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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: Considerando que a empresa LGCN vendeu $ 30 milhões, só
recebendo $10 milhões; teve como despesa $24 milhões, só pagando $ 2 milhões. Os
resultados pelos regimes de competência e de caixa são respectivamente:
a)
b)
c)
d)

6.000.000 e 8.000.000;
8.000.000 e 10.000.000;
10.000.000 e 12.000.000;
10.000.000 e 2.000.000.

QUESTÃO DOIS: A empresa LGCN realizou um aumento de capital para a entrada de

um novo sócio que alugava o prédio da sede da empresa. O valor do aumento de
capital foi de R$ 1.100,00 sendo R$ 1.000,00 integralizado com o imóvel e o restante
em dinheiro. Esse evento tem como consequência um lançamento de:
a)
b)
c)
d)

Crédito em Capital;
Débito em Patrimônio Líquido;
Crédito em disponível;
Débito no intangível.

QUESTÃO TRÊS: Na primeira coluna são apresentados os principais grupos de índices,

já na segunda coluna são expostas definições de tais índices. Pede-se: associe a
primeira coluna com a segunda.

1.

Liquidez

(1)

2.

Estrutura e
endividamento
Rentabilidade

(3)

Indicadores de
atividade

(2)

3.

4.

(4)

Diz respeito à rapidez com que a empresa consegue
transformar os recursos em moeda corrente.
Estão preocupados em mensurar o desempenho da
empresa em termos do seu lucro no período.
Procuram estudar o processo de produção da
empresa (estão vinculados à aquisição de insumos,
sua transformação no processo de produção, a venda
do produto final e o recebimento).
Utilizamos estes índices para estudar a composição
do passivo da entidade.

QUESTÃO QUATRO: As despesas incorridas e não pagas geram:

a)
b)
c)
d)

Aumento do Ativo
Aumento do Passivo
Redução do Ativo
Redução do Passivo

QUESTÃO CINCO: A empresa LGCN, sediada em SP, vendeu uma máquina de laminar

madeira no valor de R$50.000,00 para a empresa TSK Ltda, sediada em Mato Grosso
do Sul. O faturamento ocorreu no dia 05/02/2009; a saída de mercadorias ocorreu no
dia 06/02/2009; e a entrega da máquina ocorreu no dia 10/02/2009. O contrato de
venda prevê que a empresa LGCN tem a obrigação de instalar a máquina na TSL
Ltda, o que demandará dois dias de trabalho. Fianlmente, após um período de
inspeção e testes de trinta dias, se tudo ocorre conforme o que foi contratado, a
compradora emitirá um termo de aceite da máquina, liberando, concomitantemente, o
pagamento da obrigação resultante da compra. De acordo com a NBC TG 30 –
Receitas, aprovada pela resolução CFC no. 1.187/09, a ocasião CORRETA para o
reconhecimento da receita é:
a) No momento da emissão da NF, pois neste instante se reconhecem na
escrituração o direito a receber do cliente e a respectiva baixa dos estoques;
b) No momento da saída das mercadorias, pois neste instante ocorre o fato
gerador do imposto;
c) No momento da entrega das mercadorias ao cliente, pois neste instante o
cliente declara que recebeu as mercadorias mediante a assinatura do canhoto
da NF;
d) Quando o comprador aceitar a entrega e a instalação e a inspeção forem
concluídos.

QUESTÃO SEIS: A depreciação de uma máquina, pelo método linear, relativa ao ano

de 2008, adquirida por R$100.000,00, em 01 de julho de 2008, com vida útil estimada
de 10 anos, valor residual de 5% do valor histórico, e que trabalha em dois turnos, é:
a)
b)
c)
d)

R$ 14.250,00
R$ 10.000,00
R$ 7.125,00
R$ 5.000,00

QUESTÃO SETE: Determinada empresa industrial vendeu 2000 unidades em produtos,

ao preço unitário de R$120,00, com frete de R$3.000,00 por conta do vendedor. O
vendedor concedeu, na nota fiscal, um desconto de R$ 2.500,00 e, ainda, um
desconto de R$ 2.000,00 no pagamento da duplicata, vencível a 30 dias.
Sabendo que:





O custo dos produtos vendidos é de R$120.000,00;
Foram pagas:
- Outras despesas com vendas de R$2.600,00;
- Salários dos vendedores de R$3.500,00;
A transação estava sujeita a:
- ICMS de R$ 2.400,00;
- IPI de R$ 2.100,00;
- PIS de R$ 1.500,00.

Assim, podemos afirmar que a receita líquida de vendas de produto é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 231.500,00
R$ 229.500,00
R$ 228.600,00
R$ 233.600,00

QUESTÃO OITO: A Cia LGCN abriu seu capital em 2008, por meio de uma emissão de

títulos patrimoniais, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. A empresa
incorreu em R$2000,00 de custos de transação diretamente atribuíveis à emissão
efetuada. De acordo com o CPC 08, aprovado pelo CFC, esse valor deve ser
reconhecido como:
a)
b)
c)
d)

Despesa financeira;
Ativo intangível;
Despesa antecipada;
Redutor do Patrimônio Líquido.

QUESTÃO NOVE: Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, são itens classificados como

fluxo de caixa das atividades de financiamento:
a) Os pagamentos de caixa para resgatar ações da entidade e para reduzir o
passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro;
b) O caixa recebido proveniente da emissão de debêntures e os pagamentos para
aquisição de ações ou instrumentos de divida de outras entidades;
c) Os pagamentos de caixa para aquisição de ativo intangível e o pagamento de
dividendo;
d) Os pagamentos de caixa à fornecedores de mercadorias e serviços e o caixa
recebido pela emissão de instrumentos patrimoniais.
QUESTÃO DEZ: No balanço da CIA LGCN, relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2009, o Ativo Não Circulante representava 70% do total dos ativos da Cia. O
Passivo Circulante no valor de R$180.000,00 representava 60% do valor do Ativo
Circulante e 50% do Passivo não Circulante. O Patrimônio Líquido da CIA, no dia
31/12/2009, equivalia, em R$:
a)
b)
c)
d)

R$ 700.000,00;
R$ 360.000,00;
R$ 460.000,00;
R$ 180.000,00.

