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Deutsche
Assinale somente uma das alternativas / teste sua capacidade cognitiva

1.

Os pesquisadores mais renomados consideram a contabilidade como a linguagem dos
negócios. Assinale a alternativa que corresponda à finalidade primeira da contabilidade.
a) Financeiro
b) Patrimonial
c) Controle interno
d) Logístico

2.

Ao registrar a operação de compra software na empresa, debitamos a conta do subgrupo:
a) Diferido
b) Intangível
c) Imobilizado
d) Investimentos

3.

De acordo com a legislação societária todos os fatos administrativos são registrados na
contabilidade. Assinale o livro legal para essas anotações.
a) Inventario
b) Diário
c) Lucro Real
d) Duplicatas

4.

De acordo com a legislação mercantil, o livro Razão é utilizado para melhor controle das
contas. Assinale a alternativa correspondente.
a) Verdadeira
b) Falsa
c) Facultativa
d) Desobrigada

5.

O método de escrituração utilizado na contabilidade para registrar os fatos administrativos:
a) Partidas quadradas
b) Partidas dobradas
c) Partidas normais
d) Partidas contábeis

6.

Quando fazemos um lançamento contábil que conjugue várias contas a debito e outras
tantas outras a credito, estamos utilizando:
a) Primeira formula
b) Segunda formula
c) Terceira formula
d) Quarta formula
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7.

As contas de despesas e receitas são classificadas como:
a) Resultado
b) Patrimônio
c) Controle
d) Negativas

8.

O Balanço Patrimonial é um dos documentos mais importantes elaborados pela
contabilidade, pois reúne as contas:
a) Patrimoniais
b) Resultados
c) Diferenciais
d) Positivas

9.

A Demonstração do Fluxo de Caixa quando elaborada de acordo com a legislação, denota as
modificações ocorridas nas finanças registradas no:
a) Ativo circulante
b) Ativo não circulante
c) Passivo circulante
d) Passivo não circulante

10. Uma conta que NÃO aparece na composição do LB – lucro bruto da empresa quando da
demonstração do resultado do exercício:
a) Receitas de Vendas
b) Despesas de Impostos
c) Custo das Vendas
d) Despesas Salários
11. Que ato administrativo justifica a intenção de compra de um investimento no capital social
de uma empresa de capital aberto:
a) Subscrição
b) Integralização
c) Motivação
d) Sugestão
12. Ao checar a contabilização da folha de pagamento dos funcionários, foi percebida a
omissão no desconto previdenciário de dois funcionários ativos. A fim de regularizar a
questão junto à contabilidade, qual o lançamento contábil que deverá ser feito pela
pagadoria.
a) Adiantamento de salário / impostos a recolher
b) Despesas de previdência / impostos a recolher
c) Caixa Geral / despesas de previdência
d) Impostos a Recolher / Bancos conta Movimento
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13. Segundo Lima (2013), o ativo de uma empresa é representado pela parte positiva do
patrimônio, composta de bens e direitos, denominada de patrimônio bruto. Ao se falar
em ativo, temos como primeiro objetivo identificar o conjunto das aplicações em bens e
direitos providenciados pelos administradores com os recursos recebidos dos
proprietários e de terceiros. Sua estrutura vem retratar todos os registros dos fatos
ocorridos no exercício social, normalmente janeiro a dezembro de cada ano. Assinale a
alternativa que aponta a divisão legal dos ativos de uma empresa.
a)
Circulantes e não Circulantes
b)
Bens e Direitos
c)
Imobilizado e Intangível
d)
Realizável e Investimentos
14. "A maior parte dos profissionais e da doutrina contábil tem definido ativo como o conjunto
de bens e direitos à disposição de uma entidade". Lima (2013) observa este enfoque com
cautela, tendo em vista que os bens e direitos são os componentes do ativo e não a sua
definição. Esse conceito superficial e genérico não contempla as principais características
relativas ao termo, haja vista a definição de recursos e a sua relação com as expectativas de
benefícios econômicos e futuros. Este texto reflete o entendimento inicial do aprendizado
da contabilidade. É correta esta premissa do cuidado na definição?
a) Sim, porque das palavras-chave aprendidas sobre a Contabilidade, a mais importante é o
patrimônio.
b) Não, porque no diagrama patrimonial, quando se fala em ativo, estamos nos referindo a
uma parcela do patrimônio composta por bens e direitos.
c) Sim, neste caso, a cautela citada pelo pesquisador trata-se do bom senso dos estudantes
no início do curso e, porque não dizer, na sua formação acadêmica, quando lhes são
ensinadas várias formas de olhar para o patrimônio de uma empresa.
d) Não, o futuro contador de uma pequena empresa de estrutura informal e desinformada
contabilmente não terá esta noção crítica.
15. Muitos autores consideram as expressões Contabilidade Financeira, Contabilidade de
Custos e Contabilidade Gerencial como procedimentos necessários ao bom andamento da
empresa moderna. Assinale a alternativa que melhor se compatibiliza com as pesquisas dos
estudiosos.
a) Apenas sinônimas
b) Enfoques diferentes
c) Disciplinas distintas
d) Todas as respostas estão adequadas
16. A história da contabilidade cita a importância dos custos, cujo enfoque referenda ao valor
ideal da venda do produto, através das suas várias interfaces com a produção, como custo
fixo, custo variável, padrão de oportunidade e outros gastos na produção. Assinale a época
em que esse processo se iniciou.
a) Era Agrícola
b) Era industrial
c) Era Tecnológica
d) Era do Conhecimento
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17. Normalmente as grandes e médias empresas, com estrutura organizacional formal e
sistematização de funções, são regidas pela Lei das Sociedades por Ações – 6404/76.
Diferem da pequena empresa que, com empírica estrutura administrativa, oferecem
condições adversas quanto a adequada aplicação dos pressupostos legais, sendo a sua
administração frequentemente desinformada técnica e gerencialmente (Lima, 2008).
Assinale a alternativa correspondente a citação do pesquisador.
a) O pesquisador esta correto na sua explicação
b) As empresas não têm obrigação de publicar demonstrativos
c) A Lei só aplica para as pequenas empresas
d) Os investidores não valorizam os bons controles
18. Quando afirmamos “conjunto de recursos possuídos por uma empresa”, qual o grupo de
contas está sendo referendando?
a) Ativo
b) Passivo
c) Despesas
d) Receitas
19. O balanço tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em
determinada data, representando, portanto, uma posição estática. No balanço as contas
serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Qual das
alternativas abaixo integra, de forma mais completa, a afirmação trazida no enunciado da
questão?
a) Esta afirmação somente acontecerá se o contador conhecer a empresa
b) Este conhecimento precisa ser depurado, pois nem sempre é possível avaliar os bens,
direitos e obrigações de uma pessoa jurídica
c) Devem ser observados, na elaboração do Balanço Patrimonial da empresa, os aspectos
legais previstos na legislação societária. O Ativo compreende as aplicações de
recursos, cujo conceito básico das contas representa os bens e direitos pertencentes à
empresa. O Passivo compreende todas as contas de obrigação com terceiros e o
Patrimônio Líquido, representando a diferença entre Ativo e Passivo, é composto de
todas as contas pertencentes aos proprietários.
d) No Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) sempre mencionam as
demonstrações contábeis e os Princípios Fundamentais de Contabilidade, diferente do
que esta na LSA.

20. As contas representativas de direitos vencíveis a partir de um ano após o encerramento do
Balanço Patrimonial, serão classificados no grupo:
a) Exigível de Longo Prazo
b) Ativo Permanente.
c) Investimentos relevantes.
d) Realizável a Longo Prazo

© Copyright 2015

http://www.grupoempresarial.adm.br 11/26/2015 11:44:23 AM página

4/7

® Prof. Arievaldo Alves de Lima

21. Os balancetes de verificação quando emitidos, são úteis por que:
a) Permitem corrigir matematicamente os registros no razão contábil
b) Relacionam todas as contas movimentadas com os saldos devedores
c) Evidenciam as faltas de registros das operações
d) Evidenciam erros nos lançamentos de débitos e créditos
22. O Balanço Patrimonial é uma peça contábil que reflete uma situação:
a) Dinâmica
b) Estática
c) Estática dinâmica
d) Cinemática

23. Indica o correto funcionamento do mecanismo débito x crédito nas contas do PL?
a) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições por débitos
b) Os aumentos são registrados por débitos e as diminuições por créditos
c) Os prejuízos são registrados por créditos e os lucros, por débitos.
d) Tudo que “entra” no patrimônio líquido, debita; tudo que “sai” credita.

24. Quais são as fontes do Patrimônio Líquido?
a) Os investimentos e os dividendos pagos
b) O capital inicial e os novos investimentos
c) Os investimentos dos proprietários e os lucros
d) O novo capital subscrito e as reservas

25. Os balancetes de verificação quando emitidos, são úteis por que:
a) Permitem corrigir matematicamente os registros no razão contábil
b) Relacionam todas as contas movimentadas com os saldos devedores
c) Evidenciam as faltas de registros das operações
d) Evidenciam erros nos lançamentos de débitos e créditos

26. Lançamento de débito na conta de Moveis e Utensílios, fez acontecer:
a) Uma diminuição do passivo exigível
b) Um aumento do passivo circulante
c) Um aumento do ativo imobilizado
d) Uma diminuição do investimento

27. O registro a débito numa conta de ativo e um crédito numa conta de patrimônio liquido, indica:
a) Subscrição do capital social
b) Compra de um veiculo
c) Integralização do capital social
d) Recebimento de ações coligadas
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28. O Patrimônio de uma entidade jurídica é definido como o conjunto de:
a) Bens, direitos e obrigações.
b) Ativo, passivo e situação liquida.
c) Aumento do Capital Social
d) Aplicações e Origens de recursos

29. Um adiantamento de salário concedido ao empregado, pode ser contabilizado da seguinte
forma:
a) Adiantamentos de Salários / Salários a Pagar
b) Salários a Pagar / Caixa Geral
c) Adiantamentos de Salários / Bancos c/ Movimento
d) Caixa Geral / Salários a Pagar

30. O saldo de uma conta é determinado:
a) Pela soma dos valores debitados
b) Pela soma dos valores creditados
c) Pelo valor do ultimo lançamento
d) Pela diferença entre débitos e créditos

31. Uma empresa possui “passivo a descoberto”. Isto é sinal de que:
a) O seu índice de liquidez seca for <1
b) Apresentar uma situação financeira deficiente
c) O ativo < passivo exigível
d) O imobilizado for > 1
32. A DFC Demonstração de Fluxo de Caixa é obrigatória para as empresas:
a) Comandita por Ações
b) Capital aberto
c) Limitadas
d) Cooperativas
33. Chamamos de contas retificadoras, aquelas que:
a) Podem retificar o Ativo
b) Aparecem subtraindo no Passivo
c) Justificam melhor o saldo de um grupo de contas
d) Todas as alternativas são corretas
34. Contemporaneamente, qual a finalidade principal da Contabilidade?
a) Procurar reduzir a forma legal de tributação
b) Prover os múltiplos usuários de informações uteis, claras e preciosas
c) Elaborar os demonstrativos que satisfaçam o fisco
d) Harmonizar as informações com os países desenvolvidos
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35. Quais são as fases percorridas pela Contabilidade até a emissão do Balancete?
a) Classificação documentos, registros razão e balancete de verificação.
b) Elaboração do Plano de Contas e conferencia por data
c) Numeração dos documentos, extratos das contas e Conciliações
d) Classificação dos documentos, registros Razão e Diário
36. Como são divididas as contas ao se elaborar um Plano de Contas
a) Patrimoniais e Diferenciais
b) Sintéticas e Analíticas
c) Circulante e Não Circulantes
d) As respostas se complementam
37. Quando afirmamos “Conjunto de recursos possuídos pela empresa”, estamos nos referindo ao:
a) Passivo Intangível
b) Passivo Corpóreo
c) Ativo abstrato
d) Ativo Material

38. A Contabilidade pode ser entendida como um campo altamente complexo, pois necessita
comunicar aos usuários – investidores, credores, administradores, governo, empregados e
ao público em geral – as informações por ela gerada. Por este motivo, é necessário o
estabelecimento de doutrinas capazes de orientar a sua atuação.
a) Esta é a razão principal de existirem normas aplicáveis para algumas pessoas
b) Algumas empresas conseguem cumprir as leis adequadamente
c) Toda atividade humana, por mais humilde que seja, precisa de regras que possam
orientar e disciplinar a execução de um trabalho.
d) Em geral, os órgãos de cada classe legislam normas de execução dos trabalhos e
conduta profissional
39. A Contabilidade pode ser entendida como uma ciência exata, mas na verdade é
considerada como uma ciência social, pelos seus aspectos epistemológicos e doutrinários.
Quando de sua conceituação ampla como um conjunto de conhecimentos que visam
controlar o patrimônio de uma entidade, observa-se que a palavra chave reside no:
a) Controle
b) Patrimônio
c) Conhecimentos
d) Entidade
Entre neste mundo maravilhoso da leitura – prestigie minhas publicações
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