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Caderno
de Prova
Contador
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Os impostos ICMS (Imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação), ISS (Imposto sobre serviços) e IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) são de competência tributária, respectivamente, do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Município, União e Estado.
Estado, Município e União.
Estado, União e Município.
União, Município e Estado.
União, Estado e Município.

17. A base de cálculo do IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido), no balanço anual (01/01/2007 a
31/12/2007) é de R$ 1.000.000,00. Qual o total dos
tributos devidos (IRPJ, inclusive adicional + CSLL), pelo
Lucro Real anual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 90.000,00
R$ 150.000,00
R$ 240.000,00
R$ 316.000,00
R$ 340.000,00

18. O total de vendas (comércio) no trimestre foi de
R$ 1.000.000,00 (Regime de caixa). Qual o total de IRPJ
devido pelo lucro presumido, no trimestre, considerando que houve, neste mesmo trimestre, R$ 20.000,00
de devoluções de mercadorias (Regime de caixa)?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 11.760,00
R$ 13.600,00
R$ 78.400,00
R$ 147.000,00
R$ 239.000,00

(35 questões)

19. No Simples Nacional, as empresas estão incluídas
em um dos 5 (cinco) anexos (I – II – III – IV ou V), para
efeito de cálculo do tributo. Qual a alternativa em que
se enquadram empresas do Anexo IV?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Agência lotérica.
Agência terceirizada de correios.
Escritórios de serviços contábeis.
Produção cultural e artística.
Serviços de vigilância, limpeza ou
conservação.

20. Qual dos fatos abaixo não pode ser alegado para
a instituição de empréstimo compulsório?
a. ( X ) Atender a despesas ordinárias.
b. ( ) Atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública.
c. ( ) Atender a despesas de guerra externa.
d. ( ) Atender a despesa com a iminência de guerra
externa.
e. ( ) Investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional.

21. Uma empresa é tributada pelo Lucro Real anual,
com a apuração dos valores devidos mensalmente
através dos balancetes acumulados de suspensão ou
redução. De janeiro/2007 a setembro/2007, o lucro
real foi de R$ 500.000,00 e o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ total devido e pago foi de R$ 107.000,00.
De janeiro/2007 a outubro/2007, o lucro real foi de
R$ 600.000,00. Quanto a empresa deve recolher de IRPJ
referente a outubro/2007, vencível em 30/11/2007?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 15.000,00
R$ 23.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 150.000,00

.
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22. A cobrança anual efetuada pelo Conselho Federal
de Contabilidade/Conselho Regional de Contabilidade,
referente à anuidade dos profissionais, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Contribuição de melhoria.
Empréstimo compulsório.
Impostos.
Imposto de Renda.
Parafiscais.

23. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é
um imposto.
( ) O Imposto de Renda Pessoa Jurídica é uma
contribuição.
( X ) O Imposto de Renda Pessoa Jurídica é um
tributo.
( ) O PIS – Programa de Integração Social é um
imposto.
( ) O IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados é uma contribuição.

24. A empresa “X” terá o lucro arbitrado pela fiscalização, para efeito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
– IRPJ. A receita bruta não é conhecida. Das alternativas abaixo, qual a única que não poderá ser aplicada
para a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, no lucro arbitrado?
a. (

b.

c.
d.
e.

) 4,0% (quatro por cento) da soma dos valores
do ativo circulante, realizável a longo prazo
e permanente, existentes no último balanço
patrimonial conhecido, multiplicado pelo
número de meses do período de apuração.
( X ) 10,0% (dez por cento) da soma dos valores
do ativo circulante, realizável a longo prazo
e permanente, existentes no último balanço
patrimonial conhecido, multiplicado pelo
número de meses do período de apuração.
( ) 40% (quarenta por cento) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês.
( ) 80% (oitenta por cento) da soma dos valores
devidos no mês a empregados.
( ) 90% (noventa por cento) do valor do aluguel
devido.

.
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25. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) As empresas de agência lotérica estão incluídas no anexo III do Simples Nacional.
b. ( ) São obrigadas à tributação pelo lucro presumido as empresas que faturaram no ano anterior até R$ 48.000.000,00.
c. ( ) São obrigadas a tributar pelo Lucro Real
as empresas que obtiveram um faturamento, no ano anterior (12 meses), acima de
R$ 40.000.000,00
d. ( ) A empresa “A” foi tributada pelo lucro real em
2006 e 2007. Em 2006, apurou um prejuízo
fiscal de R$ 100.000,00. Em 2007, apurou um
lucro real de R$ 100.000,00. Neste ano de
2007, nada é devido, quanto ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica.
e. ( ) A empresa constituída sob a forma de sociedades por ações pode optar pelo Simples
Nacional a partir de 2.007.

26. A auditoria contábil pode estar relacionada tanto
à auditoria interna como à auditoria externa, ou independente. No contexto da auditoria externa, escolha
a alternativa que contenha os elementos relacionados
ao trabalho do auditor externo.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Emitir parecer sobre as Notas Explicativas (N.E.),
incluindo o Relatório da Administração (R.A.).
( ) Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras obrigatórias, incluindo o Relatório da
Administração (R.A.).
( X ) Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, incluindo a DFC (Demonstração do
Fluxo de Caixa) e o DVA (Demonstrativo de
Valor Adicionado), quando publicadas.
( ) Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, exceto a DFC (Demonstração do Fluxo
de Caixa) e o DVA (Demonstrativo de Valor
Adicionado).
( ) Emitir parecer sobre as demonstrações
financeiras, incluindo a DFC (Demonstração
do Fluxo de Caixa) e o DVA (Demonstrativo
de Valor Adicionado), independente de sua
publicação.
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27. Escolha a alternativa que melhor explique os
conceitos de Auditoria de Gestão (AG) e Auditoria
Operacional (AO).
a. ( ) (AG) está focada no passado enquanto (AO)
está focada no futuro.
b. ( ) (AG) está relacionada à Auditoria Externa, ou
Independente, enquanto (AO) está relacionada à Auditoria Interna.
c. ( ) O Limite entre (AO) e (AG) pode ser considerado como a data da publicação dos
Demonstrativos Contábeis.
d. ( ) Planejamento realizado (AO); pesquisas em
realização (AO); Processos e resultados de vendas realizadas (AO); Atividades realizadas no
nível administrativo, contábil e/ou financeiro
(AG); Seqüência de tarefas e produtos produzidos (AG).
e. ( X ) Planejamento realizado (AG); pesquisas em realização (AG); Processos e resultados de vendas
realizadas (AO); Atividades realizadas no nível
administrativo, contábil e/ou financeiro (AO).

28. A resolução CFC no 781/95 - NBC P 3 – que trata
das normas profissionais do Auditor Interno, indica
que:
a. ( ) Os papéis de trabalho do auditor interno não
podem ser utilizados para apoiar o trabalho
dos auditores independentes, pois os mesmos
são de caráter confidencial e de uso exclusivo
da auditoria interna.
b. ( ) O auditor interno deve respeitar o sigilo
das informações obtidas durante seu trabalho, apenas enquanto durar seu vínculo
empregatício.
c. ( X ) A Auditoria Interna compreende, dentre
outros elementos, os exames e as análises
para a avaliação da integridade, eficácia e
eficiência das informações e de controles
internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos.
d. ( ) Não faz parte das atribuições do Auditor
Interno prestar assessoria ao Conselho Fiscal
ou órgãos equivalentes.
e. ( ) O auditor interno deve preservar sua autonomia profissional, sempre observando sua
posição funcional.

29. A resolução CFC no 986/03 - NBC T 12, que trata da
Auditoria Interna, indica que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve
considerar, principalmente, o volume e a
complexidade das transações e das operações,
sem contudo relacionar-se ao uso dos trabalhos de especialistas.
( X ) Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes
de observância e testes substantivos, que
permitem ao auditor interno obter subsídios
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da
entidade.
( ) Os procedimentos utilizados pela Auditoria
Interna podem ser resumidos em Contagem
Física, Análise dos Documentos e Revisão de
Cálculos.
( ) Testes de observância e testes substantivos
permitem ao auditor interno obter subsídios
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da
entidade. Os testes de observância visam à
obtenção de evidência quanto à suficiência,
exatidão e validade dos dados produzidos
pelos sistemas de informação da entidade.
( ) Testes de observância e testes substantivos
permitem ao auditor interno obter subsídios
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração
da entidade. Os testes substantivos visam
à inspeção, observação e investigação, e
confirmação para a obtenção de razoável
segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento.

.
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30. Relacione os tipos de pareceres com as situações
de auditoria abaixo.

31. Relacione os tipos de auditoria com as características do auditor abaixo.

Tipos de parecer

Tipo de Auditoria

1.
2.
3.
4.

Parecer com abstenção de opinião.
Parecer sem ressalva.
Parecer adverso.
Parecer com ressalva.

1. Interna
2. Externa (independente)
Características do Auditor
(
(

Situação de auditoria
(

(
(

(
(
(

) Discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo e/ou forma de
apresentação das demonstrações contábeis.
) Limitação na extensão do seu trabalho.
) O auditor está convencido de que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da entidade
auditada.
) O auditor não obteve comprovação suficiente
para fundamentar sua opinião.
) O auditor verificou que as demonstrações
contábeis estão incorretas ou incompletas.
) O auditor conclui que o efeito de qualquer
discordância ou restrição na extensão de um
trabalho não é de tal magnitude que requeira
outro tipo de parecer.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1; 4; 1; 1; 3; 4
2; 4; 4; 2; 1; 3
4; 2; 2; 1; 3; 4
4; 4; 1; 1; 3; 2
4; 4; 2; 1; 3; 4

.
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(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Auditoria de Gestão e Operacional.
) Possui vínculo empregatício com a empresa
auditada.
) Fornece informações sobre os controles
internos.
) Maior grau de independência.
) Menor grau de independência.
) Parecer de auditoria.
) Relatório de auditoria.
) Não possui vínculo empregatício com a
empresa auditada.
) Utiliza a qualidade dos controles internos para
determinar o volume de testes.
) Utiliza grande volume de testes.
) Utiliza pequeno volume de testes.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1; 1; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 2; 1; 2
1; 1; 2; 2; 1; 2; 1; 2; 2; 1; 2
1; 2; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 2; 1; 2
2; 1; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 2; 2; 1
2; 2; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 2; 1; 2
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32. Controle interno pode ser conceituado, segundo
o AICPA – American Institute of Certified Public
Accountants, como o “Plano da organização e todos
os métodos e medidas coordenados, adotados, dentro da empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a adequação, e confiabilidade de seus dados
contábeis, promover a eficiência operacional, e
fomentar o respeito e obediência às políticas administrativas fixadas pela gestão”.
Observe que alguns itens dessa conceituação foram
destacados. Identifique a alternativa na qual um desses itens está corretamente detalhado.
a. ( ) Salvaguardar seus ativos pode ser entendido como a segregação de funções e a definição adequada das relações de autoridade e
responsabilidade, assim como a definição de
meios de comparação e de julgamento.
b. ( ) Respeito e obediência às políticas administrativas pode ser entendido como a adoção
de controles gerenciais, controles funcionais,
controles independentes e de controles de
fluxo, como também a utilização de relatórios
gerenciais.
c. ( ) Métodos e medidas coordenados indicam
o modo pelo qual a administração utiliza os
relatórios e as análises obtidas, certificando-se
que os registros contábeis são isentos de erros.
d. ( X ) Plano da organização engloba a definição
clara do organograma da empresa e a definição adequada das relações de autoridade
e responsabilidade, assim como a separação
das funções de operação, custódia, contabilidade e auditoria interna.
e. ( ) Eficiência operacional pode englobar custopadrão, sistemas de revisão e aprovação, contagens físicas independentes e a definição de
meios de comparação e de julgamento.

33. Veja a frase abaixo:
“ 1 simultaneamente com 2 , constitui-se
no relatório sucinto das operações realizadas pela
empresa 3 , onde sobressai um dos valores mais
importantes às pessoas nela interessadas, 4 ”.
Complete a frase com a escolha da alternativa que
melhor preencha os campos numerados 1, 2, 3, e 4.
) 1 A DRE, elaborada; 2 o BP; 3 na data da publicação; 4 o resultado líquido do período.
( ) 1 A DMPL, elaborada; 2 o BP; 3 durante determinado período de tempo; 4 o resultado
líquido do período.
( X ) 1 A DRE, elaborada; 2 o BP; 3 durante determinado período de tempo; 4 o resultado líquido
do período.
( ) 1 A DMPL, elaborada; 2 a DRE; 3 na data da
publicação; 4 o patrimônio líquido do período.
( ) 1 O BP, elaborado; 2 a DRE; 3 durante determinado período de tempo; 4 o patrimônio
líquido do período.

a. (
b.

c.

d.
e.

34. Escolha a alternativa que indiqua a relação correta para a seguinte seqüencia de eventos: Compra
de Mercadorias para revenda; Apuração de Custo
da Mercadoria Vendida; Compra de automóvel para
uso; Despesas com salários; Receita de Equivalência
Patrimonial.
a. ( X ) Débito em estoque; Estoque Inicial + Compras
– Estoque Final; Gasto; Gasto; Crédito na DRE e
Débito no Ativo.
b. ( ) Débitos em estoque e ICMS; Estoque Inicial Compras + Estoque Final; Gasto; Investimento;
Crédito na DRE e Débito no Ativo.
c. ( ) Débitos em estoque e ICMS; Estoque Inicial +
Compras – Estoque Final; Débitos em estoque
e ICMS; Gasto; Crédito na DRE e Débito no
Ativo.
d. ( ) Débitos em estoque e ICMS; Estoque Inicial +
Compras – Estoque Final; Gasto; Gasto; Débito
no Caixa e Crédito na DRE.
e. ( ) Débitos em estoque e ICMS; Estoque Inicial
+ Compras – Estoque Final; Gasto; Débito em
Ativo Diferido; Débito no Caixa e Crédito na
DRE.

.
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35. Em uma determinada organização, a conta caixa
apresentou, na publicação do Balanço Patrimonial,
os seguintes valores: R$100.000 em 31/12/2005
e R$ 569.648 em 31/12/2006. Sabendo-se que o
Resultado do período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
apurado pela Demonstração do Resultado do
Exercício foi de R$ 507.174, escolha a alternativa correta sobre as eventuais diferenças entre os resultados.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O resultado financeiro é de R$ 469.648.
O resultado contábil é de R$ 507.174. A diferença é explicada por algum erro de lançamento na contabilidade da empresa.
( ) O resultado financeiro é de R$ 469.648.
O resultado contábil é de R$ 507.174. A diferença é explicada por algum erro de lançamento no fluxo de caixa da empresa.
( ) O resultado contábil é de R$469.648. O resultado financeiro é de R$507.174. A diferença é
explicada pelos diferentes regimes utilizados
em cada um: regime de caixa para o resultado
financeiro e regime de competência para o
resultado contábil.
( X ) O resultado financeiro é de R$ 469.648.
O resultado contábil é de R$ 507.174. A diferença é explicada pelos diferentes regimes
utilizados em cada um: regime de caixa para o
resultado financeiro e regime de competência
para o resultado contábil.
( ) O resultado financeiro é de R$469.648.
O resultado contábil é de R$507.174. A diferença é explicada pelos diferentes regimes
utilizados em cada um: regime de caixa para
o resultado contábil e regime de competência
para o resultado financeiro.

.
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36. Escolha a alternativa correta.
O ciclo operacional de uma organização indica:
a. ( X ) O prazo médio, em dias, transcorrido entre a
data da compra de mercadorias para revenda e
a data do recebimento das vendas aos clientes
pode ser obtido por meio da seguinte fórmula:
PME (prazo médio de estocagem) + PMRC
(prazo médio de recebimento de clientes)
b. ( ) O prazo médio, em dias, transcorrido entre
a data da compra de matérias primas para
revenda e a data de pagamento aos fornecedores pode ser obtido por meio da seguinte
fórmula: PMEMP (prazo médio de estocagem
das matérias primas) + PMPC (prazo médio de
pagamento a fornecedores).
c. ( ) O prazo médio, em meses, transcorrido
entre a data da compra de mercadorias para
revenda e a data do recebimento das vendas
aos clientes pode ser obtido por meio da
seguinte fórmula: PME (prazo médio de estocagem) + PMRC (prazo médio de recebimento
de clientes) – PMPF (prazo médio de pagamento a fornecedores).
d. ( ) O prazo médio, em meses, transcorrido
entre a data da compra de mercadorias para
revenda e a data do recebimento das vendas
aos clientes pode ser obtido por meio da
seguinte fórmula: PME (prazo médio de estocagem) + PMRC (prazo médio de recebimento
de clientes) + PMPF (prazo médio de pagamento a fornecedores).
e. ( ) O prazo médio, em anos, transcorrido entre
a data da compra de mercadorias para
revenda e a data do recebimento das vendas
aos clientes pode ser obtido por meio da
seguinte fórmula: PME (prazo médio de estocagem) – PMPF (prazo médio de pagamento a
fornecedores).

Prefeitura Municipal de Florianópolis

37. O fluxo caixa livre (FCL) é utilizado por diversos analistas para a análise do valor de um negócio.
Escolha a alternativa correta sobre o FCL.
a. ( ) Não é possível obter-se o FCL por meio
da DRE – Demonstração do Resultado do
Exercício, pois não há qualquer relação entre
os dois.
b. ( ) O FCL pode ser considerado como o resultado obtido pela DRE – Demonstração do
Resultado do Exercício, independente de
qualquer ajuste.
c. ( ) O FCL pode ser obtido por meio da DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício,
ajustando-se ao resultado obtido na DRE as
variações encontradas na conta caixa do BP –
Balanço Patrimonial.
d. ( ) O FCL pode ser obtido por meio da DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício,
ajustando-se ao resultado obtido na
DRE as variações encontradas na DMPL –
Demonstração de Mutações do Patrimônio
Líquido.
e. ( X ) O FCL pode ser obtido por meio da DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício,
ajustando-se ao resultado obtido na DRE as
despesas e receitas que não afetaram o caixa,
assim como as saídas e entradas de caixa que
não afetaram o resultado obtido pela DRE.

38. Na análise das Demonstrações Contábeis, diversos grupos de índices podem indicar a situação
econômico-financeira de uma organização. Escolha a
alternativa que melhor relaciona o grupo de indicadores à situação econômico-financeira.
a. ( ) Indicadores de Rentabilidade indicam o
quanto os credores estão tendo de retorno.
b. ( ) Indicadores de Giro indicam o quanto os
Ativos remuneram os acionistas.
c. ( X ) Indicadores de Insolvência indicam o quanto
a organização pode estar próximo à falência.
d. ( ) Indicadores de Estrutura indicam como estão
alocadas as aplicações no Curto e Longo Prazos.
e. ( ) Indicadores de Margem indicam o quanto os
Ativos estão dando de retorno para o negócio
(entidade).

39. Escolha a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os conceitos de Custo Fixo e Custo Variável
não estão associados aos volumes de produção: O Custo Fixo é sempre constante e não
varia com o volume da produção; o Custo
Variável sofre variações em função da inflação.
( X ) Os conceitos de Custo Fixo e Custo Variável
estão associados aos volumes de produção: O Custo Fixo não varia com o volume
da produção, apesar de não ser constante;
o Custo Variável total é proporcional ao
volume da produção, mas pode ser constante
unitariamente.
( ) Os conceitos de Custo Fixo e Custo Variável
estão associados aos volumes de produção:
O Custo Fixo é sempre constante e não varia
com o volume da produção, pois depende
do tipo de contrato firmado; o Custo Variável
sofre variações em função da inflação e de
outros fatores da economia.
( ) Os conceitos de Custo Fixo e Custo Variável
estão associados aos volumes de produção: O Custo Fixo não varia com o volume
da produção, apesar de não ser constante;
o Custo Variável total é proporcional ao
volume da produção, mas nunca é constante
unitariamente.
( ) Todo Custo Fixo é direto e todo o Custo
Variável é indireto, dessa forma sendo influenciado e influenciando a volume de produção.

Orientações para as questões 40 a 50
Nas referências feitas à legislação, constantes em algumas das questões, adotaram-se as seguintes abreviações e critérios de especificação:
 A Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, é
tratada simplesmente por Lei nº 4.320/64.
 A Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
é tratada como Lei Complementar nº 101/00 ou
simplesmente como Lei de Responsabilidade Fiscal.
 Qualquer citação da Constituição Federal de 1988
abrange todas as Emendas Constitucionais que
promoveram alterações nos textos originais.

.

Página 13

Secretaria Municipal de Administração

40. Assinale a alternativa que indica, conforme
definido na Constituição Federal de 1988, quem
deve exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Poder Judiciário, mediante o controle judiciário, e os Tribunais de Contas da União, dos
Estados e dos Municípios, quando houver.
( ) Os órgãos de auditoria interna vinculados ao
sistema de controle interno de cada Poder e
empresas de auditoria independente.
( ) A Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e o sistema de controle interno do
Poder Executivo.
( X ) O Congresso Nacional, mediante controle
externo, e o sistema de controle interno de
cada Poder.
( ) A Câmara de Vereadores com auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ou do Município,
quando houver.

42. Assinale a alternativa que indica apenas receitas
orçamentárias classificáveis na categoria econômica
das “receitas correntes”:
a. ( ) Impostos, operações de crédito e taxas.
b. ( X ) Impostos, receitas de contribuições e
cobrança da dívida ativa.
c. ( ) Cota-parte do fundo de participação dos
municípios e alienação de bens móveis e
imóveis.
d. ( ) Taxas, cota-parte do fundo de participação
dos municípios e operações de crédito.
e. ( ) Amortização de Empréstimos Concedidos,
operações de crédito e alienação de bens.

43. Assinale a alternativa que completa a seguinte
frase, constante no art. 35 da Lei no 4.320/64:
“pertencem ao exercício financeiro: [...]”
a. (
b.

41. Assinale a alternativa que indica o instrumento de
planejamento estatal (orçamentário) que, em função
da Lei de Responsabilidade Fiscal, passou a dispor
também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas
e critérios e forma de limitação de empenho, entre
outros aspectos.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Lei do Plano Plurianual.
Lei Orçamentária Anual.
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso.
) Demonstrativo da Compatibilidade da
Programação dos Orçamentos.

c.
d.
e.

44. Assinale a alternativa que, nos termos da LRF,
identifica o “compromisso financeiro assumido em
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite
de título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros”.
a.
b.
c.
d.
e.

.
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) As receitas nele estimadas e as despesas nele
fixadas.
( ) As receitas nele arrecadadas e as despesas
nele pagas.
( ) As despesas nele legalmente empenhadas e
as receitas nele autorizadas.
( ) As despesas legalmente fixadas e as receitas
legalmente lançadas.
( X ) As despesas nele legalmente empenhadas e
as receitas nele arrecadadas.

(X)
( )
( )
( )
( )

Operação de crédito.
Refinanciamento da dívida mobiliária.
Débito de tesouraria.
Serviço da dívida.
Restos a pagar.
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45. Assinale a alternativa que nomeia os dois
relatórios que devem ser publicados pelos entes
públicos (seus Poderes e órgãos), previstos na Lei
Complementar no 101/00.
a. ( ) Balanço Geral e Relatório de Gestão Fiscal.
b. ( ) Relatório de Prestação de Contas e Relatório
das Variações Patrimoniais.
c. ( ) Relatório da Receita Arrecada e Relatório das
Despesas Empenhadas.
d. ( X ) Relatório de Gestão Fiscal e Relatório
Resumido da Execução Orçamentária.
e. ( ) Relatório Trimestral do Orçamento e Relatório
Geral Anual.

48. Assinale a alternativa que indica a lei que deve
estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas
aos programas de duração continuada.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Lei do Plano Plurianual.
Lei do Orçamento Fiscal.
Lei do Orçamento Anual.
Lei do Orçamento Estratégico.
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

46. Assinale a alternativa que representa o estágio da
despesa que, nos termos da Lei no 4.320/64, “consiste
na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito”.

49. Assinale a alternativa que indica o procedimento
previsto na Constituição Federal de 1988 que deverá
ser realizado por qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Efetivação.
Pagamento.
Liquidação.
Lançamento.
Confirmação.

47. Assinale a alternativa que apresenta o termo relacionado ao seguinte extrato da definição legal, constante na Lei no 4.320/64: “as despesas empenhadas
mas não pagas até o dia 31 de dezembro”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Dívida ativa.
Despesas Residuais.
Débitos em tesouraria.
Despesas do exercício anterior.
Restos a pagar.

( )
( )
( )
( )
(X)

Agir de forma planejada e transparente.
Fiscalizar o uso dos recursos públicos.
Ordenar despesas na forma da lei.
Realizar licitações e contratos.
Prestar contas.

50. Assinale a alternativa que indica o princípio
orçamentário que estabelece que o orçamento deve
conter todas as receitas e despesas da Administração.
Deste modo, não devem existir receitas ou despesas não abrangidas pelo controle orçamentário dos
Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Unidade.
Anualidade.
Especificação.
Universalidade.
Exclusividade.

.
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