
SIMULAÇÃO DE PROVA DE 

CONTABILIDADE 

1- Constituição de uma empresa 

com capital social de $600.000,00 

integralizados em banco; 

2- Aquisição de um Imóvel no 

valor de $220.000,00, sendo pago 

20% no ato e saldo em 8 parcelas 

mensais; 

3- Aquisição de máquinas e 

equipamentos no valor de $ 

140.000,00 a serem pagos em 12 

parcelas, sendo que a primeira 

vence em 30 dias; 

4- Compra de Matéria Prima 

através da nota fiscal 0043850 no 

valor de $80.000,00 , sendo que 



18% foi pago a vista e o resto a 

prazo; 

5- Compra de móveis e utensílios 

de acordo com a nota fiscal 

435678 no valor de $ 64.000,00 , 

sendo que 16% foi pago a vista e o 

resto a prazo; 

6- Para aumentar seu capital de 

giro, foi efetuado empréstimo no 

valor de $ 90.000,00, valor que 

será quitado de forma integral em 

6 meses; 

7- Transferência de 60% da 

compra de matéria-prima 

(exercício 4) a qual será coloca 

em produção; 



8- Do imóvel adquirido, foi 

quitado neste momento 10% do 

seu total (exercício 2); 

9- Compra de matéria prima 

através da nota fiscal 889656 no 

valor de $ 60.000,00, a qual será 

paga totalmente á prazo; 

10- Aquisição de veículo através da 

nota fiscal 546789 pelo valor $ 

40.000,00, sendo pago 30% no ato 

da compra e o saldo para os 

próximos 60/120/180 dias; 

11- Di saldo existente em matéria 

prima no momento, foi 

transferido 60% deste para a 

fabricação. 

 

 



ELABORE: 

■   DÉBITO E CRÉDITO 

■   RAZONETES 

■   BALANCETE 

■   BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Respostas: 

■   BALANCETE 

o Movimentação: 1.499.840 

o Saldo: 1.191.360 

■   BALANÇO PATRIMONIAL 

o Ativo e Passivo: 1.499.840 

 

 

 

 

 



DICA! 

Considerando que um produto 

custou $100.000, sendo que $20.000 

foi pago à vista e $80.000 a prazo. 

$100.00 é total e $80.000 é o restante. 

Ou seja, se estiver escrito: 

Foi pago 10% do Valor do Total = 

Foi pago $10.000 

Foi pago 10% do Valor do Restante 

= Foi pago $8.000 


