1 – LISTA DE QUESTÕES
1)
A empresa Profile S.A. adquiriu, em 31/12/2015, uma máquina por R$ 420.000,00 à vista.
Adicionalmente, a empresa incorreu em gastos para instalação adequada da mesma no valor de R$
60.000,00. Na data da aquisição, a empresa definiu que a vida útil econômica da máquina seria 6
anos e o valor residual esperado no final da vida útil seria R$ 30.000,00. A empresa adota o método
das cotas constantes para cálculo da depreciação.
Em 30/06/2017, a empresa Profile S.A. vendeu esta máquina por R$ 350.000,00 à vista. O resultado
apurado na venda da máquina foi, em reais,
a) 27.500,00 positivos.
b) 17.500,00 negativos.
c) 12.500,00 positivos.
d) 57.500,00 positivos.
e) 70.000,00 negativos.
2)
De acordo com a Lei das sociedades por ações, os saldos das reservas de lucros, constituídas
com a destinação de parte dos lucros dos exercícios, têm um limite máximo. Atingido esse limite, a
assembleia da companhia deliberará sobre a aplicação do excesso que for apurado na integralização
de capital, no aumento de capital ou na sua distribuição na forma de dividendos.
Nesse contexto, feitos os registros contábeis da distribuição do lucro, em reais, o contador apurou
a seguinte composição do patrimônio líquido:
Capital social

2.000.000,00

Reserva legal

390.000,00

Reserva para contingências

330.000,00

Reserva de Retenção de Lucros

1.750.000,00

Reserva Estatutária

300.000,00

Reserva de Lucros a Realizar

600.000,00

Considerando-se apenas informações recebidas e as determinações da Lei das sociedades por ações
sobre o limite máximo permitido, para o montante de lucros retidos nas contas das reservas de
lucros, o valor que excede esse limite, em reais, é de
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(A) 0 (zero)
(B) 380.000,00
(C) 440.000,00
(D) 650.000,00
(E) 770.000,00
3)
Em 31/12/2016, a Cia. Delta apresentava os seguintes saldos de seus ativos em seu
balancete:
▪ Caixa: R$ 200.000;
▪ Aplicação financeira considerada equivalente a caixa: R$ 100.000;
▪ Estoques previstos para serem vendidos em 720 dias: R$ 300.000;
▪ Provisão para Perdas nos Estoques: R$ 65.000;
▪ Aluguel pago antecipadamente, apropriado mensalmente de forma linear por dois anos: R$
120.000;
▪ Carro: R$ 70.000;
▪ Depreciação acumulada do carro: R$ 30.000;
▪ Seguro do carro pago antecipadamente, apropriado mensalmente de forma linear por três anos:
R$ 36.000;
▪ Empréstimo a sócio que deverá ser recebido em 90 dias: R$ 45.000;
▪ Contas a receber por venda de ativo imobilizado com prazo de 60 dias: R$ 80.000;
▪ Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa: R$ 25.000.
Assinale a opção que indica o valor do ativo circulante da Cia. Delta, em 31/12/2016.
a) R$ 372.000.
b) R$ 415.000.
c) R$ 427.000.
d) R$ 472.000.
e) R$ 662.000.
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4)
A Cia. XYZ, que atua no ramo de alimentos, possui 60% do capital votante e total da Cia. M,
sobre a qual exerce controle, e 5% do capital da Cia. P, na qual exerce influência significativa. Ela tem
a intenção de vender as ações da Cia. P, quando o preço de mercado atingir um valor que gere lucro.
Em 31/12/2015, os patrimônios líquidos da Cia. M e da Cia. P eram de R$ 50.000.
No ano de 2016, a Cia. M apresentou lucro de R$ 10.000 e distribuiu R$ 2.000 em dividendos. Já a
Cia. P apresentou lucro de R$ 20.000 e distribuiu R$ 4.000 em dividendos.
Assinale a opção que indica o valor reconhecido como Resultado por Equivalência Patrimonial na
Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. XYZ, em 31/12/2016, referente às suas
participações acionárias.
a) R$ 4.800.
b) R$ 5.600.
c) R$ 6.000.
d) R$ 7.000.
e) R$ 10.000.
5)
Uma sociedade empresarial que atua na compra e venda de produtos eletrônicos, com ciclo
operacional igual ao exercício social, apresentou a seguinte relação parcial de contas e de seus
respectivos saldos, retirados do Livro Razão, em 31 de dezembro de 2017, antes do levantamento
do balanço patrimonial, em reais, do exercício findo naquela data.

Considerando-se exclusivamente as contas e os saldos, parcialmente informados pela empresa, bem
como as determinações da lei societária, o total do ativo não circulante dessa sociedade empresarial,
a ser evidenciado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017, em reais, é de
(A) 360.000,00
(B) 390.000,00
(C) 400.000,00
(D) 520.000,00
(E) 860.000,00
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6)
Em 01/01/2017, uma sociedade empresária efetuou um contrato de arrendamento
mercantil de um trator, que deverá ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 500. O valor presente
das parcelas é de R$ 26.800, enquanto o valor justo do trator, na data do contrato, é de R$ 25.000.
A sociedade empresária arrendatária tem a intenção de adquirir o trator ao final dos 120 meses.
Assinale a opção que indica a contabilização correta do trator, em 01/01/2017.
a) Ativo de R$ 25.000, no balanço patrimonial da empresa arrendatária.
b) Ativo de R$ 26.800, no balanço patrimonial da empresa arrendatária.
c) Receita financeira de R$ 25.000, no balanço patrimonial da empresa arrendatária.
d) Receita financeira de R$ 26.800, no balanço patrimonial da empresa arrendadora.
e) Não há reconhecimento, uma vez que ainda não houve fato gerador.
7)

Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,

a) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.
b) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.
c) o ativo está inversamente relacionado ao passivo.
d) o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.
e) o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.
8)

Considerando o disposto no Código Civil sobre o livro diário, assinale a opção correta.

a) A prescrição ou decadência dos atos consignados no diário não eximem o empresário e a entidade
empresária da sua guarda por um prazo adicional de cinco anos.
b) Antes de ser colocado em uso, o livro diário deverá ser autenticado no Registro Público de
Empresas Mercantis, salvo disposição especial de lei.
c) Mesmo no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, o diário não poderá ser substituído por
fichas.
d) O balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser lançados em livro distinto do diário.
e) No diário, deve constar unicamente a assinatura do técnico em ciências contábeis legalmente
habilitado e responsável pelos lançamentos nele efetuados.
9)
Uma sociedade empresária apresentava, em 01/01/2016, os seguintes saldos em suas contas
de patrimônio
Líquido:
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Durante o ano de 2016, a sociedade apresentou as seguintes movimentações:
• lucro líquido do período no montante de R$240.000,00;
• destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$90.000,00;
• destinação do lucro para reserva legal de R$25.000,00;
• destinação do lucro para reserva estatutária de R$50.000,00;
• integralização de capital em dinheiro no montante de R$120.000,00.
O saldo do patrimônio líquido ao final do período foi de:
a) R$1.010.000,00
b) R$1.450.000,00
c) R$1.035.000,00
d) R$1.085.000,00
10) Uma determinada sociedade empresária apresentou os seguintes dados na contabilidade da
empresa:

Com base nos dados apresentados e sabendo que o ICMS sobre as compras é recuperável, assinale
a alternativa correta.
a) O lucro bruto é de R$19.570,00
b) O lucro antes da tributação é de R$25.870,00
c) O lucro após a tributação de IR e CS é de R$9.561,00
d) O lucro bruto é de R$25.870,00
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GABARITO

Questões Gabarito
1
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Tempo sugerido para resolução: 50 minutos
Um forte abraço, Prof. Julio Cardozo
@profjuliocardozo
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