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Olá! Tudo bem contigo?  

Muito bom ter você aqui conosco! E agradecemos o seu interesse pelo  E-Book 

1.000 Questões Comentadas de Contabilidade Geral.  

O E-Book 1.000 Questões Comentadas de Contabilidade Geral foi 

desenvolvido especialmente para concurseiros. Serve para aqueles que 

estudam para a área fiscal, de controle, concursos contábeis, polícia federal, 

empresas públicas, entre outros.  

O material conta com questões minuciosamente explicadas de Contabilidade 

Geral e será de grande valia para a sua preparação. 

Contabilidade é daquelas disciplinas que exige o exercício através de centenas 

e centenas de questões. E pode ter certeza de que selecionamos as melhores 

para o seu preparo.  

Esperamos que gostem!  

Junto ao E-book vai também um bônus com  

  diversos CPC Resumidos em vídeo para vocês.  

 

 

Um grande abraço e bons estudos. 

Prof. Gabriel Rabelo 

@contabilidadefacilitada  
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O Professor Gabriel Rabelo é Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda 

do Estado do Rio de Janeiro, aprovado também, entre outros 

concursos, em primeiro lugar para o concurso de Auditor Fiscal da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, aos 21 anos. 

Autor do Livro Contabilidade Avançada Facilitada para Concursos e 

Professor para Concursos e Exames há mais de 10 anos. 

Criador do Instagram @contabilidadefacilitada, a maior rede social da 

área contábil no país. 

Criador dos sites CFC De A a Z e Passei EQT, preparatórios para os 

Exames de Suficiência e Exame de Qualificação Técnica para Auditor 

Independente e Perito Contábil.  
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Capítulo 1– Noções Introdutórias 

Banca CESPE  
1. (CESPE/Agente de Polícia Federal/2018) 

Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto 

da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e 

finalidades da contabilidade. 

Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. 

Comentários: 

Item correto. O objeto da contabilidade é o patrimônio, assim entendido como o conjunto de 
bens, direitos e obrigações de determinado ente. 

Gabarito: Correto.   

2. (CESPE/Agente de Polícia Federal/2018)  

Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto 
da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e 
finalidades da contabilidade. 

Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas 
entidades. 

Comentários: 

Item incorreto. Patrimônio bruto, patrimônio total ou simplesmente patrimônio é sinônimo para a 
expressão ativo. 

Patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades. 

Gabarito Errado. 

3. (CESPE/Agente de Polícia Federal/2018) 

Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto 
da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e 
finalidades da contabilidade. 

Comentários: 

Item incorreto. A contabilidade não é uma ciência exata, mas, sim, uma ciência social aplicada.  

Gabarito Errado. 
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4. (CESPE/CAGE-RS/Auditor do Estado/2018)  

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. 

Comentários: 

Pela equação fundamental da Contabilidade, temos que: 

Ativo = Passivo + Patrimônio líquido 

Em termos matemáticos, o patrimônio líquido e o passivo estão diretamente relacionados com o 
ativo, isto é, aumento nesses grupos, refletem positivamente no ativo e vice-versa. Vejam este 
exemplo numérico: 

Ativo = R$ 1000, Passivo = R$ 600, Patrimônio Líquido = R$ 400. 

Se a empresa obtiver receita pela venda de mercadorias no valor de R$ 300, o Patrimônio Líquido 
irá aumentar R$ 300 e o Ativo também terá essa mesmo variação.  

Por sua vez, ao analisarmos o Passivo e o Patrimônio Líquido, a relação é inversa: 

 Patrimônio líquido = Ativo - Passivo  

Aumentos no Passivo possuem efeito contrários no Patrimônio Líquido e vice-versa.  Portanto, 
nosso gabarito é a alternativa “A”. 

Gabarito A 

5. (CESPE/CAGE-RS/Auditor do Estado/2018)  

Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era de R$ 60.000 e o passivo, de R$ 
200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era: 

a) negativo em R$ 140.000. 

b) negativo em R$ 260.000. 

c) igual a R$ 260.000. 

d) igual a R$ 200.000. 

e) igual a R$ 140.000. 

Comentários: 
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Aplicação direta da Equação Fundamental da Contabilidade: 

Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 

Patrimônio Líquido = Ativo – Passivo = 60.000 – 200.000 = (140.000) 

Portanto, o Patrimônio Líquido é negativo em R$ 140.000.   

Bizu do Cespe: Patrimônio Líquido pode ser negativo! 

Algumas bancas, como por exemplo a ESAF, não admitem a existência de Patrimônio Líquido 
negativo, mas o Cespe pensa diferente, portanto, anote esse posicionamento. 

Gabarito A  

6. (CESPE/CAGE-RS/Auditor do Estado/2018)  

Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de 

a) aumentar os ativos e reduzir os passivos. 

b) aumentar tanto os ativos como os passivos. 

c) reduzir tanto os ativos como os passivos. 

d) neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos. 

e) reduzir os ativos e aumentar os passivos. 

Comentários: 

Os lançamentos a débito representam as aplicações dos recursos e geram aumento do saldo de 
contas devedoras, ativos e despesas, e diminuem o saldo de contas credoras, passivo e receita. 

Por seu turno, os lançamentos a crédito representam as origens dos recursos e geram aumento do 
saldo de contas credoras, passivo e receita, e diminuem o saldo de contas devedoras, ativos e 
despesas. 

GabaritoA 

7. (CESPE/Perito/PC MA/2018) 

De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada 
pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado, na ciência contábil, por Vicenzo 
Masi, que identificou como objeto da contabilidade. 

a) as contas. 

b) a azienda. 

c) os réditos. 

d) o patrimônio. 
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e) o lucro. 

Comentários: 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, assim entendido o conjunto de bens, direitos e 
obrigações de uma entidade. 

Gabarito  D.  

8. (CESPE/Auditor/TCE PB/2018)  

Se, em uma empresa, 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% dos 
capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então, nessa empresa, a 
porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros totais é de: 

a) 20%. 

b) 80%. 

c) 60%. 

d) 50%. 

e) 30%. 

Comentários: 

Vamos lá!  

Ativos são os bens e direitos.  

Os recursos de terceiros são os passivos. 

Se 50% do ativo é financiado com recurso de terceiros, isso implica que os outros 50% são 
financiados com recursos próprios.  

Vamos supor que o ativo total é R$ 100,00. 

Temos que Ativo = Passivo + PL 

Logo, 100 = 50 + 50. 

Sabemos então que o nosso passivo é R$ 50,00. 

A questão informa que, 20% do capital total utilizado é capital de terceiros de longo prazo. 

O que ela quer dizer? Do capital total disponível (R$ 100,00 = ativo total), 20%, ou seja, R$ 20,00, 
vem de um passivo de longo prazo.  

Passivo Total = Passivo de Curto Prazo + Passivo de Longo Prazo 

50 = Passivo de Curto Prazo + 20 

Passivo de Curto Prazo = 30 
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Agora, a questão pergunta o total do passivo de curto prazo em relação ao passivo total, ou seja, 
30/50 = 3/5 = 60%.  

Observação: Os números atribuídos foram apenas para facilitar a resolução. 

Gabarito  C.  

9. (CESPE/TRE-BA/Técnico Judiciário – Contabilidade/2017)  

Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o 
valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. 

Nessa situação hipotética, 

a) o total do ativo da empresa equivale a três vezes o total do patrimônio líquido. 

b) o total do passivo da empresa é igual a um terço do total do ativo. 

c) o total do ativo da empresa corresponde a duas vezes e meia o total do passivo. 

d) a empresa está com o passivo a descoberto. 

e) o total do patrimônio líquido da empresa é igual à metade do total do ativo. 

Comentários: 

Nesse tipo de questão, a dica é atribuir valores simples aos elementos patrimoniais para 
analisarmos o que o examinador quer, assim temos: 

PL = 100; Passivo = 200. 

Usando a equação fundamental da contabilidade, Ativo = Passivo + PL, o valor do Ativo será de: 

 100 + 200 = 300. 

Dito isso, vamos analisar as alternativas: 

a) o total do ativo da empresa equivale a três vezes o total do patrimônio líquido.  

Correto, esse é o nosso gabarito.  O valor do ativo, 300, equivale a três vezes o total do Patrimônio 
Líquido. 

b) o total do passivo da empresa é igual a um terço do total do ativo.  

Errado, usando os valores que atribuímos, o passivo é igual a 200 e o ativo é de 300, assim o total 
do passivo é 200/300, ou seja, 2/3 do Ativo. 

c) o total do ativo da empresa corresponde a duas vezes e meia o total do passivo. 

 Errado, o ativo corresponde a 300/200, isto é, 1,5 vezes o valor do passivo.  

d) a empresa está com o passivo a descoberto.  

Errado, com os dados apresentados, não podemos afirmar que a situação patrimonial da empresa 



 

 

12 

é deficitária ou passivo a descoberto. 

e) o total do patrimônio líquido da empresa é igual à metade do total do ativo.  

 Errado, o valor do Patrimônio Líquido é igual a 100/300, ou seja, um terço do Ativo. 

GabaritoA 

10. (CESPE/DPU/Contabilidade/2016)  

A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos contábeis, julgue o item a seguir. 

Caso uma empresa possua R$ 50.000,00 de capital de terceiros, que representa 25% do total de 
recursos à disposição da sociedade, o ativo total da empresa será inferior a R$ 150.000,00. 

Comentários: 

Pela equação fundamental temos que A = P + PL. A questão informa que o valor do Passivo, isto é, 
o capital de terceiros é de R$ 50.000,00 e esse valor representa 25% do total de recursos à 
disposição sociedade, isto é, 25% do valor do Ativo. 

Também chamado de Patrimônio Bruto, Patrimônio Total para algumas bancas, o Ativo total 
representa o montante do capital aplicado na empresa.  

Portanto, o valor do Ativo, na questão apresentada será de 50.000/0,25 = R$ 200.000, portanto, 
superior a R$ 150.000. 

GabaritoErrado 

11. (CESPE/TCE-PA/Adm./Contabilidade/2016)  

Considerando os princípios, teorias e normas contábeis aplicáveis no Brasil, julgue o item 
subsequente. 

Uma conta de natureza devedora que não seja retificadora expressa uma aplicação de recurso. 

Comentários: 

O lado esquerdo do balanço patrimonial sempre deve ser igual ao lado direito. Esta é uma regra 
que, numa escrita contábil regular, não comporta exceção.  

O ativo representa tudo aquilo que está sendo empregado nas atividades da entidade. Assim, se 
temos um veículo de R$ 10.000,00, dinheiro no valor de R$ 50.000,00 e investimentos em outra 
companhia no valor de R$ 20.000,00, nosso ativo é de R$ 80.000,00. Este é o capital total aplicado 
nas atividades.  

Este valor possui uma origem. E que origem é esta?! Essa origem pode ser tanto de capital próprio, 
empregado pelos sócios, como de terceiros, quando a empresa obtém, por exemplo, por um 
financiamento.  

Dizemos, assim, que o lado do ativo é o lado da aplicação de recursos. Já o lado do passivo e do 
PL é o lado da origem de recursos.  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

LADO ESQUERDO LADO DIREITO 

ATIVO PASSIVO 

APLICAÇÃO DE RECURSOS 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ORIGEM DE RECURSOS 

 

Por sua vez, temos as chamadas contas retificadoras que são contas que possuem natureza 
contrária ao grupo no qual estão inseridas. Uma conta retificadora do ativo possui natureza 
credora e uma conta retificadora do passivo, natureza devedora. 

Portanto, item correto ao afirmar que conta de natureza devedora que não seja retificadora 
expressa uma aplicação de recurso. 

GabaritoCorreto. 

12. (CESPE/Auditor/TCU/2015)  

Julgue o item subsecutivo, referente ao principal grupo de usuários das demonstrações contábeis 
bem como às responsabilidades a elas relacionadas.  

Se os objetivos de uma companhia brasileira de capital aberto (S.A.) incluírem a exploração de 
serviços de energia elétrica, um dos principais usuários da informação contábil dessa sociedade 
será a Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Comentários: 

O CESPE deu o item como correto. Mas a ANEEL, sendo um órgão regulador, não é usuário 
principal da demonstração contábil, já que pode requerer as informações de que precisa 
diretamente para a sociedade.  

A banca deveria ter mudado o gabarito, mas não o fez.  

Gabarito  Correto. 

13. (CESPE/BACEN/Suporte Técnico-Administrativo/2013)  

A respeito de teoria contábil, livros e registros dos fatos contábeis e método das partidas 
dobradas, julgue o item a seguir. 

Com relação aos objetivos apropriados para a contabilidade quanto à utilidade da informação 
contábil, existem divergências de percepções entre administradores e auditores. 

Comentários: 

A questão misturou conceitos de auditoria e contabilidade, mas com um pouquinho de bom-senso 
poderíamos julgá-lo corretamente.  



 

 

14 

A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários, independente 
de quem sejam eles. Por sua vez, cada usuário poderá fazer uso distinto das informações 
produzidas e recebidas.  

Os administradores têm como objetivo usar as informações contábeis como instrumento de auxílio 
ao processo decisório. Por sua vez, portanto, os auditores têm a preocupação de possuírem 
razoável certeza que as demonstrações contábeis estão livres como um todo de distorções 
relevantes.  

Portanto, o item está correto ao afirmar que existem divergências de percepções entre 
administradores e auditores sobre os objetivos da contabilidade. 

GabaritoCorreto. 

14. (CESPE/TRE-RJ/Administrativa/Contabilidade/2012) 

Julgue o item seguinte, acerca do patrimônio das empresas e dos principais fatos que provocam 
sua variação. 

O capital próprio das entidades cujo patrimônio é controlado pela contabilidade corresponde ao 
seu ativo total. 

Comentários: 

Errado, o capital próprio, também conhecido como patrimônio líquido, é representado pela 
diferença entre os ativos e passivos de uma entidade, isto é, é o valor residual dos ativos de uma 
azienda deduzidos seus passivos. 

GabaritoErrado 

15. (CESPE/STM/Analista Judiciário-Contabilidade/2011)  

Com relação à Ciência Contábil e suas características, julgue os itens que se seguem. 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações 
próprios de determinado ente. 

Comentários: 

Pessoal, essa questão é um bom exemplo para entendermos como devemos analisar um item do 
Cespe.  

O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Por patrimônio, entenda o conjunto de 
bens, direitos e obrigações da entidade.  
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Alguns alunos perguntam se a palavra “próprios” não tornaria o item errado. Na Contabilidade um 
bem não precisa ser necessariamente de propriedade da empresa para ser considerado em suas 
demonstrações, mas “pensando como o Cespe”, esse caso particular, não é suficiente para tornar 
a assertiva errada.  

Você viu alguma expressão do tipo “somente”, “exclusivamente”, no texto? Não, portanto, o item 
está correto!! ANOTA ESSA DICA, pois ela será útil em todo o curso. 

GabaritoCorreto 

16. (CESPE/TRE-ES/Administrativa/Contabilidade/2011)  

Com referência a conceitos básicos de contabilidade, julgue o item seguinte. 

A confusão normalmente feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na 
contabilidade, o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado 
pelo ativo total das entidades. 

Comentários: 

A questão apresenta alguns erros: capital não é sinônimo de Patrimônio Líquido.  

O capital, também chamado de Capital Social ou Nominal, representa a quantia que os sócios 
entregam para a constituição da sociedade. Integra o Patrimônio Líquido, mas não se confunde 
com ele. 

Ademais, o Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade e não apenas 
o Ativo Total. 

Gabarito Errado 
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Banca FCC 
17. (FCC/TRF-2/Contadoria/2012)  

Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas 

a) representativas de ativos da entidade aumentam por crédito, exceto as contas redutoras, que 
aumentam por débito. 

b) classificadas no Patrimônio Líquido podem ter saldo devedor ou credor, conforme a sua 
natureza. 

c) classificadas no Passivo diminuem por crédito. 

d) representativas de despesas têm sempre saldo credor. 

e) do Ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito da conta. 

Comentários: 

Vamos analisar cada alternativa: 

a) representativas de ativos da entidade aumentam por crédito, exceto as contas redutoras, que 
aumentam por débito.  

Errado, as contas de ativo possuem natureza devedora, portanto, aumentam a débito e diminuem 
a crédito. As contas retificadoras ou redutoras do ativo possuem natureza credora, portanto, seus 
saldos aumentam a crédito e diminuem a débito. 

b) classificadas no Patrimônio Líquido podem ter saldo devedor ou credor, conforme a sua 
natureza. 

Correto, esse é o nosso gabarito. Como regra, as contas do Patrimônio Líquido possuem natureza 
credora, mas também podemos ter contas retificadoras, com saldo devedor. 

c) classificadas no Passivo diminuem por crédito.  

Errado, as contas de Passivo aumentam por crédito. 

d) representativas de despesas têm sempre saldo credor.  

Errado, as contas de despesas possuem natureza devedora, seus saldos aumentam a débito. 

e) do Ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito da conta.  

Errado, o estorno é uma das formas de retificação do lançamento contábil, anulando-o 
completamente. Ele pode ser feito debitando ou creditando determinada conta. 

GabaritoB 
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18. (FCC/TRE-SP/Contadoria/2012)  

A Cia. Varginha iniciou suas atividades em janeiro de 2011 com um capital totalmente 
integralizado pelos sócios em numerário no valor de R$ 1.370.000,00. As únicas mutações sofridas 
pelo patrimônio líquido da entidade no decorrer do ano foram um aumento de capital de R$ 
220.000,00 que, entretanto, não foi integralizado no exercício e o ingresso de lucros 
correspondentes a 40% do capital inicial. No final do exercício, o patrimônio bruto da companhia 
montava a R$ 2.850.000,00. O Passivo da companhia, na mesma data, foi equivalente, em reais, a 

a) 932.000,00. 

b) 1.480.000,00. 

c) 712.000,00. 

d) 1.206.000,00. 

e) 1.140.000,00. 

Comentários: 

Para resolvermos essa questão precisamos conhecer a equação fundamental da Contabilidade:  

Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 

A questão nos forneceu o Ativo, também conhecido como Patrimônio Bruto = R$ 2.850.000,00. 

Patrimônio bruto = ativo = R$ 2.850.000,00. 

Patrimônio líquido = R$ 1.370.000,00 + R$ 548.000,00 = R$ 1.918.000,00 

A = P + PL 

R$ 2.850.000,00 = P + R$ 1.918.000,00 

Passivo = R$ 932.000,00 

O capital social não integralizado não altera o valor total do PL, pois o lançamento é o que se 
segue: 

D − Capital social a integralizar (ret. PL) 

C − Capital social (PL) 

GabaritoA 

19. (FCC/TRF-2/Contadoria/2012)  

No Balanço Patrimonial da Cia. Fernandópolis, relativo ao exercício encerrado em 31-12-2011, o 
valor do Patrimônio Líquido da entidade é 50% maior que o valor do seu Passivo. Isso implica que 
o total do Ativo da companhia equivale a 

a) 250% do valor do Patrimônio Líquido. 
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b) 150% do valor do Passivo. 

c) 250% do valor do Passivo. 

d) 150% da soma do Patrimônio Líquido com o Passivo. 

e) 200% do valor do Patrimônio Líquido. 

Comentários: 

A dica para resolvermos esse tipo de questão é atribuirmos valores aos grupos patrimoniais e 
analisarmos as alternativas.  Vamos imaginar que o valor do Passivo = 100, portanto, o Patrimônio 
Líquido = 100 + 50% =150. 

Agora, aplicamos a equação fundamental: 

Ativo = Passivo + PL 

Ativo = 100 + 150 = 250. 

Vamos analisar as alternativas: 

a) 250% do valor do Patrimônio Líquido. Errado, Ativo/PL = 250/150 = 1,67PL.  

b) 150% do valor do Passivo. Errado, 250/100, isto é, Ativo = 2,5 Passivo.  

c) 250% do valor do Passivo. Correto, conforme explicação anterior. 

d) 150% da soma do Patrimônio Líquido com o Passivo. Errado, a soma é de 100 + 150, isto é, 
250%. 

e) 200% do valor do Patrimônio Líquido. Errado, o valor é 167%, conforme explicação anterior. 

GabaritoC 

20. (FCC/TRE-SP/Contadoria/2012)   

É uma conta patrimonial que é creditada quando aumenta de valor: 

a) Duplicatas a Receber. 

b) Receitas Financeiras. 

c) Depreciação Acumulada. 

d) Despesas Antecipadas. 

e) Ações em Tesouraria. 

Comentários: 

Precisamos encontrar uma conta de natureza credora, pois elas aumentam com lançamentos a 
crédito: 
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a) Duplicatas a Receber. Errado, conta devedora, classificada no ativo.  

b) Receitas Financeiras. Errado, receitas possuem natureza credora, mas são contas de resultado.  

c) Depreciação Acumulada. Correto! Conta credora, classificada como retificadora do ativo. 
Quando lançada a crédito, aumenta o saldo da conta.  

d) Despesas Antecipadas. Errado, conta devedora, classificada no ativo.  

e) Ações em Tesouraria. Errado, conta devedora, classificada no Patrimônio Líquido.  

GabaritoC 

21. (FCC/Contador/Nossa Caixa/2011)  

O contador observou, ao analisar a equação patrimonial da Cia. Raio de Luz, que o valor total do 
ativo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nesse caso, 

a) o total do patrimônio líquido é igual ao total do passivo. 

b) o total do passivo é igual ao dobro do ativo. 

c) existe passivo a descoberto nessa companhia. 

d) o total do ativo equivale a três vezes o total do passivo. 

e) o total do passivo equivale à metade do total do patrimônio líquido. 

Comentários: 

Matematicamente, temos que: 

A=2 x PL 

Equação Fundamental  A = P + PL 

Resolvendo o sistema de equações: 

2PL=P+PL 

PL=P 

Gabarito  A. 



 

 

20 

Banca FGV 
22. (FGV/Oficial de Chancelaria/MRE/2016)  

Um dos objetivos da Contabilidade é o controle patrimonial, que se dá a partir do registro 
adequado dos fatos que alteram os seus elementos. 

No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser 
obtida pelo confronto de: 

a) ativos, receitas e provisões; 

b) ativos e passivos financeiros; 

c) bens, direitos e obrigações; 

d) receitas e despesas; 

e) obrigações exigíveis e não exigíveis. 

Comentários: 

O confronto entre o ativo e o passivo nos dá a riqueza própria da entidade.  

Também conhecida como capital próprio ou patrimônio líquido. 

Gabarito  C.  

23. (FGV/ACI/Recife/2014)  

As opções a seguir apresentam objetivos da Contabilidade, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) A medição dos recursos que determinada entidade possui. 

b) A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade. 

c) A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. 

d) A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da 
sociedade.  

e) O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. 

Comentários 

Todos os itens apresentam objetivos da contabilidade, à exceção da letra d, que representa o 
objetivo da economia.  

O objeto da economia é basicamente conciliar os recursos limitados existentes com as 
necessidades sociais ilimitadas. 

Gabarito  D. 
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24. (FGV/Técnico Contabilidade/AL/BA/2014)  

Assinale a opção que indica o objeto da Contabilidade. 

a) Os ativos. 

b) As receitas. 

c) O patrimônio.  

d) As demonstrações contábeis. 

e) O balanço patrimonial. 

Comentários 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, isto é, o conjunto de bens, direitos e obrigações da 
entidade. 

Gabarito  C.  

25. (FGV/Contador/AL/MA/2013)  

Com relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, relacione os tópicos a seguir. 

1. Objeto de estudo 

2. Campo de aplicação 

3. Finalidade econômica 

4. Usuário Externo 

5. Técnica Contábil 

( ) Escrituração 

( ) Fornecedor 

( ) Entidade 

( ) Resultado 

( ) Patrimônio 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

(A) 1 – 3 – 2 – 4 – 5 

(B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2 

(C) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 

(D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1 
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(E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 

Comentários 

A nossa sequência será: 

(5) Escrituração 

(4) Fornecedor 

(2) Entidade 

(3) Resultado 

(1) Patrimônio 

Gabarito  D.  
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Banca VUNESP 
26. (VUNESP/Contador/TJ SP/2019) 

Considerando a natureza das contas contábeis, assinale a alternativa correta. 

(A) As contas contábeis classificam-se em contas patrimoniais e contas de caixa. 

(B) As contas patrimoniais contêm as contas de receita, valor adicionado e de ganhos. 

(C) As contas patrimoniais são apresentadas pelo seu grau de liquidez ou de exigibilidade. 

(D) As contas patrimoniais refletem a posição dinâmica do patrimônio da entidade. 

(E) As contas patrimoniais relacionam-se aos elementos do ativo, passivo e resultado. 

Comentários: 

As contas podem ser classificadas em patrimoniais e de resultado. 

Patrimoniais = Ativo, passivo e PL. 

Resultado = Receitas e despesas. 

Portanto, comentemos cada uma das assertivas: 

(A) As contas contábeis classificam-se em contas patrimoniais e contas de caixa. 

Errado. O correto é patrimonial e de resultado. 

(B) As contas patrimoniais contêm as contas de receita, valor adicionado e de ganhos. 

(C) As contas patrimoniais são apresentadas pelo seu grau de liquidez ou de exigibilidade. 

Este é o nosso gabarito! Assunto será estudado um pouco mais adiante. As contas no ativo são 
apresentadas pelo grau de liquidez, isto é, pela facilidade de conversão em dinheiro. No passivo, 
são apresentadas pelo grau de exigibilidade, isto é, as que devemos pagar primeiro.  

(D) As contas patrimoniais refletem a posição dinâmica do patrimônio da entidade. 

Errado. O balanço patrimonial (e as contas patrimoniais) apresentam uma posição estática. Como 
será visto, o balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia da empresa, enquanto que a DRE 
(que contempla receitas e despesas) é uma demonstração dinâmica.  

(E) As contas patrimoniais relacionam-se aos elementos do ativo, passivo e resultado. 

Errado, como já vimos.  

Gabarito  C 
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27. (VUNESP/Contador/MP SP/2019) 

Assinale a alternativa que define corretamente a Contabilidade. 

(A) É uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade 
financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuam uma conta caixa. 

(B) É uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo 
subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas pessoas 
físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. 

(C) Corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. O 
valor econômico de um ativo é definido como sendo o seu custo histórico de aquisição. 

(D) É uma ciência exata que permite mensurar objetivamente o patrimônio líquido das entidades 
econômicas. O patrimônio líquido corresponde à diferença entre os grupos ativo intangível e 
passivo intangível. 

(E) É uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma entidade 
com o objetivo principal de possibilitar ao estado o exercício da tributação e a cobrança do 
cumprimento das obrigações assessórias. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

(A) É uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade 
financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuam uma conta caixa. 

Errado. O objetivo da contabilidade não é controlar o caixa, mas, sim, estudar o patrimônio.  

(B) É uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por 
objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas 
pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. 

Esse é o nosso gabarito. A contabilidade é uma ciência que fornece informações a seus usuários 
para que esses possam tomar decisões, de diversos tipos, relacionadas a uma entidade, com ou 
sem fins lucrativos, pessoas físicas ou jurídicas.  

(C) Corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. 
O valor econômico de um ativo é definido como sendo o seu custo histórico de aquisição. 

Errado. É um tanto quanto raso definir a contabilidade como registro. Além disso, não cuida 
somente de itens do ativo e passivo.  

(D) É uma ciência exata que permite mensurar objetivamente o patrimônio líquido das 
entidades econômicas. O patrimônio líquido corresponde à diferença entre os grupos ativo 
intangível e passivo intangível. 

Errado. A contabilidade não é uma ciência exata, mas, sim, uma ciência social aplicada.  

(E) É uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma 
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entidade com o objetivo principal de possibilitar ao estado o exercício da tributação e a 
cobrança do cumprimento das obrigações assessórias. 

Errado. A contabilidade não é uma ciência histórica, mas, sim, uma ciência social aplicada. A 
finalidade não é fornecer subsídios para que o Estado possa tributar. Para isso, existem o direito e 
legislação tributários.  

Gabarito  B. 

28. (VUNESP/Contador/MP SP/2019) 

Para o registro das transações dos eventos econômicos ocorridos numa entidade, a Contabilidade 
se utiliza de um sistema de partidas dobradas no qual existem contas de natureza devedora 
(contas débito) e contas de natureza credora (contas crédito). Considerado esse fato, é correto 
afirmar que, no plano de contas de uma entidade, 

a) contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras sempre 
controlam os direitos a receber. 

b) contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de despesa. 

c) desconsideradas as provisões, as contas do ativo são contas débito e as contas do passivo são 
contas crédito. 

d) o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma diminuição de 
valor com um lançamento a débito. 

e) o ativo diminui de valor com um lançamento a débito e aumenta com um lançamento a crédito. 

Comentários: 

Comentemos item a item... 

a) contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras sempre 
controlam os direitos a receber. 

Errado. O ativo, por exemplo, é um tipo de conta devedora e configura um bem ou direito e não 
obrigação a pagar. 

b) contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de despesa. 

Errado. O item inverteu a ordem. Devedoras são de despesa e credoras são de receita. 

c) desconsideradas as provisões, as contas do ativo são contas débito e as contas do passivo são 
contas crédito. 

Este é o nosso gabarito.  

d) o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma diminuição 
de valor com um lançamento a débito. 

Errado. Novamente, ativo aumenta a débito. Passivo diminui a débito.  
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e) o ativo diminui de valor com um lançamento a débito e aumenta com um lançamento a 
crédito. 

Errado. Ativo diminui a crédito e aumenta a débito. 

Gabarito  C. 

29. (VUNESP/CM de Indaiatuba/Técnico/2018)  

Indique a alternativa correta, relativa à estrutura básica do balanço patrimonial, no que se refere à 
sua equação: 

a)  Ativo menos passivo é igual às Receitas menos as Despesas. 

b)  Ativo menos passivo é igual ao Patrimônio Líquido. 

c)  Ativo mais passivo é igual ou maior que o Patrimônio Líquido. 

d)  Ativo nunca é menor que o Passivo, menos o Patrimônio Líquido. 

e)  Ativo é igual ao Passivo. 

Comentários: 

Vamos resolver essa questão pela equação fundamental da Contabilidade: 

Equação Fundamental  A = P + PL  A – P = PL 

Portanto, Ativo menos Passivo é igual ao Patrimônio Líquido. 

Gabarito B 

30. (VUNESP/PAULIPREV/Contador/2018)  

Em um determinado exercício social, o total do Ativo da Cia. Delta representou 4/3 do total de seu 
Passivo. O capital total à disposição da referida sociedade no mesmo exercício montou a R$ 
1.800.000,00. 

 Pode-se concluir que o Patrimônio Líquido da Cia. Delta, nesse exercício, equivaleu, em R$, a 

a)  400.000,00. 

b)  425.000,00. 

c)  450.000,00. 

d)  475.000,00. 

e)  525.000,00.  

Comentários: 

Vamos resolver essa questão pela equação fundamental da Contabilidade: 
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Equação Fundamental  A = P + PL 

O ativo representa o capital total à disposição da referida sociedade, ou seja, o valor do ativo é de 
R$ 1.800.000,00. 

A questão fala que o Ativo é igual a 4/3 do total do Passivo, isto é: 

Ativo = 4/3 Passivo.    Já sabemos o valor do ativo, agora é efetuar a substituição: 

1.800.000 = 4/3 Passivo. 

Isolando o termo “Passivo”, a fração 4/3 passa para o outro lado dividindo: 

Passivo = 1.800.000/4/3 

Por fim:  Passivo = 1.800.000 x ¾ = 1.350.000,00 

Agora aplicaremos a equação fundamental para encontramos o Patrimônio Líquido: 

PL = 1.800.000 – 1.350.000 = 450.000,00 

Observação: muitos alunos têm dúvida com essa parte de forma e divisão de frações. Se é o seu 
caso, dá uma treinada em questões de equação do primeiro grau e de soma de frações. 

GabaritoC 

31. (VUNESP/Diretor/CM Jales/2018)  

As demonstrações contábeis obrigatórias atendem, como regra geral, 

a) à necessidade de fornecer informações patrimoniais ou financeiras. 

b) aos interesses daqueles cujo patrimônio esteja diretamente vinculado à entidade. 

c) a determinações legais em sua essência. 

d) a obrigações de natureza fiscal. 

e) a exigências e determinações de órgãos de controle. 

Comentários: 

O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações úteis sobre a posição patrimonial 
e financeira da entidade a usuários diversos. 

Portanto, o nosso gabarito é a letra a.  

Quanto às outras assertivas: 

b) aos interesses daqueles cujo patrimônio esteja diretamente vinculado à entidade. 

Errado. Não necessariamente o patrimônio deve estar vinculado à entidade. Eu posso ter interesse 
na demonstração contábil de determinada empresa na qual pretendo investir, mas com a qual 
ainda não possua qualquer vínculo.  
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c) a determinações legais em sua essência. 

Errado. As demonstrações atendem sim determinações legais. Mas não em sua essência. A 
essência é fornecer informações sobre o patrimônio. 

d) a obrigações de natureza fiscal. 

e) a exigências e determinações de órgãos de controle. 

Errado. Objetivo não é cumprir apenas obrigações de natureza fiscal nem determinações de órgãos 
de controle.  

Gabarito  A.  

32. (VUNESP/Contador/Odessa/2018)  

Em um determinado exercício social, uma empresa apresentou um Ativo Total de R$ 1.500.000,00 
e um Passivo Total de R$ 1.200.000,00. No exercício social seguinte, tanto o Ativo Total quanto o 
Passivo Total aumentaram 8%. Então, é correto afirmar que 

a) o valor do Patrimônio Líquido da empresa no exercício social seguinte foi de R$ 300.000,00. 

b) o crescimento do Passivo Total, em reais, foi maior do que o do Ativo Total. 

c) o Patrimônio Líquido da empresa no exercício seguinte aumentou 8%. 

d) o Ativo Total no exercício social seguinte aumentou R$ 120.000,00 a mais que o Passivo Total. 

e) a sociedade apresentou resultado abrangente nulo no exercício social seguinte. 

Comentários: 

Situação inicial: 

Ativo = 1.500.000 

Passivo = 1.200.000  

Logo, PL = 300.000 

Se ambos aumentaram 8%, então teremos: 

Aumento do ativo = 1.500.000 x 0,08 = 120.000  

Total do ativo = 1.500.000 + 120.000 = 1.620.000 

Aumento do passivo = 1.200.000 x 0,08 = 96.000 

Total do passivo = 1.200.000 + 96.000 = 1.296.000 

Agora: 

Ativo = Passivo + PL 
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1.620.000 = 1.296.000 + PL 

PL = 324.000 

Vamos analisar as assertivas: 

a) o valor do Patrimônio Líquido da empresa no exercício social seguinte foi de R$ 300.000,00. 

Errado. R$ 324.000. 

b) o crescimento do Passivo Total, em reais, foi maior do que o do Ativo Total. 

Errado, foi menor.  

c) o Patrimônio Líquido da empresa no exercício seguinte aumentou 8%. 

Este é o nosso gabarito. 24.000/300.000 = 8% 

d) o Ativo Total no exercício social seguinte aumentou R$ 120.000,00 a mais que o Passivo Total. 

Errado. Aumentou R$ 120.000,00 no total. 

e) a sociedade apresentou resultado abrangente nulo no exercício social seguinte. 

Errado. Não temos informações a respeito do resultado e do resultado abrangente (não se 
preocupe agora com esse termo).  

Gabarito  C. 

33. (VUNESP/Analista/SJC/2018)  

O regime que retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias 
sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos 
em que os ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa 
derivados ocorram em períodos distintos, é o 

A) de caixa. 

B) financeiro 

C) de compensação. 

D) de competência. 

E) contábil. 

Comentários: 

A contabilidade deve se utilizar do regime de competência! E o que é o regime de competência? 

O regime de competência, em síntese, prega que as receitas e despesas devem ser reconhecidas 
quando incorridas, independentemente de pagamento ou recebimento. 

Em contradição, há o regime de caixa, que prega que as receitas e despesas devem ser 
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reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento e recebimento. 

Gabarito  D. 

34. (VUNESP/Analista/IPSM/2018)  

Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o 
objetivo da Contabilidade. 

A) A Contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. 

B) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das 
indústrias. 

C) A Contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos. 

D) A Contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias. 

E) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-
financeiras. 

Comentários: 

Sabemos que o objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões 
por parte de seus usuários.  

Sabemos que o objetivo da contabilidade não é fazer controle de tributos e impostos a pagar. 
Restam eliminadas as alternativas a, c, d. 

Também não é objetivo da contabilidade controlar os estoques. 

Nosso gabarito, assim, é a letra e. 

Gabarito  E.  

35. (VUNESP/Analista/IPSM/2018)  

O governo, os acionistas, os gestores e a comunidade, representada por associações profissionais e 
entidades de classe, dentre muitas outras entidades, são usuários da Contabilidade? 

A) Não, pois, a comunidade não tem interesse na informação contábil das organizações. 

B) Sim, no caso de acionistas e gestores apenas. 

C) Sim, todas essas entidades são usuárias potenciais da informação contábil. 

D) Sim, no caso do governo e acionistas apenas. 

E) Não, pois, entidades de classe e da comunidade não tomam decisões que envolvam empresas. 

Comentários: 

Os usuários primários das demonstrações contábeis são investidores (acionistas) e credores. 
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Todavia, governo e comunidade também são usuários potenciais das demonstrações contábeis. 

Podem valer-se dos relatórios financeiros caso haja interesse e/ou necessidade.  

Os gestores da própria entidade também são usuários. Mas vale lembrar que os administradores 
da entidade não precisam das demonstrações contábeis para ter acesso à informação. 

Gabarito  C. 

36.  (VUNESP/Técnico/IPSM/2016)  

A Contabilidade possui objeto próprio e consiste em conhecimentos obtidos por metodologia 
racional, com as condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível qualitativo 
semelhante às demais ciências sociais. 

Faz parte desse objeto próprio 

a) as obrigações dos donos da empresa. 

b) os direitos das entidades. 

c) a obtenção de lucros e dividendos. 

d) o patrimônio das entidades. 

e) o equilíbrio entre receita e despesa. 

Comentários: 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, assim entendido o conjunto de bens, direitos e 
obrigações da entidade. 

Lembrando que a entidade é distinta da pessoa dos sócios.  

a) as obrigações dos donos da empresa. 

A assertiva erra ao falar obrigações dos donos. 

b) os direitos das entidades. 

Está correto, porém incompleto. 

c) a obtenção de lucros e dividendos. 

Errado. O objeto da contabilidade é o patrimônio.  

d) o patrimônio das entidades. Gabarito!  

e) o equilíbrio entre receita e despesa. Incorreto!  

Gabarito  D. 
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37. (VUNESP/Analista/PRODEST ES/2014)  

Os lançamentos contábeis são formalizados por débitos e créditos, respeitando, ainda, a régua de 
partidas dobradas. Nesse sentido, os lançamentos a Débito significam, considerando a estrutura 
conceitual da equação patrimonial, 

A) Diminuição do Ativo, aumento do Passivo e aumento do Patrimônio Líquido. 

B) Aumento do Ativo, aumento do Passivo e diminuição do Patrimônio Líquido. 

C) Aumento do Ativo, diminuição do Passivo e diminuição do Patrimônio Líquido. 

D) Aumento do Ativo, diminuição do Passivo e manutenção do Patrimônio Líquido. 

E) Aumento da Receita, aumento do Ativo e diminuição do Patrimônio Líquido. 

 Comentários: 

Relembremos a nossa tabela... 

Conta O que são Exemplo Aumenta Diminui 

Ativo Bens e direitos Caixa, estoques Débito Crédito 

Passivo Obrigações Fornecedores Crédito Débito 

Patrimônio Líquido Capital próprio Capital social Crédito Débito 

Receitas "Ganhos" Venda de merc. Crédito - 

Despesas "Perdas" Desp. de salár. Débito  
 

O nosso gabarito é, portanto, a letra c. 

Gabarito  C. 

38. (VUNESP/Perito/PC SP/2014) 

As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros 
eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas 
características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das 
demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição 
patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. 
Assim sendo, considerando que em 31 de dezembro de 2013 uma determinada companhia 
possuiu no seu Balanço Patrimonial uma “dívida” qualquer e, em janeiro de 2014 ocorre o seu 
pagamento, essa é uma operação que 

A) diminui o passivo e o ativo. 

B) aumenta o passivo e o ativo. 

C) aumenta o passivo e diminui o ativo. 

D) aumenta o ativo e diminui o passivo. 
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E) diminui o ativo e aumenta o patrimônio líquido. 

Comentários: 

Imaginemos o seguinte balanço: 

Ativo Passivo 

Caixa    
 

100.000 Fornecedores 
 

70.000 

Patrimônio Líquido 

Capital social
  
 

30.000 

 

Quando houve a quitação dessa dívida, o caixa passará para 30.000, diminuindo o ativo, e a conta 
fornecedores ficará zerada, diminuindo também o passivo. 

Gabarito  A.  

39. (VUNESP/Analista/PRODEST ES/2014)  

A expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a composição, 
variação e estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não 
compreendidas, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, é denominada de 

A) Partida dobrada. 

B) Escrituração contábil. 

C) Razão contábil. 

D) Conta contábil. 

E) Balancete de verificação. 

Comentários: 

Essas questões de definições doutrinárias são mais fáceis de acertar por interpretação de texto 
mesmo. Senão vejamos. 

A expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza (...) Sabemos que as contas 
registram qualidade (caixa, banco, automóveis, etc) e quantidade (valores).  

Evidenciando a composição, variação e estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, 
obrigações e situações nele não compreendidas (...)  Aqui já matamos! O que evidencia os bens, 
direitos, obrigações são as contas. 

Por isso, temos de marcar conta contábil! 

Partida dobrada não é! 
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Escrituração também não! Escriturar é um ato. O ato de escriturar... 

Razão é um livro e não uma expressão.  

E balancete de verificação é um demonstrativo contábil de caráter auxiliar. 

Gabarito  D.  

40. (VUNESP/Analista/PRODEST ES/2014) 

A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos 
preceitos da legislação comercial e da Lei n.º 6.404/76, bem como aos princípios contábeis, 
devendo-se observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar 

A) As mutações patrimoniais, segundo o regime de competência. 

B) Os fatos contábeis permanentes. 

C) As transações qualitativas patrimoniais, independentemente do regime de competência ou 
caixa. 

D) As mutações e variações patrimoniais, segundo o princípio do registro como base de valor. 

E) As variações patrimoniais, de acordo com os princípios da oportunidade e da entidade. 

Comentários: 

A VUNESP gosta bastante deste artigo da Lei 6.404. Vamos ver: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei (a própria 6.404) e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e 
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 

Gabarito  A. 

41. (VUNESP/Analista/EMPLASA/2014)  

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, 
tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Nesse sentido, demonstrações 
contábeis elaboradas dentro do que prescreve a Estrutura Conceitual Contábil, de acordo com as 
normas contábeis vigentes, objetivam 

A) Fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por 
parte dos usuários em geral. 

B) Fornecer informações exclusivamente para controle fiscal, tendo em vista o regime de 
tributação da empresa. 

C) Registrar atos e fatos econômicos e financeiros de uma determinada entidade. 

D) Controlar os bens, direitos e obrigações de uma entidade e, por consequência, de seus sócios, 
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quotistas ou investidores. 

E) Manter controles que serão utilizados pelos órgãos controladores tais como CVM, CRC, BACEN, 
Anvisa, Anatel, entre outros. 

Comentários: 

O objetivo precípuo da contabilidade é fornecer informações úteis na tomada de decisão por parte 
de seus usuários. 

Gabarito  A.  

42. (VUNESP/Analista/EMPLASA/2014)  

A contabilidade é uma ciência social que tem por finalidade o estudo do patrimônio. Portanto, seu 
campo de atuação é(são) 

A) Exclusivamente o capital de entidades públicas. 

B) As áreas financeira e contábil, com viés qualitativo e quantitativo. 

C) O econômico, o operacional e o financeiro. 

D) As entidades que exerçam atividades industriais, exclusivamente. 

E) As entidades que exerçam atividade econômica como meio ou fim. 

Comentários: 

O campo de atuação da contabilidade são as aziendas, como tais entendidas o patrimônio que 
esteja sofrendo gestão.  

As letras a e d estão erradas, pois a contabilidade não se limita ao setor público, nem às indústrias. 

A letra b erra. O campo de atuação da contabilidade não é a área financeira e contábil, mas, sim, 
as aziendas.  

A letra c erra por motivo semelhante. 

Resta o gabarito, que é a letra e. Entendo que a banca não foi muito feliz, pois temos a entidades 
sociais que também se utilizam da contabilidade. Todavia, essa assertiva é a menos incorreta. 

Gabarito  E.  

43. (VUNESP/Contador/Desenvolvesp/2014)  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

O que caracteriza a _________ é “o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta 
ou indiretamente relacionados com a produção e a venda do produto (ou serviço) da entidade”. 

(A) despesa 
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(B) lucro líquido 

(C) renda 

(D) lucro bruto 

(E) receita 

Comentários 

Segundo o FIPECAFI, as despesas, em sentido restrito, representam a utilização ou consumo de 
bens e serviços, direta ou indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto 
(serviço) da entidade.  

Gabarito  A.  

44.  (VUNESP/Contador/Desenvolve/2014/Adaptada)  

É a estrutura básica da escrituração contábil, formada por um conjunto de contas previamente 
estabelecido, que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e 
demonstrações contábeis conforme as características gerais da entidade, possibilitando a 
padronização de procedimentos contábeis. O texto trata 

a) da escrituração contábil. 

b) do balanço patrimonial. 

c) do plano de contas contábil. 

d) do razão contábil. 

e) dos razões auxiliares e extracontábeis. 

Comentários: 

O conjunto de contas de que uma entidade se utiliza é chamado de plano de contas.  

Gabarito  C.  

45. (VUNESP/Perito/PC SP/2014)  

A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer 
informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades 
econômicas desenvolvidas. Analise a seguinte frase: A contabilidade é a ciência que estuda, 
registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das _____________, com fins 
lucrativos ou não. Complete a frase com a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
texto. 

a) entidades 

b) sociedades civis 
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c) empresas 

d) sociedades de economia privada 

e) organizações não governamentais 

Comentários: 

Estamos falando das sociedades empresárias, mas não só às sociedades a contabilidade é restrita. 
A contabilidade é também utilizada por associações, fundações, órgãos governamentais, entre 
outros. Por isso, tecnicamente, o mais correto é a utilização da expressão entidade e não 
sociedade.  

Gabarito  A.  

46. (VUNESP/Contador/CMSC/2014)  

A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, sejam 
privadas ou públicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que define o que é um conjunto de 
bens, direitos e obrigações vinculados à entidade econômica, e que constitui um meio 
indispensável para que a entidade realize seus objetivos. 

a) São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas. 

b) São contas de natureza credoras e devedoras. 

c) É o resultado ou a geração de riqueza da entidade. 

d) É o Patrimônio. 

e) São os mecanismos de geração de caixa. 

Comentários: 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, que pode ser entendido como o conjunto de bens, 
direitos e obrigações de uma entidade.  

Gabarito  D.  

47. (VUNESP/Contador/TJ SP/2013)  

As variações positivas nas contas dos passivos ocorrem quando 

a) há fatos e atos permutativos. 

b) essas contas são debitadas e creditadas. 

c) os débitos são maiores que os créditos. 

d) as contas são debitadas. 

e) as contas são creditadas. 
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Comentários: 

Vamos apresentar novamente a nossa tabela: 

Conta O que são Exemplo Aumenta Diminui 

Ativo Bens e direitos Caixa, estoques Débito Crédito 

Passivo Obrigações Fornecedores Crédito Débito 

Patrimônio Líquido Capital próprio Capital social Crédito Débito 

Receitas "Ganhos" Venda de merc. Crédito - 

Despesas "Perdas" Desp. de salár. Débito  
 

Portanto, as variações positivas, ou seja, o aumento, do passivo ocorrem quando nós creditamos 
as contas deste grupo. 

Gabarito  E.  

48. (VUNESP/Contador/COREN SP/2013) 

A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos 
preceitos da legislação comercial, da Lei n.º 6.404/76 e aos princípios de contabilidade, devendo 
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo 

A) O método das partidas dobradas. 

B) Os atos e fatos contábeis. 

C) Os fatos contábeis e atos administrativos. 

D) O regime de competência. 

E) As determinações emanadas no CPC (Comitê de Pronunciamento Contábil). 

Comentários: 

Literalidade da Lei 6.404/76, que prega: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei (a própria 6.404) e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e 
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 

Gabarito  D 

49. (VUNESP/Contador/TJ SP/2013)  

Acerca das demonstrações financeiras, conforme disciplinadas pela Lei n.º 6.404/76, é correto 
afirmar que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial e da referida lei e aos princípios da contabilidade geralmente 
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as 
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mutações patrimoniais segundo o regime de 

A) Frequência. 

B) Seletividade. 

C) Prioridade. 

D) Permanência. 

E) Competência. 

Comentários: 

A VUNESP gosta bastante deste artigo da Lei 6.404. Vamos reprisar: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei (a própria 6.404) e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e 
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 

Gabarito  E. 
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Outras Bancas  
50. (AOCP/Auditor/Cariacica/2020) 

As contas do ativo e as despesas possuem natureza devedora, pois o saldo 

a) aumenta com créditos e diminui com débitos. 

b) diminui com débitos e aumenta com débitos. 

c) diminui com créditos e aumenta com créditos. 

d) aumenta com débitos e diminui com créditos. 

Comentários: 

As contas do ativo e de despesa são ditas contas de natureza devedora, isto por que aumentam 

com lançamentos a débito e diminuem com lançamentos a crédito. 

Assim, podemos apontar o gabarito de letra d.  

Vale lembrar que é muito importante conhecer essa tabela com a movimentação das contas, que é 

a seguinte:  

Conta O que são Exemplo Aumenta Diminui 

Ativo Bens e direitos Caixa, estoques Débito Crédito 

Passivo Obrigações Fornecedores Crédito Débito 

Patrimônio Líquido Capital próprio Capital social Crédito Débito 

Receitas "Ganhos" Venda de merc. Crédito - 

Despesas "Perdas" Desp. de salár. Débito 
 

 

Gabarito  D.  
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Capítulo 1 

1 Correto 

2 Errado 

3 Errado 

4  A  

5  A  

6  A  

7  D  

8 C 

9 A 

10 Errado 

11 Correto 

12 Correto 

13 Correto 

14 Errado 

15 Correto 

16 Errado 

17 B 

18 A 

19 C 

20 C 

21 A 

22 C 

23 D 

24 C 

25 D 

26 C 

27 B 

28 C 

29 B 

30 C 

31 A 
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Capítulo 1 

32 C 

33 D 

34 E 

35 C 

36 D 

37 C 

38 A 

39 D 

40 A 

41 A 

42 E 

43 A 

44 C 

45 A 

46 D 

47 E 

48 D 

49 E 

50 D 

 


