PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

ASSISTENTE CONTÁBIL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A soma de 3 números consecutivos é igual a 120. O menor
deles é:

QUESTÃO 10
Em uma pesquisa sobre a preferência de sabores em
determinado dia 100 clientes foram selecionados para
responder sobre a preferência de sabores. Sabe-se que:

A) 37;
B) 39;
C) 40;
D) 41.

I. 70 gostam de sorvete de chocolate;
II. 40 gostam de sorvete de baunilha;
III. 30 gostam de ambos os sorvetes.

QUESTÃO 07
Observe a sequência:

Quantos clientes não gostam de nenhum dos dois sabores
(chocolate e baunilha)?

6/a, 18/e, 54/i, 162/m, I/II.

A) 10;
B) 20;
C) 30;
D) 40.

Para que a sequência lógica permaneça correta então o I
e o II devem ser substituídos, respectivamente, por:
A) 324,
B) 486,
C) 482,
D) 496,

r;
q;
o;
p.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:

Faz sol, então Danilo vai à praia.
Sobre a proposição pode-se afirmar que:
A) É chamada de condicional e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
B) É chamada de disjuntiva e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
C) É chamada de condicional e a sua negativa é: “Não faz
sol e Danilo não vai à praia.”
D) É chamada conjuntiva e sua negação é: “Não faz sol e
Danilo não vai à praia”
QUESTÃO 09
32 jogadores de golf participam de um campeonato. Sabese que o mesmo é eliminatório, ou seja, o participante que
perde uma única vez sai da competição prosseguindo
aquele que ganha. Sabendo que só poderá ocorrer vitória
ou derrota em cada uma das partidas. Marque a
alternativa correta sobre o número de partidas necessárias
para haver um campeão do campeonato.
A) 20;
B) 22;
C) 31;
D) 62;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com a Resolução CFC nº 750/1993 e alterações posteriores, relacione os princípios de contabilidade, elencados
na primeira coluna, com a respectiva descrição apresentada na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
1. Princípio
2. Princípio
3. Princípio
4. Princípio

da
da
da
da

Competência;
Oportunidade;
Continuidade;
Prudência.

( ) Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações
íntegras e tempestivas;
( ) Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento;
( ) Pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas
condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não
sejam subestimados;
( ) Pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) 2,
B) 4,
C) 2,
D) 3,

1,
1,
4,
4,

4,
2,
3,
2,

3;
3;
1;
1.

QUESTÃO 12
De acordo com a NBC TG – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro são consideradas características qualitativas de
melhoria.
A) Tempestividade, Relevância, Compreensibilidade e Materialidade;
B) Compreensibilidade, Materialidade, Comparabilidade e Representação Fidedigna;
C) Comparabilidade, Capacidade de Verificação, Tempestividade e Compreensibilidade;
D) Capacidade de Verificação, Relevância, Tempestividade e Comparabilidade.
QUESTÃO 13
Com base na NBCT TG – Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros, julgue os itens abaixo, em relação a sua
classificação como Ativo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Estoques invendáveis;
II. Contas a receber de um cliente falido;
III. Instrumentos Financeiros;
IV. Saldo de caixa em moeda estrangeira;
V. Máquinas em desuso;
VI. Propriedade para Investimentos.
Podem ser classificados como ativo os itens:
A) III, IV e VI, apenas;
B) III, IV e V, apenas;
C) I, II e VI, apenas;
D) I, II e V, apenas.
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QUESTÃO 14
Em relação ao conceito, objeto, funções e finalidade da contabilidade, julgue as alternativas a seguir, classificando-as como
verdadeiras (V) ou falsas (F), e, em seguida, assinale a opção CORRETA:
( ) O objeto da Contabilidade é o patrimônio das entidades;
( ) É finalidade da contabilidade, fornecer informações relevantes sobre a composição e variações patrimoniais, sem
necessidade de assegurar o controle do patrimônio;
( ) A contabilidade é uma ciência exata;
( ) A Contabilidade é a ciência que estuda, registra, orienta e interpreta os atos e fatos financeiros e econômicos que
afetam a situação patrimonial das pessoas físicas e jurídicas.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) V, F, V, V;
C) V, F, F, V;
D) F, V, V, F.
QUESTÃO 15
Uma Sociedade Empresária adquiriu 50 unidades de uma determinada mercadoria, a prazo. Para aquisição da mercadoria,
a empresa pagou adicionalmente Seguro e Frete, conforme o detalhamento a seguir apresentado:
Valor total da Mercadoria
ICMS Recuperável
Valor do Seguro
Frete pago a Pessoa Física

R$350.000,00
R$42.000,00
R$1.000,00
R$4.000,00

Com base no que dispõe a NBC TG16 - Estoque, o Custo de Aquisição a ser reconhecido a Débito da Conta
Estoque/Mercadorias para Revenda é de:
A) R$350.000,00;
B) R$313.000,00;
C) R$312.000,00;
D) R$308.000,00.
QUESTÃO 16
Uma Sociedade Empresária que possui um único estabelecimento apresentava, em 31.12.2018, um saldo de ICMS a
Recolher de R$10.500,00, a ser liquidado em janeiro de 2019.
Durante o mês de janeiro de 2019, a Sociedade Empresária efetuou registros de R$41.000,00 a crédito de ICMS a Recolher
pelas vendas de mercadorias e de R$72.000,00 a débito de ICMS a Recuperar pela compra de mercadorias.
Considerando-se apenas as informações apresentadas, o registro contábil relativo à apuração do ICMS no mês de janeiro
de 2019 será no valor de:
A) R$72.000,00,
B) R$51.500,00,
C) R$41.000,00,
D) R$41.000,00,

a
a
a
a

débito
débito
débito
débito

da
da
da
da

conta
conta
conta
conta

de
de
de
de

ICMS
ICMS
ICMS
ICMS

a
a
a
a

Recolher e a crédito de ICMS a Recuperar;
Recuperar e a crédito de ICMS a Recolher;
Recuperar e a crédito de ICMS a Recolher;
Recolher e a crédito de ICMS a Recuperar.

QUESTÃO 17
Considerando o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade, a opção que apresenta somente contas do Ativo é:
A) Caixa, Contas a Receber, Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa, Estoque, Imobilizado e Depreciação
Acumulada;
B) Caixa, Contas a Receber, Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa, Estoque, Provisão para Garantias e
Ações em Tesouraria;
C) Bancos, Contas a Receber, Estoque, Investimento, Provisão para Riscos Ambientais e Reserva para Contingência;
D) Bancos, Contas a Receber, Duplicatas Descontadas, Estoque, Provisão para Garantia e Investimento.
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QUESTÃO 18
Uma Sociedade Empresarial apresentou seguintes saldos contábeis em 31.12.2018.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 31.12.2018

VALOR (R$)

Aplicação financeira de Curto Prazo

R$80.000,00

Financiamento Bancário – Longo Prazo

R$450.000,00

Encargos Financeiros Passivos a Transcorrer – Longo Prazo
Contas a Receber – Curto Prazo

R$25.500,00
R$400.000,00

Fornecedores – Curto Prazo

R$65.000,00

Provisão para Riscos Ambientais – Longo Prazo

R$8.000,00

Perdas Estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa

R$20.000,00

Provisão para Garantia – Curto prazo

R$1.000,00

Bancos conta movimento

R$30.000,00

Caixa

R$20.000,00

Estoque

R$90.000,00

Imobilizado

R$200.000,00

Depreciação Acumulada

R$68.000,00

Férias e Encargos

R$70.000,00

Décimo Terceiro e Encargos

R$80.500,00

ICMS a Recolher

R$17.000,00

Prejuízos Acumulados

R$24.000,00

Capital Social

R$90.000,00

O Balanço Patrimonial elaborado com base na Lei nº 6.404/1976 e Lei nº 11.638/2007 apresentará um valor total de ATIVO
NÃO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE, respectivamente de:
A) R$222.000,00
B) R$140.000,00
C) R$132.000,00
D) R$132.000,00

e
e
e
e

R$213.500,00;
R$R232.500,00;
R$83.000,00;
R$233.500,00.

QUESTÃO 19
Uma Sociedade Empresária apresenta os seguintes dados, extraídos do Balancete de Verificação, referente ao período de
janeiro a dezembro de 2018:
Custo das Mercadorias Vendidas
Receita Bruta de Vendas
ICMS sobre Vendas
Receita de Dividendos
Receita Financeira
Vendas Canceladas

R$460.000,00
R$700.000,00
R$126.000,00
R$60.000,00
R$20.000,00
R$15.000,00

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor do Lucro Bruto a ser evidenciado na Demonstração do
Resultado do período é de:
A) R$159.000,00;
B) R$134.000,00;
C) R$114.000,00;
D) R$99.000,00.
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QUESTÃO 20
Uma Sociedade Empresária comercial apresentou os seguintes dados para elaboração da Demonstração dos Fluxos de
Caixa relativa ao ano de 2018:
Saldo do Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2017

R$ 750.000,00

Entradas de Caixa:
Recebimento por vendas de mercadorias à vista

R$ 230.000,00

Empréstimo obtido em uma instituição financeira

R$ 120.000,00

Recebimento por integralização de capital subscrito

R$ 800.000,00

Saídas de Caixa:
Pagamento a fornecedores por compra de mercadorias
Pagamento de despesas administrativas

R$ 90.000,00
R$ 136.000,00

Pagamento por aquisição de veículo para uso

R$ 78.000,00

Aquisição de Propriedade para Investimento

R$ 200.000,00

Considerando os dados apresentados, a empresa deve apresentar na Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborada com
base na NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, a seguinte movimentação nas atividades Operacionais,
Investimento e Financiamento:
A) Caixa Gerado na Atividade Operacional – R$4.000,00; Caixa Gerado na Atividade de Investimento – R$722.000,00; e
Caixa Consumido na Atividade de Financiamento – R$80.000,00;
B) Caixa Gerado na Atividade Operacional – R$4.000,00; Caixa Consumido na Atividade de Investimento – R$278.000,00;
e Caixa Gerado na Atividade de Financiamento – R$920.000,00;
C) Caixa Consumido na Atividade Operacional – R$74.000,00; Caixa Gerado na Atividade de Investimento – R$800.000,00;
e Caixa Consumido na Atividade de Financiamento – R$80.000,00;
D) Caixa Consumido na Atividade Operacional – R$274.000,00; Caixa Gerado na Atividade de Investimento – R$800.000,00;
e Caixa Gerado na Atividade de Financiamento – R$120.000,00.
QUESTÃO 21
Os índices calculados a partir das demonstrações contábeis ajudam os usuários de contabilidade no processo de tomada
de decisão. Julgue a interpretação dada aos índices abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção CORRETA.
I.

Índice
Endividamento

II.

Liquidez Corrente

III.

Giro do Ativo

Fórmula
Capital de Terceiros x 100
Patrimônio Líquido
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Vendas Líquidas
Ativo

Interpretação
Quanto menor, melhor.
Quanto maior, melhor.
Quanto maior, melhor.

Estão CORRETOS os itens:
A) II e III, apenas;
B) I, II e III;
C) I e III, apenas;
D) I e II, apenas.
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QUESTÃO 22
Ao realizar a análise das demonstrações contábeis de uma Sociedade Empresária, um Analista de investimento identificou
os seguintes percentuais para a participação de capital de terceiros para o ano de 2017 e 2018.
Essa constatação foi feita a partir dos seguintes dados:
Capital de Terceiros
Patrimônio Líquido
Participação de Capital de Terceiros

2018
1.960.000,00
1.400.000,00
140%

2017
1.890.000,00
1.260.000,00
150%

Com base nos dados apresentados é CORRETO afirmar que:
A) O índice mostra que, em 2018, para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$140,00 de Capital de
Terceiros;
B) O índice mostra que, em 2018, para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$240,00 de Capital de
Terceiros;
C) O índice mostra que, em 2018, para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$40,00 de Capital de Terceiros;
D) O índice mostra que, em 2018, para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$280,00 de Capital de Terceiros.
QUESTÃO 23
Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações:
• Vendas no ano X1: R$ 50.000. Deste valor, R$ 27.000 foi recebido à vista e o restando a prazo, recebido no ano X2.
• Despesas no ano X1: R$ 18.000. Deste valor, R$ 9.000 foram pagos à vista e o restante será pago no ano X2.
Considerando as informações apresentadas acima, assinale a alternativa que apresenta o Resultado Líquido do ano X1
pelos Regimes Competência e Caixa, respectivamente.
A) R$9.000,00 e R$32.000,00;
B) R$41.000,00 e R$18.000,00;
C) R$32.000,00 e R$18.000,00;
D) R$32.000,00 e R$14.000,00.
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere aos conceitos de Passivo, Despesas, Patrimônio Líquido e Receitas,
definidos pela NBC TG - Estrutura Conceitual - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro.
A) Patrimônio Líquido representa a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;
B) Passivo é uma obrigação futura da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos presentes;
C) As Receitas representam os aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio
líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio;
D) As Despesas representam as reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio
líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio.
QUESTÃO 25
Uma Sociedade Empresária adquiriu um bem por R$20.000,00 com tempo de vida útil estimado em 10 anos. Após o 1.º
ano, o valor contábil do bem é de R$18.000, pois considera a depreciação desse primeiro ano. No entanto, pelo fato do
surgimento de um novo modelo com muitas funções complementares, o bem rapidamente perdeu valor de mercado. Numa
eventual situação de venda, o máximo que a empresa conseguiria no mercado pelo referido bem seria R$12.000,00.
De acordo com a TG 01 (R4) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (CPC 01R1), responda qual o valor que
deve ser considerado no Ativo da empresa após o 1º ano de aquisição do bem.
A) R$20.000,00;
B) R$18.000,00;
C) R$12.000,00;
D) R$6.000,00.
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