato contábil acima é:
A.

apropriação de depreciação de imobilizado.

B.

aquisição de imobilizado depreciado.

C.

reconhecimento de ganho por recuperabilidade de imobilizado.

D.

reversão de apropriação de depreciação de imobilizado.

E.

venda de imobilizado depreciado.

R$2.530,00
R$2.530,00

14. A Empresa “Avaliação” iniciou suas atividades em 2014 e ao final do ano apresentou os saldos abaixo.
Conta
Imóveis de uso
Capital Subscrito
Estoque de Mercadorias para Revenda
Fornecedores
Dividendos a Pagar
Duplicatas a Receber
Financiamentos LP
Salários a Pagar
Depreciação Acumulada
Duplicatas a Receber LP
Bancos
Capital a Integralizar
Títulos a Receber
Reservas Legais
Telefone a Pagar
Caixa
Impostos a Recolher
Lucros Acumulados

Saldo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

405.339,00
331.991,00
282.985,00
202.663,00
174.272,00
170.875,00
113.915,00
65.766,00
62.896,00
56.960,00
53.083,00
24.592,00
23.551,00
13.170,00
8.067,00
4.500,00
1.641,00
???

O montante de Lucros Acumulados deverá ser apurado por diferença; ou seja, será a diferença entre a soma das contas
do Ativo e a soma das contas do Passivo e Patrimônio Líquido.
Após a classificação das contas patrimoniais, o saldo de Lucros Acumulados será de
A.

R$ 543.986,00.

B.

R$ 369.714,00.

C.

R$ 62.315,00.

D.

R$ 50.786,00.

E.

R$ 49.145,00.

15. A Empresa “Bom Negócio” iniciou suas atividades em 2014 e ao final do ano apresentou os saldos abaixo.
Contas
Imóveis de uso
Capital Subscrito
Estoque de Mercadorias para Revenda
Fornecedores
Dividendos a Pagar
Duplicatas a Receber
Lucros Acumulados
Salários a Pagar
Depreciação Acumulada
Bancos
Capital a Integralizar
Títulos a Receber
Aplicações financeiras
Reservas Legais
Telefone a Pagar
Ações de Coligadas
Caixa
Impostos a Recuperar

Saldos
R$
324.271,00
R$
265.593,00
R$
226.388,00
R$
162.130,00
R$
139.418,00
R$
136.700,00
R$
110.058,00
R$
52.613,00
R$
50.317,00
R$
42.466,00
R$
19.674,00
R$
18.841,00
R$
18.211,00
R$
10.536,00
R$
6.454,00
R$
5.946,00
R$
3.600,00
R$
1.022,00

Após a classificação das contas patrimoniais, o saldo do Ativo Circulante será de

A.

R$ 429.017,00.

B.

R$ 446.206,00.

C.

R$ 447.228,00.

D.

R$ 453.174,00.

E.

R$ 466.902,00.

16. A Empresa “Bom Preço” iniciou suas atividades em 2014 e ao final do ano apresentou os saldos abaixo.
Conta
Impostos a Recuperar
Caixa
Ações de Coligadas
Telefone a Pagar
Reservas Legais
Aplicações financeiras
Títulos a Receber
Capital a Integralizar
Bancos
Depreciação Acumulada
Salários a Pagar
Lucros Acumulados
Duplicatas a Receber
Dividendos Obrigatórios a Pagar
Fornecedores
Estoque de Mercadorias para Revenda
Capital Subscrito
Imóveis de uso

Saldo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

818,00
2.880,00
4.757,00
5.163,00
8.429,00
14.569,00
15.073,00
15.739,00
33.973,00
40.254,00
42.090,00
88.048,00
109.360,00
111.534,00
129.704,00
181.110,00
212.474,00
259.417,00

Após a classificação das contas patrimoniais, o saldo do Patrimônio Líquido será de
A.

R$ 288.455,00.

B.

R$ 293.212,00.

C.

R$ 324.690,00.

D.

R$ 404.746,00.

E.

R$ 436.224,00.

17. Não é o mesmo que capital próprio:
A.

bens + direitos – obrigações.

B.

capital aplicado – capital de terceiros.

C.

patrimônio bruto – capital alheio.

D.

recursos não-correntes – passivo exigível a longo prazo.

E.

capital total à disposição da empresa – capital aplicado.

18. Assinale a alternativa correta, considerando que o Ativo será sempre igual ao Passivo pois,
A.

capital próprio (-) Capital Terceiros.

B.

Patrimônio Líquido = Capital Próprio.

C.

Bens + Direitos = não exigível.

D.

Origens = aplicações.

E.

nenhuma das alternativas anteriores está correta.

19. Considerando os dados a seguir de uma empresa, e sabendo-se que o seu Capital de Terceiros é igual ao Capital
Próprio, indique a opção que contém os saldos das contas Mercadorias e Fornecedores, respectivamente.
ATIVO
Caixa
Bancos
Duplicatas a Receber
Mercadorias
Móveis e Utensílios
A.

R$88.000,00 e R$68.000,00.

B.

R$92.000,00 e R$72.000,00.

C.

R$168.000,00 e R$148.000,00.

D.

R$208.000,00 e R$188.000,00.

E.

R$240.000,00 e R$220.000,00.

21.600,00
50.400,00
80.000,00
208.000,00
120.000,00

PASSIVO
Fornecedores
Salários a Pagar

188.000,00
52.000,00

Capital
Reservas

200.000,00
40.000,00

20. A Lei das Sociedades por Ações estabelece que ao final do período social, com base na escrituração contábil, a
empresa de capital aberto deverá apresentar, elaborar e divulgar os seguintes demonstrativos Contábeis:
A.

DOAR, DVA, BP, DRE e DFC.

B.

BP, DRE, DFC e DVA.

C.

BP, DRE, DLPA, DFC e DVA.

D.

BP, DRE, DLPA, DVA e NOTAS EXPLICATIVAS.

E.

Nenhuma das alternativas anteriores.

