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CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1) A contabilidade tem como OBJETO:
a)
b)
c)
d)

o Patrimônio Líquido da entidade;
o Lucro apurado anualmente;
o Patrimônio da Entidade;
o Princípio da Competência do
Exercício;
e) as informações fornecidas aos
sócios da entidade.
2) O patrimônio de uma empresa não se
confunde com o dos seus sócios ou
acionistas, ou proprietário individual.
Conclui-se, então, que o patrimônio da
empresa ou instituição, para todos os
efeitos contábeis, tem vida autônoma das
pessoas que a constituem ou que venham
nela ingressar. Esta afirmação está
relacionada ao principio contábil da (do):
a)
b)
c)
d)
e)

competência do exercício;
continuidade;
oportunidade;
registro pelo valor original;
entidade.

3) As variações na expressão contábil do
patrimônio
líquido
devem
ser
contabilizadas logo que ocorrem e com a
extensão correta, independentemente das
causas que as originaram. Esta afirmação
está relacionada ao princípio contábil da:
a)
b)
c)
d)
e)

competência do exercício;
continuidade;
oportunidade;
do registro pelo valor original;
entidade.

4) No pagamento de uma fatura de um
prestador de serviços, provisionada no
mês anterior, foi verificada a retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte, desta
forma, o contador efetuará lançamentos
contábeis onde:
a) debitará uma conta do Passivo e
creditará uma conta do Ativo;
b) debitará uma conta do Ativo e
creditará uma conta do Passivo;
c) debitará duas contas do Ativo e
creditará duas contas do Passivo;
d) debitará uma conta do Passivo,
creditará uma conta do Passivo e
creditará uma conta do Ativo;
e) creditará uma conta do Passivo,
debitará uma conta do Ativo e
creditará uma conta do Ativo.

5) As
participações
permanentes
em
empresas controladas são classificadas
corretamente na conta de:
a) ações
em
tesouraria
no
Patrimônio Liquido
b) participações Permanentes no
Ativo Permanente – Investimentos
c) participações Permanentes no
Ativo Permanente – diferido
d) investimentos Permanentes no
Realizável a Longo Prazo
e) aplicações Permanentes no Ativo
Circulante
6) A companhia poderá pagar dividendos
aos acionistas por conta de:
I)
II)
III)

Lucros Acumulados;
Reservas de Lucro;
Resultado Positivo da
Equivalência
Patrimonial

a) apenas a alternativa I está correta;
b) apenas a alternativa II está
correta;
c) as alternativas I e III estão
corretas;
d) as alternativas I e II estão
corretas;
e) todas as alternativas estão
erradas.
7) A Cia IZODOR avalia seus estoques pelo
método do custo médio, em determinado
período manteve as seguintes operações
de entrada e de saída de estoque: saldo
inicial $ 0,00; em 07.05.X0, foram
adquiridas 10 peças a $ 2,00 cada; em
08.05.X0, foram adquiridas 20 peças a $
2,40 cada; em 15.05.X0, saída de 07
peças, por consumo; em 21.05.X0,
aquisição de 05 peças a $ 3,00 cada; em
28.05.X0, saída de 08 peças, por
consumo.Dessa forma, o saldo contábil de
estoque após as operações será de?
a)
b)
c)
d)
e)

$ 46,00
$ 47,29
$ 48,97
$ 47,00
$ 47,95

8) A classificação dos Custos em Diretos e
Indiretos é verificada em relação:
a) ao volume produzido;
b) ao produto analisado;
c) ao consumo de materiais diretos e
indiretos;

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
CONCURSO ESTÁGIO 2005
d) à linha de produção;
e) à freqüência do custo analisado.

9) Os valores que integram o cálculo da
margem de contribuição são:
I)
II)
III)

O preço de venda;
A soma dos custos
variáveis;
A
soma
das
despesas variáveis.

a) apenas a alternativa I está errada;
b) apenas a alternativa II está
errada;
c) as alternativas I e III estão
corretas;
d) as alternativas I e II estão
corretas;
e) todas as alternativas estão
corretas.

10) Operações de crédito são receitas
oriundas da realização de recursos
financeiros provenientes de constituição
de dívidas, desta forma podemos
classificá-la corretamente como:
a)
b)
c)
d)
e)

Receita Corrente;
Receita Extra-Orçamentária;
Receita de Capital;
Receita Patrimonial;
Transferências correntes.

11) A classificação mais analítica da Receita
orçamentária será:
a)
b)
c)
d)
e)

Rubrica e Sub-rubrica;
Subfonte e fonte;
Categoria econômica;
Tipo analítico de Receita;
Receita especifica.

12) São Estágios da Receita Pública:
I)
II)
III)

Orçamentação da
Receita pública;
Lançamento;
Arrecadação.

a) apenas a alternativa I está errada;
b) apenas a alternativa II está
errada;
c) as alternativas I e III estão
corretas;
d) as alternativas I e II estão
corretas;

e) todas as
corretas.

alternativas

estão

13) Podemos classificar os gastos públicos
em obras de conservação e de adaptação
de bens imóveis, como:
a)
b)
c)
d)
e)

Despesas de Investimento;
Transferência de Capital;
Despesas de Custeio;
Transferências de Correntes;
Inversões Financeiras.

14) Podemos classificar o pagamento de
salários
e
de
vencimentos
não
reclamados numa despesa pública de:
a)
b)
c)
d)
e)

Despesas de custeio;
Transferências correntes;
Despesa Extra-orçamentária;
Transferência de capital;
Inversões de Pessoal.

15) O estágio da despesa em que o Tesouro
Público entrega, aos agentes pagadores,
os meios de pagamento para liquidação
dos compromissos financeiros, marcados
para determinado período, é identificado
como:
a)
b)
c)
d)
e)

pagamento
liquidação
empenho
suprimento
programação da despesa

16) A contabilização da Despesa Pública é
feita em dois níveis, são eles:
a) Escrituração
analítica
e
escrituração sintética;
b) Orçamentária
e
Extraorçamentária;
c) Pública e Gerencial;
d) Escrituração analítica e de
investimento;
e) Escrituração
corrente
e
escrituração de capital.
17) A Lei Nº 6.40476, em seu Artigo 178, trata
do Balanço Patrimonial e os parâmetros
legais que o expressam, no qual
especifica que, no Ativo, as contas serão
dispostas em ordem:
a) crescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados;
b) decrescente de grau de liquidez
dos elementos nelas registrados;
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c) ordem
alfabética
da
conta
contábil;
d) em ordem de fluidez dos recursos
disponíveis;
e) a critério do contador.
18) Assinale a alternativa incorreta:
a) sociedades coligadas são as
sociedades em que, sem haver
controle, a investidora participa
com 10% ou mais do Capital
Social da investida;
b) sociedade Controladora é a
investidora que detiver, direta ou
indiretamente, mais de 50% do
Capital
votante
de
outra
sociedade, chamada de investida;
c) deverão
ser
excluídos
do
Patrimônio Líquido da investida,
para fins de determinação da
equivalência patrimonial, os lucros
não-realizados em negócios desta
com a investidora;
d) na contabilização do recebimento
de lucros ou dividendos de
investimentos
avaliados
pelo
patrimônio líquido, o crédito
deverá ser efetuado na própria
conta que registrar a participação
societária;
e) todas as alternativas acima estão
incorretas.
19) Os dividendos recebidos de investimentos
avaliados pelo patrimônio líquido são
contabilizados como:
a)
b)
c)
d)
e)

receita não-operacional
débito na conta de investimentos
receitas operacionais
crédito na conta de investimentos
receita de vendas

20) A conta de Ações em Tesouraria é
utilizada pelas Sociedades Anônimas para
registrar a aquisição de ações:
a)
b)
c)
d)
e)

de sua própria emissão
emitidas por coligadas
destinadas à revenda
destinadas à compra
emitidas por controladas

