
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 08/02/2015 
 

HORÁRIO: das 09 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

PROCESSO SELETIVO – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TRV) 2ª ETAPA  

EDITAL 02/2015-COPESE 

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
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01. Determinada empresa captou um empréstimo pós-fixado em 01/03/X0 em uma instituição financeira no valor 

de $10.000. O vencimento está previsto para 01/04/X0 e o banco cobrou despesas bancárias no valor total de 

$500. Em 01/04/X0 a empresa foi informada de que o indexador estabelecido para atualização monetária da 

dívida apresentou o percentual de 1,52. No dia em que o empréstimo foi efetuado, a conta Empréstimos a 

Pagar foi creditada em: 

 

(A) $ 10.000 

(B) $ 9.348 

(C) $ 10.152 

(D) $ 9.500 

(E) $ 10.652 

 

02. A empresa ABC Comercial apura sobre sua folha de pagamentos administrativa de R$ 100.000,00, o total de 

20% de INSS, correspondente a 12% de contribuição da parcela de responsabilidade da empresa e 8% da 

parcela do empregado. A empresa efetuou a contabilização de R$ 20.000,00 como despesa de INSS no 

resultado. Ao fazer a conciliação da conta, deve o contador 

 

(A) considerar o lançamento correto, uma vez que a folha refere-se a despesas administrativas. 

(B) estornar da despesa o valor de R$ 8.000,00, lançando a débito da conta salários a pagar. 

(C) reverter da despesa o valor de R$ 12.000,00, lançando contra a conta de INSS a recolher. 

(D) reconhecer mais R$ 8.000,00 a débito de despesa de INSS pertinente a parcela do empregado. 

(E) lançar um complemento de R$ 12.000,00 a crédito da conta salários a pagar. 

 

03. Os encargos sociais, as contribuições ao INSS e o FGTS, calculados com base na folha de pagamentos da 

empresa, ainda não pagos, devem ser lançados na conta Encargos Sociais a Pagar e FGTS a Recolher. A 

parcela do INSS a pagar deve incluir 

 

(A) a contribuição retida dos salários dos empregados, apenas. 

(B) o encargo de responsabilidade da empresa, apenas. 

(C) os valores retidos dos salários, por estimativa, na folha de pagamentos, a serem ajustados quando da 

quitação da guia de recolhimento. 

(D) os valores de responsabilidade da empresa estimados na folha de pagamentos, a serem ajustados 

quando da quitação da guia de recolhimento. 

(E) o valor do encargo da empresa junto à contribuição devida pelo empregado, retida pela empresa. 

 

04. Assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A empresa, ao enviar duplicatas de sua emissão ao banco para cobrança simples, não está sujeita ao 

pagamento de qualquer comissão ou taxa. 

(B) A empresa, ao enviar duplicatas de sua emissão ao banco para cobrança simples, recebe o valor da 

duplicata antecipadamente. 

(C) O lançamento contábil da remessa de duplicatas ao banco para cobrança simples implica em um débito na 

conta de Duplicatas a Receber. 

(D) O lançamento contábil da remessa de duplicatas ao banco para cobrança simples implica em um crédito 

na conta Duplicatas a Receber. 

(E) O lançamento contábil da remessa de duplicatas ao banco para cobrança simples implica em um crédito 

na conta Endosso para Cobrança. 

 

05. O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, segundo as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16, abrange: 

 

(A) as fundações privadas sem fins lucrativos. 

(B) as organizações da sociedade civil de interesse público. 

(C) todos os órgãos e entidades da Administração pública direta e indireta, exceto as empresas estatais 

dependentes. 
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(D) todas as entidades do setor público.   

(E) as autarquias, parcialmente, e as empresas de economia mista, integralmente. 

 

06. Os impostos e taxas incidentes sobre as vendas das empresas comerciais guardam relação direta com a 
receita gerada por essas empresas. São exemplos de impostos sobre vendas, EXCETO: 

 
(A) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
(B) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
(C) Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. 
(D) PIS e COFINS. 
(E) Nenhuma das opções anteriores. 

 

07. Uma sociedade, cujo exercício social coincide com o ano-calendário, pagou, em 30.4.2013, o prêmio 

correspondente a uma apólice de seguro contra incêndio de suas instalações com cobertura para o período de 

1º.5.2013 a 30.4.2014. O valor pago de R$30.000,00 foi indevidamente registrado como despesa operacional 

do exercício de 2013. Observando o Princípio Contábil da Competência, o lançamento de ajuste, feito em 

31.12.2013 provocou, no resultado do exercício de 2013: 

 

(A) Aumento de R$10.000. 

(B) Aumento de R$30.000. 

(C) Redução de R$20.000. 

(D) Redução de R$10.000. 

(E) Não provocou alteração. 

 

08. ABC Comercial adquire uma máquina copiadora, em 02/01/2008, pelo valor de R$ 1,2 milhões, com vida útil 

estimada na capacidade total de reprodução de 5 milhões de cópias. A expectativa é de que, após o uso total 

da máquina, a empresa obtenha por este bem o valor de R$ 200.000,00, estabelecendo um prazo máximo de 

até 5 anos para atingir a utilização integral da máquina.  

 

No período de 2008/2009, a empresa executou a reprodução de 2.500.000 das cópias esperadas e no decorrer 

de 2010 foram reproduzidas mais 1.300.000 cópias. Ao final de 2010, o Departamento de Gestão Patrimonial 

da empresa determina como valor recuperável desse ativo R$ 440.000,00. 

 

Com base nos dados fornecidos, é possível afirmar que 

 

(A) o valor líquido dessa máquina ao final de 2010 é R$ 240.000,00. 

(B) o saldo da depreciação acumulado em 2010 é de R$ 720.000,00. 

(C) em 2010 a empresa deve registrar como despesa de depreciação o valor de R$ 640.000,00. 

(D) o valor depreciável dessa máquina é de R$ 1.000.000,00. 

(E) ao final de 2010 a empresa deve reconhecer uma perda estimada de R$ 200.000,00. 

 

09. Assinale a opção que indica uma das razões do desequilíbrio da previsão da receita e fixação da despesa 

eventualmente verificada no balanço orçamentário. 

 

(A) A abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação no exercício financeiro. 

(B) O reconhecimento de despesas de exercícios anteriores e a sua respectiva liquidação.  

(C) A frustração de receitas correntes concomitantemente ao aumento das despesas ou ainda a abertura de 

créditos especiais no exercício financeiro. 

(D) O contingenciamento orçamentário que atinge as receitas e despesas de capital. 

(E) A utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial para a abertura de créditos adicionais. 

 

10. ABC Comercial adquiriu uma partida de mercadorias constante de 3 milheiros, pagando à vista R$ 900,00 mais 

R$ 27,00 de IPI; sobre essa compra houve também incidência de ICMS a base de 18%. Quando ABC 

Comercial vendeu dois terços dessa mercadoria, com ICMS no mesmo percentual, apurou um custo de vendas 

no valor de 
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(A) R$ 618,00. 

(B) R$ 600,00. 

(C) R$ 510,00. 

(D) R$ 492,00. 

(E) R$ 474,00. 

 

11. O Banco do Brasil emitiu aviso de débito comunicando à empresa ABC Comercial a quitação de uma de suas 

duplicatas da Carteira de Desconto, no valor de R$ 2.000,00. Ao receber tal aviso, a empresa tomadora do 

empréstimo contabilizou o evento, lançando: 

 

(A) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em 

Bancos conta Movimento. 

 

(B) débito em Duplicatas a Receber e crédito em 

Duplicatas Descontadas. 

 

(C) débito em Bancos conta Movimento e crédito em 

Duplicatas Descontadas. 

 

(D) débito em Bancos conta Movimento e crédito em 

Duplicatas a Receber. 

 

(E) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em 

Duplicatas a Receber 

 

12. Em janeiro de X1 foram feitas vendas totais de mercadorias de $ 2.100, com custo de $ 1.600. As compras no 

mesmo período foram de $ 1.400. Sabendo-se que os estoques de mercadorias em 01/01/X1 era de $ 800, 

pode-se afirmar que em 31/01/X1, o valor dos estoques de mercadorias e do lucro bruto sobre vendas eram, 

respectivamente, de: 

 

(A) $ 2.100 e $ 800 

(B) $ 500 e $ 600  

(C) $ 600 e $ 500  

(D) $ 800 e $ 2.100  

(E) $ 800 e $ 500 

 

13. Mercadorias disponíveis para venda são representadas por:  

 

(A) Estoque inicial + compras 

(B) Estoque inicial + compras – estoque final 

(C) Estoque final – compras 

(D) Estoque inicial + compras – vendas 

(E) Estoque final + vendas 

 

14. A metalúrgica invertida Ltda, que utiliza o sistema de inventário periódico com três contas básicas, as quais têm 

os seguintes saldos: Mercadorias $ 12.000; compras $ 127.000 e vendas $ 237.000, apurou um lucro bruto de 

$ 98.000. O estoque final apurado extra contabilmente (inventário) é:  

 

(A) $ 98.000 

(B) $ 122.000 

(C) $ 139.000 

(D) nulo (não há estoque) 

(E) os dados fornecidos não permitem apurar o estoque final  
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15. Determinada empresa possuía em sua carteira de clientes, três duplicatas a receber – Clientes A: $ 15.000,00; 

Cliente B: $ 20.000,00; Cliente C: $ 25.000,00. O saldo da conta Duplicatas a Receber é de $ 60.000,00. No dia 

02 de janeiro de X4, todas as duplicatas foram descontadas junto a um banco. Após o lançamento contábil do 

desconto das duplicatas junto ao banco, os saldos das contas Duplicatas a Receber e Duplicatas Descontadas 

ficaram assim representados, respectivamente:  

 

(A) Credor em $ 60.000,00 e devedor em $ 60.000,00. 

(B) Devedor em $ 60.000,00 e credor em $ 60.000,00. 

(C) Devedor em $ 60.000,00 e saldo zero. 

(D) Saldo zero e credor em $ 60.000,00. 

(E) Devedor em $ 60.000,00 e devedor em $ 60.000,00. 

 

16. O regime especial de tributação do ICMS, denominado ICMS substituição tributária, consiste na antecipação do 

cálculo e recolhimento do imposto. Sobre esse regime, pode-se afirmar que: 

 

(A) Será concedido a uma empresa especifica de acordo com os critérios da autoridade fiscal. 

(B) Deverá ser adotado por qualquer empresa que comercialize produtos sujeitos a esse regime, já que não 

será “concedido” a uma empresa especifica, e sim em decorrência dos produtos sujeitos à antecipação do 

ICMS. 

(C) Será concedido a uma empresa especifica mediante decisão de seus administradores. 

(D) O critério de concessão será definido mediante análise da idoneidade dos administradores da empresa. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17. Comercial Eucalipto Ltda., que iniciou suas atividades em 01.12.X9, apresentou até 31.12.X9, data do primeiro 

balanço, a seguinte movimentação em relação a determinada mercadoria:  

 

Data Natureza da Operação Valor Total 

08.12.99 Compra de 30 unidades  2.400,00 

16.12.99 Venda de 5 unidades 500,00 

23.12.99 Compra de 40 unidades 3.600,00 

31.12.99 Venda de 20 unidades 2.200,00 

 

O valor do estoque final, avaliado pelo PEPS, atingiu o montante de: 

 

(A) $ 3.300,00 

(B) $ 4.050,00 

(C) $ 4.000,00 

(D) $ 3.600,00 

(E) $ 2.000,00 

18. O Estoque Inicial de Mercadorias de uma empresa era de $ 15.000 e o Estoque Final de Mercadorias, de $ 

25.000. O Custo das Mercadorias Vendidas durante o exercício foi de $ 100.000. Do valor das compras 

efetuadas, 70% foi a prazo, correspondendo, portanto, ao valor de:  

 

(A) $ 70.000 

(B) $ 77.000 

(C) $ 80.500 

(D) $ 87.500 

(E) $ 60.000 

 

19. Uma empresa que possuía 100 unidades de mercadorias compradas a $ 2,00 cada uma e compra 150 

unidades a $ 3,00 cada uma, vende 200 unidades a $ 2,50 cada uma, compra mais 50 unidades a $ 3,50 cada 

uma, nessa ordem, terá ao fim do período, um estoque de mercadorias no valor de:  

 

(A) $ 275,00, se trabalhar com o critério PEPS.  

(B) $ 325,00, se trabalhar com o critério PMP. 
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(C) $ 305,00, se trabalhar com o critério UEPS.  

(D) $ 200,00, se trabalhar com o critério UEPS.  

(E) $ 305,00, se trabalhar com o critério PMP. 

 

20. ABC Comercial tem uma conta Móveis e Utensílios com saldo de R$ 13.000,00. Tais móveis foram adquiridos 

há quatro anos e têm vida útil estimada em 10 anos. Sua depreciação vem sendo contabilizada considerando 

um valor residual de 15%. Se ABC Comercial revender esses móveis, mesmo que a prazo, por R$ 10.000,00, 

vai obter ganhos de capital no valor de. 

 

(A) R$ 3.370,00 

(B) R$ 1.870,00. 

(C) R$ 2.200,00. 

(D) R$ 1.420,00 

(E) R$ 3.630,00. 

 

21. Em um governo municipal e conforme o regime orçamentário, a receita oriunda dos Impostos sobre Serviços 

deve ser reconhecida quando de 

 

(A) sua previsão. 

(B) sua atualização da previsão. 

(C) seu lançamento. 

(D) sua arrecadação. 

(E) seu recolhimento. 

 

22. A Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa é constituída para atender:  

 

(A) Aos riscos de inadimplência dos clientes. 

(B) As diminuições de créditos por motivos de devoluções. 

(C) Aos descontos e os abatimentos concedidos. 

(D) Aos aumentos dos débitos por motivos de devoluções. 

(E) A baixa de Duplicatas a Receber. 

 

23. A empresa ABC Ltda. apura os resultados anualmente em 31 de dezembro. Em 27.03.X5, verifica que um 

cliente seu, com dívida vencida de $ 10.000,00, tornou-se inadimplente e que a dívida já pode ser considerada 

incobrável. Sabendo-se que havia sido constituída a Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa, 

em 31.12.X4, pode-se dizer que o lançamento adequado no dia 27.03.X5 será: 

  

(A) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (AC)  10.000,00 

a Clientes         10.000,00 

 

(B) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Resultado) 10.000,00 

a Clientes         10.000,00 

 

(C) Clientes       10.000,00 

a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (AC)   10.000,00 

 

(D) Apuração do Resultado do Exercício    10.000,00 

a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (AC)   10.000,00 
 

(E) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Resultado) 10.000,00 

a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (AC)   10.000,00 
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24. Considerando que a empresa adote Método da Média Ponderada Móvel para controle de seus estoques, 

procederá da seguinte forma:  

 

(A) à medida que ocorrerem as saídas, será dada baixa pelo valor específico do bem. 

(B) à medida que ocorrerem as saídas, será dada baixa a partir das primeiras compras. 

(C) à medida que ocorrerem saídas, será dada baixa a partir das últimas compras. 

(D) à medida que ocorrerem as saídas, será dada baixa dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades 

existentes. 

(E) à medida que ocorrerem as saídas, será dada baixa multiplicando-se o custo total do estoque pelas 

unidades existentes. 

 

25. Na existência de saldo de obrigações com fornecedores relativos à aquisição de estoques, se indexado em 

moeda estrangeira, quando da ocorrência de variação na taxa de câmbio, a atualização desse passivo deverá 

ser registrada como: 

 

(A) Acréscimos da conta de estoques. 

(B) Ganhos com estoques importados. 

(C) Incremento do custo da mercadoria vendida. 

(D) Atualização dos saldos de estoque. 

(E) Despesas de variação cambial. 

 

26. A função principal de uma empresa comercial é: 

 

(A) Servir de mediadora entre o produtor e o consumidor diante do poder público. 

(B) Servir de mediadora entre o produtor e o consumidor através do exercício de promotores do comércio. 

(C) Servir de mediadora entre o produtor e o consumidor. 

(D) Servir de mediadora entre o produtor e o consumidor, mesmo que não haja finalidade de lucro. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

27. As empresas com finalidade lucrativa podem ser classificadas em empresas industriais, prestadoras de 

serviços e comerciais. As empresas comerciais são caracterizadas por: 

 

(A) Desenvolverem exclusivamente atividades de compra e venda de produtos, sem que haja prestação de 

serviços ou industrialização. 

(B) Desenvolverem predominantemente atividades de compra e venda de produtos, mesmo que exerçam 

outras atividades, como prestação de serviços, por exemplo. 

(C) Desenvolverem exclusivamente atividades de compra e venda de produtos, sem que haja prestação de 

serviços e por terem sócios que não participam do capital de uma indústria. 

(D) Desenvolverem exclusivamente atividades de compra e venda de produtos, mesmo que haja prestação de 

serviços, desde que as atividades não comerciais sejam executadas em outro espaço físico. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28. Considere uma operação de compra de materiais para revender, constante de 300 unidades ao preço unitário 

de R$ 600,00, com incidência de ICMS a 12% e de IPI a 8%. Se a operação for realizada a prazo, vai gerar 

uma dívida, com fornecedores, no valor de 

 

(A) R$ 172.800,00. 

(B) R$ 180.000,00. 

(C) R$ 194.400,00. 

(D) R$ 201.600,00. 

(E) R$ 216.000,00. 
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29. ABC Comercial adquiriu, em 02/01/2012, mercadorias no valor de R$ 7.000,00, pagando 30% à vista e o 

restante em fevereiro de 2012. No dia 10 de janeiro de 2012 a empresa vendeu todas estas mercadorias por 

R$ 15.000,00, recebendo 50% à vista e o restante em fevereiro de 2012. Sabendo que a empresa utiliza o 

regime de competência, o resultado apurado pela empresa comercial com a venda destas mercadorias foi 

 

(A) R$ 5.400,00, em janeiro de 2012. 

(B) R$ 8.000,00, em janeiro de 2012. 

(C) R$ 12.900,00, em janeiro de 2012. 

(D) R$ 5.400,00, em janeiro de 2012 e R$ 2.600,00, em fevereiro de 2012. 

(E) R$ 500,00, em janeiro de 2012 e R$ 7.500,00, em fevereiro de 2012. 

 
30. Em 31/10/X1 a empresa Americana Ltda. toma por empréstimo do Banco São Paulo S/A a quantia de $50.000 

a uma taxa de 3% ao mês, juros compostos. O vencimento do empréstimo está previsto para 30/12/X1. Na 

data prevista, liquidará o empréstimo pagando de uma só vez, o valor original e os juros. No momento do 

pagamento, o lançamento contábil será:  

 

(A) D - Empréstimos a Pagar   50.000 

D - Juros a Pagar    1.500 

C - Bancos conta Movimento   51.500 

 

(B) D - Empréstimos a Pagar   50.000 

D - Juros a Pagar    3.045 

C - Bancos conta movimento   53.045 

 

(C) D - Bancos conta Movimento   50.000 

D - Juros a Apropriar    1.500 

C - Empréstimos a Pagar   51.500 

 

(D) D - Bancos conta Movimento   50.000 

C - Juros a Pagar    3.045 

C - Empréstimos a Pagar   53.045 

 

(E) D - Bancos conta Movimento   53.045 

C - Juros a Pagar     3.045 

C - Empréstimos a Pagar   50.000 

 

 


