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1) A contabilidade é uma ciência de extrema importância para as Entidades

com personalidade jurídica e física. Dentre os principais objetivos, podemos

destacar o fornecimento de informações com demonstrações, relativos a

entidade em questão. Com base no exposto e com suas palavras, qual o

conceito de Contabilidade.

RESPOSTA: Contabilidade é a ciência social que visa ao Registro e ao controle
dos atos e fatos econômicos financeiros e administrativos das entidades.
Trata-se de um sistema de Informação e avaliação destinado a prover seus
usuários com demonstrações e análise de natureza econômica, financeira,
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.
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02) Cite os principais objetivos da contabilidade com base no nas aulas e

no material apostilado, mencionando objetivo e finalidades:

RESPOSTA: O principal objetivo da contabilidade é permitir aos usuários a
avaliação econômicas e financeira da entidade, num sentido estático, bem
como fazer inferência sobre suas tendências futuras.
As principais funções da Contabilidade São: Registrar. Organizar, demonstrar,
analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em Virtude econômica
ou social que a empresa exerce no contexto econômico.
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3) Conceitue os elementos patrimoniais: ATIVO E PASSIVO, de modo a

evidenciar o que eles representam e qual a posição no patrimônio:

A) ATIVO: Representa a parte positiva do patrimônio, figura do lado
esquerdo do balanço e é composto pelos bens de direito
B) PASSIVO: Representa a parte negativa do patrimônio, figura do lado
direito do balanço e é composto pelas obrigações da Entidade e o
Patrimônio Líquido.
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4) Quais os princípios da contabilidade, que definem e norteiam a

execução das atividades contábeis ?

RESPOSTA: ENTIDADE, CONTINUIDADE, OPORTUNIDADE, REGISTRO
PELO VALOR ORIGINAL, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, COMPETÊNCIA E
PRUDÊNCIA.
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5) As assertivas abaixo, representam quais

princípios contábeis?

I. O dono de uma empresa subtrai valores do caixa decorrentes da atividade

comercial para pagar contas de sua residência. Ao fazê-lo, estará deixando de

observar qual Princípio da Contabilidade?

II. A empresa comercial vendeu mercadorias em janeiro de 2018, porém recebeu o
valor apenas em março do mesmo ano. O contador registrou a receita referente ao
mês de janeiro. Qual Princípio de Contabilidade é evidenciado?
III. Uma empresa provisiona os Créditos de Liquidação Duvidosa em 2% do valor
das duplicatas a receber emitidas no ano. Que Princípio de Contabilidade foi
observado?
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A alternativa cujos Princípios de Contabilidade preenchem respectivamente as

perguntas acima é:

A. Oportunidade/ Entidade/ Prudência.

B. Entidade/ Registro pelo Valor Original/ Oportunidade

C. Competência/ Registro pelo Valor Original/ Oportunidade.

D. Entidade/ Competência/ Prudência.

E. Registro pelo Valor Original/ Prudência/ Oportunidade. D
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6) Os Princípios de Contabilidade surgiram do entendimento científico e profissional

e norteiam a conduta profissional na área. A descrição “as Receitas e as Despesas

devem ser incluídas na Apuração do Resultado do Período em que ocorreram,

sempre simultaneamente, quando se relacionarem, independente de recebimento e

pagamento” está relacionada ao Princípio do(a):

A. Prudência.

B. Registro pelo Valor Original.

C. Competência.

D. Oportunidade.

E. Entidade.

C
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7) Qual é o princípio contábil que reconhece o Patrimônio como objeto da

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação

de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,

independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma

sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins

lucrativos?

A. Competência.

B. Prudência.

C. Atualização Monetária.

D. Entidade.

E. Registro de Valor

D



10

8) Indique quais afirmações estão corretas com relação aos princípios contábeis:

I. O Princípio do Registro pelo Valor Original refere-se ao processo de mensuração e

apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e

tempestivas.

II. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e

afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio

particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de

pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de

qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
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III. O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os

componentes do Passivo e do maior para os do Ativo, sempre que se apresentem

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais

que alterem o patrimônio líquido.

A. Apenas as afirmações II e III estão corretas.

B. Apenas a afirmação II está correta.

C. Todas as afirmações estão corretas.

D. Apenas as afirmações I e II estão corretas.

E. Nenhuma das alternativas acima está correta.

B
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8) A respeito da Contabilidade, o que não se pode afirmar:

A) Tem ampla metodologia cujas finalidades são: de captar, acumular, resumir e analisar

os fenômenos que estejam afetando as situações patrimoniais, financeiras e econômicas

de qualquer ente.

B) Tem como objeto de estudo os estados patrimoniais e as mudanças decorrentes das

variadas transações realizadas pela entidade.

C) O Passivo são as obrigações da empresa, isto é, as quantias que a empresa deve a

terceiros.

D) Na Captação, faz-se o resumo das informações que se referem a todas as transações

realizadas pela entidade.

E) Ativo são bens e direitos de propriedade da empresa, trazem benefícios e geram

ganhos para a empresa.
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9) Para a Contabilidade Básica, são considerados ativos os bens e os

direitos de uma entidade, expressos em moeda e à disposição da administração. Sob

uma ótica econômica e financeira, como esses recursos são considerados?

A) São controlados pela empresa e capazes de gerar benefícios futuros, entradas de caixa

ou redução de saídas de caixa.

B) Estão a disposição da economia da entidade para ser usado em caráter de urgência.

C) Precisam ser considerados contabilmente no momento da emissão de relatórios

econômico anual.

D) Refletem a movimentação financeira, reportam estatísticas econômicas subordinadas ao

planejamento financeiro da entidade.

E) Precisam ser analisados e mensurados a partir do planejamento financeiro,

considerando-se o ambiente econômico e suas consequências.


