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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 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 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



CIÊNCIAS CONTÁBEIS: MARECHAL CÂN.RONDON.2SÉRIE.
1. Em relação aos Cenários Contábeis, é possível afirmar que:
I.(  )  A contabilidade  surgiu  basicamente  da  necessidade  de  donos  do  patrimônio  que  desejavam  mensurar,
acompanhar a variação e controlar suas riquezas;
II.( ) Houve mudanças que fizeram surgir novos usuários da contabilidade como bancos, fornecedores, governo,
acionistas, entre outros;
III.(  ) Em virtude de novos usuários, a contabilidade passou a voltar-se mais para a entidade;
IV.( ) Neste contexto, a contabilidade que antes estava voltada para a empresa, passou a voltar-se para o proprietário,
para disponibilizar maior número de informações aos usuários. Diante disso, estão CORRETAS a(s) alternativa(s):

A. I e II, apenas.

B. II e IV, apenas.

C. I, III e IV, apenas.

D. I, II e III, apenas.

E. Todas as alternativas estão corretas.

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. ao objetivo principal da contabilidade.

B. à finalidade da contabilidade.

C. ao objeto da contabilidade.

D. a todas as alternativas estão corretas.

E. a nenhuma das alternativas anteriores.

3. A Lei das Sociedades por Ações estabelece que ao final do período social, com base na escrituração contábil, a
empresa deverá apresentar os seguintes demonstrativos Contábeis:

A. DOAR, DVA, BP, DRE e DFC.

B. BP, DRE, DLPA, DFC e DVA.

C. BP, DRE, DFC e DVA.

D. BP, DRE, DLPA, DVA e NOTAS EXPLICATIVAS.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

4.  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. direitos.

B. imobilizados.

C. investimentos.

D. intangíveis.

E. nenhuma das alternativas anteriores.

5.  Os  direitos  não  derivados  de  vendas,  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.



6.  Considere a  seguinte  situação:  a  empresa contraiu  um empréstimo a ser  pago em 48 parcelas  iguais  de R$
12.400,00,  com vencimentos  mensais.  O empréstimo  foi  contraído  em 02/01/2013,  tendo sua  primeira  parcela
vencida e paga em 1º/02/2013, assim como as demais até o final do ano. Qual valor deve ser considerado como de
Curto Prazo em 31/12/2013?

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.

7. Considere o seguinte movimento relativo a uma empresa comercial.
- Vendeu R$ 5 milhões em mercadorias, sendo 60% à vista;
- Teve como despesas R$ 3 milhões;
- Das despesas, 70% foram a prazo.
Os resultados pelos Regimes de Competência e 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 900.000,00.

8. A empresa X contratou seguros em 31/05/2013, os quais passaram a vigorar a partir do dia 01/06/2013, 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 no final de 2013 quando da apuração do resultado?

A. R$ 5.600,00.

B. R$ 4.800,00.

C. R$ 9.600,00.

D. R$ 4.000,00.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

9. Tem-se, de acordo com a estrutura conceitual básica, que o objetivo principal da contabilidade é

A. 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.

B. atender, exclusivamente, às regulamentações do Fisco de forma a garantir o cálculo adequado dos impostos e
a emissão das guias de recolhimento.

C. 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.

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

E. Nenhuma das alternativas anteriores.



10. O princípio da Realização da Receita

A. é o mesmo que competência.

B. refere-se ao recebimento da receita.

C. refere-se ao momento da transferência do bem ou serviço.

D. é o início de uma atividade.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

11.  A diferença entre Ativo Circulante  e Passivo Circulante,  ou seja,  a  parte  do Ativo Circulante que não está
comprometida com o Passivo Circulante, denomina-se

A. Liquidez Corrente.

B. Liquidez Geral.

C. Liquidez Seca.

D. Capital Circulante Líquido.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

12.  Uma empresa adquiriu um veículo por R$ 36.000,00 e pagou 50% à vista em dinheiro, 30% à vista com um
cheque e o restante a prazo com duplicata vencível em 90 dias. Com base neste fato, qual é o registro CORRETO no
diário? 

A. Debita veículos  em R$ 36.000,00;  Debita Caixa em R$ 18.000,00;  Credita Bancos em R$ 10.800,00;  e
Credita Duplicatas a Receber em R$ 7.200,00.

B. Debita veículos em R$ 36.000,00; Credita Caixa em R$ 18.000,00; Credita Bancos em R$ 10.800,00; e
Credita Duplicatas a Receber em R$ 7.200,00.

C. Debita veículos em R$ 36.000,00; Credita Caixa em R$ 18.000,00; Credita Bancos em R$ 10.800,00; e
Credita Duplicatas a Pagar em R$ 7.200,00.

D. Debita Caixa em R$ 18.000,00; Debita Bancos em R$ 10.800,00; Debita Duplicatas a Pagar em R$ 7.200,00;
e Credita veículos em R$ 36.000,00.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

13. Determinada empresa apresentou, em 31.12.2013, os saldos das contas abaixo relacionadas.
Bancos Conta Movimento                                                  R$     1.150,00

Capital Subscrito                                                                 R$     3.850,00

Custo com Mercadorias Vendidas                                      R$     650,00

Despesas com Aluguéis                                                      R$     1.600,00

Despesas com Salários                                                        R$     1.620,00

Duplicatas a Pagar                                                              R$     3.000,00

Duplicatas a Receber                                                          R$     2.500,00

Imóveis em Uso                                                                  R$     2.350,00

Impostos a Pagar                                                                 R$     2.450,00

Lucros Acumulados                                                            R$     1.120,00

Máquinas e Equipamentos                                                  R$     2.000,00

Mercadorias para Revenda                                                 R$     1.100,00

Receitas de Aplicações Financeiras (juros recebidos)         R$     2.450,00

Receitas de Vendas                                                             R$     2.000,00

Títulos a Receber                                                                R$     1.900,00

Após a elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, a empresa encontrará um:



A. Ativo Circulante no valor de R$ 7.300,00.

B. Lucro Líquido no valor de R$ 1.230.00.

C. Passivo Circulante no valor de R$ 4.800,00.

D. Patrimônio Líquido no valor de R$ 5.550,00.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

14. Uma empresa em seu Balancete de Verificação, de 31.12.2011, apresentava os seguintes saldos das contas:

CONTAS                                                   SALDOS

Adiantamentos Recebidos de Clientes R$   5.000,00
Bancos conta Movimento                    R$   4.000,00
Caixa                                                   R$   800,00
Capital a Integralizar                            R$   3.000,00
Capital Subscrito                                  R$   12.000,00
Clientes                                                R$   800,00
Custo da Mercadoria Vendida             R$   3.500,00
Despesas Administrativas                    R$   6.300,00
Duplicatas a Pagar                               R$   3.500,00
Equipamentos                                      R$   4.000,00
Estoques de Mercadorias                     R$   5.000,00
Imóveis                                                R$   12.000,00
Lucros Acumulados                             R$   2.200,00
Receita com Venda de Serviços           R$   28.000,00
Despesa Antecipada com Seguros       R$   3.300,00
Após  o encerramento das  contas de resultado,  o Balanço Patrimonial  apresentou o Ativo Total  e o Patrimônio
Líquido, respectivamente, de:

A. R$ 18.900,00 e R$ 11.200,00.

B. R$ 18.900,00 e R$ 31.400,00.

C. R$ 34.900,00 e R$ 11.200,00.

D. R$ 34.900,00 e R$ 31.400,00.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

15. Quanto ao conceito de “Patrimônio” e “Patrimônio Líquido”, assinale a alternativa CORRETA.

A. O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Ativo e o Passivo exigível. Já o Patrimônio é o conjunto de bens,
direitos e obrigações de uma empresa.

B. O Patrimônio Líquido é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. Já o Patrimônio é a diferença entre os
bens e direitos, deduzidas as obrigações com terceiros.

C. Patrimônio é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. E o Patrimônio Líquido é a diferença entre os
bens e direitos, deduzidas as obrigações com terceiros.

D. Patrimônio é o conjunto de todos os direitos e deveres da entidade. Patrimônio Líquido é o que resta no caixa
após o pagamento de todos os deveres, sem considerar os bens.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.



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

A. Conservadorismo.

B. Entidade.

C. Materialidade.

D. Realização da Receita em confrontação com a despesa.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

17. Analise as questões abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

I. Princípios contábeis são preceitos básicos que devem orientar os registros contábeis.

II. Convenções aplicadas à contabilidade são restrições, delimitações, condicionamentos de aplicação aos princípios 
contábeis.
III. Postulados são axiomas, dogmas, proposições evidentes cuja aceitação dada como verdadeira é indiscutível.
IV. Para que os princípios sejam aceitos, devem ser considerados praticáveis e objetivos pelo consenso profissional,
assim como relevantes.

A. I, II e III, apenas.

B. I, III e IV, apenas.

C. II, III e IV, apenas.

D. Todas estão corretas.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

18. 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.

19. O Ativo será sempre igual ao Passivo, pois,

A. Bens + Direitos = não exigível.

B. Capital próprio (-) Capital de Terceiros.

C. Origens = aplicações.

D. Patrimônio Líquido = Capital Próprio.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.



20. Considerando os dados a seguir e sabendo-se que o Passivo Exigível é igual ao Ativo Imobilizado, indique a
opção que contém os saldos das contas Mercadorias e Salários a Pagar, respectivamente.
ATIVO                                                                                           PASSIVO                       

Caixa                               27.000                 Fornecedores                    100.000.

Bancos                            63.000                 Salários a Pagar                                                  .

Duplicatas a Receber       100.000                                                       .

Mercadorias                                                                                    Capital                              250.000.

Móveis e Utensílios         150.000               Reservas                           50.000.

A. $ 150.000 e $ 110.000.

B. $ 110.000 e $ 50.000.

C. $ 60.000 e $ 110.000.

D. $ 60.000 e $ 50.000.

E. $ 50.000 e $ 110.000.


