Deutsche
1. O Balanço Patrimonial é uma peça contábil que reflete uma situação:
a) dinâmica
b) estática
c) estático-dinamico
d) cinemática

2. 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.

3. As fontes do Patrimônio Líquido são:
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

4. 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

5. O 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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
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