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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Contabilidade Geral 
Profa. Kélim Bernardes Sprenger 

 
 
Questão nº 01  

O saldo da conta Clientes em 31/12/2018 de uma empresa de embalagens 
era de R$ 200.000,00. Em janeiro de 2019 ocorreram os seguintes fatos: 

 Venda de mercadorias a prazo no valor de R$ 20.000,00 

 Venda à vista de mercadorias no valor de R$ 12.000,00 

 Recebimento de duplicatas no valor de R$ 25.000,00 

 Recebimento de duplicatas em atraso no valor de R$ 25.000,00 sendo que 
R$ 5.000 são referentes aos juros 

 Recebimento de uma duplicata no valor de R$ 11.000,00 sendo que no 
momento da cobrança foi concedido um desconto de R$ 1.000,00 

 
Qual o saldo contábil final da conta Clientes em 31/01/2019?  

 
a) R$ 171.000,00 – devedor 
b) R$ 164.000,00 – devedor 
c) R$ 165.000,00 – devedor 
d) R$ 166.000,00 – devedor 

 

 
Questão nº 02  

Ao analisar os lançamentos contábeis de despesas, contas a pagar e saídas 
de bancos, verificou-se que o registro da despesa de serviços de portaria referente ao 
mês de janeiro de 2019 teve a seguinte contabilização: 
 

 Débito – Despesas Administrativas (R) - R$ 25.000,00 

 Crédito – Contas a Pagar (PC) - R$ 25.000,00 
 
Diante do referido lançamento contábil, pode-se concluir que este foi realizado com 
base no: 
 
a) Confronto de Despesas com Receitas 
b) Regime de Competência 
c) Princípio da Prudência 
d) Regime de Caixa 
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Questão nº 03  
Considerando o que dispõe a NBC TG Estrutura Conceitual, a respeito das 

características qualitativas da informação contábil-financeira útil, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):  
 
I. Para que a informação contábil-financeira seja útil, ela precisa ser comparável e 
representar com fidedignidade o que se propõe a representar. 
 
II. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for relevante, 
verificável, tempestiva e compreensível. 
 
III. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas 
decisões que possam ser tomadas pelos usuários, mesmo que alguns usuários 
resolvam não a levar em consideração. 
 
IV. Comparabilidade é o mesmo que uniformidade e consistência. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
a) F, F, F, V. 
b) F, F, V, V. 
c) F, F, V, F. 
d) V, V, V, F. 
 
 
Questão nº 04  

Em 31/12/2018, uma empresa contratou serviços de jardinagem para efetuar a 
manutenção de seus jardins. O contrato firmado prevê pagamento total de R$ 
60.000,00 pela prestação de serviços de jardinagem durante o período de 02/01/2019 
a 30/06/2019. A Sociedade Empresária pagou, no ato da contratação, o valor total de 
R$ 60.000,00. Ambas as entidades apropriam mensalmente despesas e receitas. De 
acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual e considerando-se todas as informações 
apresentadas, assinale a alternativa correta: 
 
a) Em 31/12/2018, a contratante registra um aumento líquido de R$ 60.000,00 no Ativo 
Circulante. 
 
b) Em 31/12/2018, a contratante registra, no resultado, Despesas com Jardinagem no 
valor de R$ 60.000,00. 
 
c) Em 31/12/2018, a contratada registra um aumento líquido de R$ 60.000,00 no 
Passivo Circulante. 
 
d) Em 31/12/2018, a contratada registra, no resultado, Receita com Prestação de 
Serviços no valor de R$ 60.000,00. 
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Questão nº 05  
Em 01/10/2018, uma empresa de prestação de serviços fez um contrato de 

assinatura do Jornal Valor Econômico por um período de um ano, no valor total de R$ 
1.128,00 a serem pagos em seis parcelas iguais vencíveis no último dia de cada mês. 
A consequência dessa operação, por ocasião do encerramento do exercício pelo 
regime de competência, em 31/12/2018, em termos de resultado, será: 
 
a) Obrigação de R$ 188,00. 
b) Despesa de R$ 282,00. 
c) Despesa de R$ 1.128,00. 
d) Despesa antecipada de R$ 1.128,00. 
 
Questão nº 06  
Determinada empresa contratou um seguro automotivo no valor de R$ 185.700,00. 
Esta empresa pagou 35% do valor à vista e o restante em 7 parcelas. Este seguro 
terá cobertura de um ano e a franquia é de R$ 50.000,00. O registro contábil no dia 
da contratação foi: 
 
a) D – Despesa com seguros – R$ 185.700,00 
    C – Bancos – R$ 63.138,00 
    C – Seguros a pagar – R$ 122.562,00 
 
b) D – Despesa antecipada com seguros – R$ 185.700,00 
    C – Bancos – R$ 64.995,00 
    C – Seguros a pagar – R$ 120.705,00 
    D – Despesa com seguros – R$ 50.000,00 
    C – Franquias a pagar – R$ 50.000,00 
 
c) D – Despesa antecipada de seguros – R$ 185.700,00 
    C – Bancos – R$ 64.995,00 
    C – Seguros a pagar – R$ 120.705,00 
 
d) D – Despesa antecipada de seguros – R$ 63.138,00 
    D – Despesa com seguros – R$ 122.562,00 
    C – Bancos – R$ 63.138,00 
    C – Seguros a pagar – R$ 122.562,00 
 
 
Questão nº 07  

A Empresa Mar e Cia Ltda se dedica à realização de cruzeiros marítimos 
contratados por agências de viagens Para enfrentar a concorrência do setor, adquiriu 
um novo navio, com 3 piscinas, 5 restaurantes e 90 cabines. O custo do navio foi de 
R$ 22 milhões, sendo que nesse valor está incluído o calor de R$ 7 milhões do motor 
e R$ 10 milhões das cabinas.  
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O navio tem uma vida útil estimada, com base na utilização esperada do ativo 
pela empresa, de 15 anos, que é menor que sua vida econômica. A empresa identifica 
como partes principais do navio o motor e as cabinas, com uma vida útil estimada, 
respectivamente, de 8 e 7 anos, e contabilizará a depreciação usando o método linear. 
Quais prazos e empresa deverá considerar para o cálculo da depreciação? 
 
a) 7 anos para todos os itens, considerando que o princípio do conservadorismo 
deverá prevalecer na depreciação; 
b) 15 anos para o navio, 8 anos para o motor e 7 anos para as cabinas. 
c) 10 anos, considerando a média ponderada da vida útil dos 3 itens; 
d) O período de vida econômica dos ativos e não o período de vida útil; 
 
 
Questão nº 08  
 Um comércio varejista adquiriu mercadorias para revenda pelo valor total de 
R$ 25.000,00, sendo negociado um prazo de 30 dias para o pagamento. Nesse valor, 
estão incluídos R$ 4.250,00 relativos a ICMS Recuperável. 

O transporte das mercadorias, no valor de R$ 2.000,00, foi pago pela empresa 
vendedora sem necessidade de reembolso pela adquirente. 

Este comércio apura PIS e Cofins pelo Regime de Incidência Não Cumulativo. 
Considerando-se o disposto na NBC TG 16– Estoques, e que as alíquotas a 

serem utilizadas para cálculo do valor recuperável de PIS e Cofins no Regime de 
Incidência Não Cumulativo são, respectivamente, 1,65% e 7,6%, o custo de Aquisição 
das mercadorias é de: 
 
a) R$ 18.437,50 
b) R$ 18.830,62 
c) R$ 20.437,50 
d) R$ 20.830,62 
 
 
Questão nº 09 

Uma companhia aberta obteve lucro de R$ 200 000,00 em 31/12/2017, e sua 
diretoria propôs ao responsável pela área contábil deixar esse valor no balanço 
patrimonial da empresa, na conta de Lucros Acumulados. Nessa situação, o 
profissional da contabilidade deve: 
 
a) informar à diretoria que a auditoria dará prazo de doze meses para que a conta 
Lucros Acumulados fique com saldo zerado. 
 
b) informar à diretoria que tal procedimento é correto e que está amparado na 
legislação societária. 
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c) alertar a diretoria de que os acionistas poderão reclamar da não distribuição de 
dividendos segundo previsão na legislação fiscal. 
 
d) esclarecer a diretoria sobre o fato de que a conta Lucros Acumulados não pode 
constar no balanço patrimonial das companhias abertas e de que seu saldo deve ser 
totalmente destinado 
 
Questão nº 10  

Determinada empresa investidora adquiriu 100% do Capital da Sociedade 
Investida X, por R$ 1.000.000,00 pagos em dinheiro.  

Na data da aquisição, o valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos 
passivos assumidos da Sociedade Investida X, mensurados de acordo com a NBC 
TG 15 – Combinações de Negócios, somava R$ 1.200.000,00.  

Na mesma data, o saldo contábil do Patrimônio Líquido da Sociedade Investida 
B era de R$ 900.000,00.  
 

Como resultado desta combinação de negócios, a empresa investidora deverá 
registrar: 
 
a) uma compra vantajosa de R$ 100.000,00 no resultado do período. 
b) um Ágio por expectativa de rentabilidade futura – goodwill – de R$ 100.000,00, em 
conta do Ativo Não Circulante. 
c) um Ágio por expectativa de rentabilidade futura – goodwill – de R$ 100.000,00, no 
resultado do período. 
d) uma compra vantajosa de R$ 100.000,00 em conta do Ativo Não Circulante. 


