CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO

DATA: 11/01/2009 - DOMINGO - MANHÃ
CARGO: Analista de Tecnologia da Informação
PERFIL: S21 - Contabilidade
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O Caderno de Questões contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 questão discursiva.
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da Prova Discursiva
seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluídos neste tempo o
preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da Prova Discursiva.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da
Prova Discursiva, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
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10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta
da Prova Discursiva. Não esqueça seus pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
13/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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3. “A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou ontem a
conclusão do processo de nacionalização de um teste que
permite detectar a presença do HIV em apenas 15
minutos.(...)
Com o teste agora nacionalizado, uma gota de sangue é
suficiente para um diagnóstico 99% eficaz, revelado no local
da coleta em um período de 10 a 15 minutos. No Brasil, o
método já é difundido em maternidades, para evitar a
transmissão de mãe para filho nos partos em que a gestante
não foi submetida ao teste de HIV no pré-natal.”

1. “O assunto mais comentado da conferência do clima em
Poznan atende pela sigla REDD. A Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação é tema constante tanto nas
negociações oficiais como nos eventos paralelos. Como
proteger as florestas é a vertente que mais avançou nos
últimos meses no debate internacional sobre mudanças
climáticas.
A idéia dos países ricos e mais emissores é que é mais fácil e
mais barato evitar o desmatamento nas nações com florestas
do que mudar o padrão energético, de transporte e consumo
em seu próprio território. O desmatamento responde por 15%
a 20% das emissões globais de gases-estufa.”

(Jornal da Ciência, 02 de dezembro de 2008. Disponível em
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60287)

A Aids é:

(Disponível em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60397)

A) uma abreviatura usada no meio médico e científico para
se referir ao vírus HIV;
B) a síndrome decorrente da infecção produzida pelo
conhecido vírus HIV;
C) uma doença respiratória oportunista que atinge pessoas
soro-negativas;
D) a sigla para o vírus que causa uma síndrome conhecida
como HIV;
E) sinônimo de HIV, vírus que causa imunodeficiência em
pessoas contaminadas.

Um gás que contribui para o aquecimento global, já que
desempenha importante papel no efeito estufa, é o:
A)
B)
C)
D)
E)

gás carbônico;
peróxido de carbono;
gás oxigênio;
néon;
nitrogênio.

4. Em uma planilha no aplicativo MS Excel, na célula A1 foi
digitado o número 20. Se esta célula for selecionada e o
botão % da Barra de Ferramentas for pressionado, a célula A1
apresentará o seguinte valor:

2. Observando o gráfico do IBGE sobre o consumo final de
energia e o PIB (Produto Interno Bruto) percebe-se que:

A)
B)
C)
D)
E)

20
20%
20,00
2000%
0,2

5. Um usuário em um microcomputador com o sistema
operacional Windows XP em português, digita um texto no
aplicativo Word e monta uma Planilha no MS Excel. Para
passar de uma aplicação a outra rapidamente, o Windows
oferece a opção de acesso por meio da Barra de Tarefas ou,
de forma alternativa, o seguinte atalho de teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

ALT + TAB;
SHIFT + ESC;
SHIFT + TAB;
CTRL + TAB;
CTRL + ESC.

6. No MS Word, a opção de Menu “Arquivo” que possibilita
salvar um documento do tipo “. doc” como um arquivo HTML
( Página da Web) é:

A) o crescimento do consumo de energia é inversamente
proporcional ao do PIB;
B) o crescimento do PIB não está relacionado ao
crescimento do consumo de energia;
C) o crescimento do consumo de energia é diretamente
proporcional ao do PIB;
D) o crescimento do PIB está relacionado ao decréscimo no
consumo de energia;
E) não há relação possível entre PIB e consumo final de
energia.

A)
B)
C)
D)
E)
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exportar HTML;
transferir arquivo para;
salvar;
salvar como;
o MS Word não cria arquivos HTML.
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7. Em relação ao MS Word, analise:

Microsoft to Offer Free Virus Protection Software for
Windows
By Scott Gilbertson November 19, 2008

I.

A combinação das teclas CTRL + SETA para a direita
permite ir para o fim da linha atual do texto.
II. Através do Menu “Inserir” coloca-se o cabeçalho no texto.
III. A combinação CTRL + F tem a finalidade de fechar o
documento atual.

Microsoft plans to offer Windows users a new antivirus
package designed to protect the OS from viruses, spyware,
rootkits and trojans. The new software is tentatively codenamed Morro, and will be available for free to Windows XP,
Vista and 7 users sometime in the second half of 2009.
The new software will reportedly use very minimal resources,
which means it should work well with older PCs. If fact,
Microsoft says Morro has been specially designed for older
PCs and low-spec machines popular in developing nations. In
addition to its minimal processor demands, Morro has been
developed to use very little bandwidth, making it ideal for those
without broadband connections.
Morro will replace Microsoft's current, paid service, Windows
Live OneCare, which has been available on a subscription
basis for $50 per year.
While a free, antivirus solution that ships with Windows would
be a boon for the average user, it could also mean trouble for
third-party software solutions. Given that a bundled solution
could raise antitrust concerns – and would no doubt see
competitors like McAfee and Grisoft reaching for the lawyers –
Microsoft will be offering Morro as a separate download.
Assuming Morro can deliver decent security it should be a
welcome free addition to Windows, but we don't suggest
throwing away your third-party software just yet. Antivirus
software suites will likely continue to hold an edge over Morro
by offering additional handy tools – like password managers,
identity theft protection and browser-based phishing
protection.
Still, if you've been running Windows with no antivirus software
at all, Morro will no doubt be better than nothing, and it's hard to
argue with free.

Dos itens acima mencionados:
A)
B)
C)
D)
E)

I está correto, apenas;
II está correto, apenas;
III está correto, apenas;
I e II estão corretos, apenas;
I, II e III estão corretos.

8. Sejam V (verdadeiro) e F (falso) os valores lógicos
associados às proposições compostas a seguir:
I.
II.
III.
IV.

3 ≤ 3 e - 3 > - 2. ( )
Se 2 é primo, então 3 é par. (
Se 4 é primo, então 5 é par. (
5 é ímpar ou 7 é par. ( )

)
)

A seqüência ordenada dos valores lógicos obtidos, de cima
para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V
F
F
V
F

V
F
V
F
F

F
V
F
V
F

F;
V;
V;
F;
F.

9. A única das proposições abaixo que pode ser
considerada uma negação lógica da proposição: “Se é
carnaval, então uso uma fantasia”, é:
A)
B)
C)
D)
E)

11. According to the text, Microsoft is planning to offer a new
antivirus packege for …
A)
B)
C)
D)
E)

é carnaval e não uso uma fantasia;
não é carnaval e não uso uma fantasia;
se não uso uma fantasia, é carnaval;
não é carnaval ou uso uma fantasia;
não é carnaval e uso uma fantasia.

XP, Vista and 7 users only;
users who have all kinds of machines;
Windows in general including older PCs;
XP, Vista, and 7 and it perhaps works with older machines;
all kinds of machines including Macs.

10. Dentre os argumentos lógicos apresentados abaixo, o
único que é um silogismo é:

12. By being a free product, the new antivirus will certainly
bring some trouble such as …

A) se chove, não vou ao trabalho. Se vou ao trabalho fico
cansado. Se fico cansado não vou ao cinema. Ocorre que
não estou cansado, logo não fui ao trabalho;
B) o menino é levado ou quieto. Se é quieto não dá trabalho.
Se dá trabalho é levado. O menino dá trabalho, logo é
quieto;
C) o carro é verde ou azul. O carro não é verde, logo, é azul;
D) o Botafogo é campeão ou o Flamengo é campeão. O
Flamengo é campeão se o Vasco não é campeão. Ocorre
que o Botafogo é o campeão, logo o Vasco venceu o
Flamengo;
E) se o trabalhador é bom profissional, então ele é eficiente.

A)
B)
C)
D)
E)

other company's rage;
Lawful antivirus actions;
competitors applying for antitrust law;
demages for other softwares;
Problems with HDs.

13. In the tthird paragraph, second line, the author says:
“Given that a bundle solution…” the word bundle means…
A)
B)
C)
D)
E)

03

a package unlikely to cause problems;
a package that contains some products;
a package that contais only one product;
a package with a lot of money;
a package with a poor software.
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14. By saying “ we don't suggest throwing away your thirdparty software just yet, the author means that…
A)
B)
C)
D)
E)

21. Em uma Companhia, os sócios ou acionistas:

other tools will still be necessary, even using Morro;
user should not wait for Morro to come out;
Morro will probably have too many erros;
Morro won't overcome its defects;
Morro will be able to provide handy tools which will be as
good as its competitors.

A) possuem responsabilidade limitada ao preço de emissão
das ações subscritas ou adquiridas;
B) apenas geram recursos financeiros à Companhia, não
possuindo qualquer responsabilidade para com ela;
C) possuem responsabilidades criminais, apenas quando
adquirem ações ordinárias;
D) têm direito a voto apenas nas Assembléias Especiais;
E) respondem ilimitadamente, no âmbito empresarial,
quando portadores de ações ordinárias.

15. The new antivirus packege will…
A) bring a good solution for protecting Windows user in
general way;
B) make competitors provide users with free antivirus
packeges;
C) change the way we deald with all computer protection;
D) Serve Pcs users in the developing countries only;
E) make other softwares entirely obsolet.

22. Independentemente do objeto, uma Sociedade Anônima:
A) pode ser uma Associação, sem fins lucrativos, regida pelo
Código Comercial;
B) é sempre mercantil e regida pelas leis e usos do
comércio;
C) tem sempre fins lucrativos e é Regida pelo Código
Comercial;
D) é equiparada a uma Fundação Privada, subordinada ao
Ministério Público;
E) pode ser uma OSCIP, regida pelas regras do Ministério da
Justiça.

16. The last sentece of the text “still, if you been running
Windows without …” the word still could be replaced by …
without altering its meaning.
A)
B)
C)
D)
E)

even;
in addition to;
therefore;
yet;
unless.

23. Todas as ações do capital da companhia aberta, menos
as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de
conselheiros de administração e as em tesouraria, são
consideradas ações:

Choose the best option.

A)
B)
C)
D)
E)

17. The lights went ____ twice when I was ____ the computer
this morning, so I had to stop working ____ the project. Well,
that's why I'm late.
A)
B)
C)
D)
E)

on / at / on;
off / at / in;
on / in / on;
out / in / on;
out / at / on.

24. Sobre o Capital Social de uma Sociedade Anônima, é
correto afirmar que:
A) o estatuto da companhia fixará o valor do capital social,
expresso em moeda nacional ou estrangeira;
B) somente poderá ser modificado com observância dos
preceitos da Lei nº 6.404/76;
C) poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em
dinheiro;
D) a avaliação dos bens integralizados como Capital Social
será feita por perito regulamentado;
E) se o subscritor não aceitar a avaliação dos bens, mas a
assembléia aprovar, o projeto de constituição da
companhia será aprovado com ressalvas.

18. You ____ not believe that these possibilties are real,
they're based ____ experiments that _____ proved until now.
A)
B)
C)
D)
E)

ordinárias;
preferenciais;
nominativas;
em circulação no mercado;
negociáveis em balcão.

should / in / haven't been;
must / on / won't be;
should / on / haven't been;
may / in / wouldn't be;
Should / on / were not.

19. If you don't read carfully this manual you _____ be able to
learn how this gizmo works.
A)
B)
C)
D)
E)

25. Ao título que confere ao seu titular, nas condições
constantes do certificado, direito de subscrever ações do
capital social, que será exercido mediante sua apresentação
à companhia e pagamento do preço de emissão das ações,
dá-se o nome de:

wouldn't;
won't;
aren't;
can't;
couldn't.

A)
B)
C)
D)
E)

20. This machine runs on a _____ . That will make any other
seem old.
A)
B)
C)
D)
E)

secondary new power-genereting system;
new secondary power-generating system:
power-generating secondary new system;
new power-generating secondary system;
secondary power-generating new system.
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debênture;
endosso;
bônus de subscrição;
título subscritivo;
bônus de fruição.

26. De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, o
exercício social tem duração padrão:

31. No Balanço Patrimonial, as contas do ativo são dispostas
em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos
nelas registrados. A apresentação na ordem correta das
contas do Ativo Permanente é:

A) variável de acordo com o estatuto;
B) de 1 ano e data de término em 31 de dezembro;
C) definida por Assembléia Geral Ordinária no início de cada
exercício;
D) de 1 ano e data de término fixada no estatuto;
E) variável de acordo com o objeto social.

A)
B)
C)
D)
E)

27. São demonstrações financeiras obrigadas a serem
elaboradas pela diretoria da companhia, ao fim de cada
exercício social, e que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

32. Para efeitos da Lei das Sociedades Anônimas,
considera-se valor de mercado das matérias-primas o:
A) preço bruto de realização mediante venda no mercado,
deduzidos os impostos e demais despesas necessárias
para a venda, e a margem de lucro;
B) preço pelo qual possam ser repostas, mediante compra
no mercado;
C) preço líquido de realização mediante venda no mercado,
deduzidos os impostos;
D) valor bruto pelo qual possam ser alienados a terceiros;
E) preço bruto de realização mediante venda no mercado,
deduzidos os impostos e demais despesas necessárias
para a venda.

o balanço patrimonial;
a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
a demonstração do resultado do exercício;
a demonstração dos fluxos de caixa;
a demonstração das origens e aplicações de recursos.

28. Nas demonstrações financeiras, os pequenos saldos
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e
NÃO ultrapassem:
A)
B)
C)
D)
E)

5% do valor do respectivo grupo de contas;
10% do valor do respectivo grupo de contas;
15% do valor do respectivo grupo de contas;
20% do valor do respectivo grupo de contas;
25% do valor do respectivo grupo de contas.

33. NÃO deve ser discriminado na demonstração do
resultado do exercício:
A)
B)
C)
D)

a receita bruta das vendas e serviços;
o saldo da conta de correção monetária;
o lucro ou prejuízo operacional;
o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante
por ação do capital social;
E) as participações de debêntures, de empregados e
administradores, mesmo na forma de instrumentos
financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados, que não se caracterizem
como despesa.

29. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as
garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades
eventuais ou contingentes devem estar indicados:
A)
B)
C)
D)
E)

investimentos, imobilizado e diferido;
imobilizado, investimentos e diferido;
diferido, investimentos e imobilizado;
investimentos, imobilizado, intangível e diferido;
intangível, imobilizado, investimentos e diferido.

na ata da última Assembléia Geral do exercício social;
nas notas explicativas;
nos quadros analíticos auxiliares;
no livro ou sistema de Ativo Fixo;
no razão auxiliar de Ativo Fixo.

30. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e da Lei nº 6.404/76, bem como 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. É
correto afirmar que:

34. As participações estatutárias serão determinadas, com
base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a
participação anteriormente calculada, sucessivamente e na
seguinte ordem:
A)
B)
C)
D)
E)

A) as demonstrações financeiras das companhias fechadas
observarão as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas
por auditores independentes registrados na mesma
comissão;
B) as companhias abertas poderão optar por observar as
normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
fechadas;
C) não é permitida qualquer modificação de métodos
contábeis, de efeitos relevantes, em um mesmo exercício
social;
D) a companhia observará em registros auxiliares, sem
modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas na Lei nº 6.404/76, as
disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou
determinem a elaboração de outras demonstrações
financeiras;
E) as demonstrações financeiras serão assinadas pelos
administradores e por contabilistas legalmente
habilitados.

empregados, administradores e partes beneficiárias;
empregados, partes beneficiárias e administradores;
administradores, empregados e partes beneficiárias;
administradores, partes beneficiárias e empregados;
partes beneficiárias, administradores e empregados.

35. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido:
A) pelos lucros acumulados, pela reserva legal e pelas
reservas de lucros, nessa ordem;
B) pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem;
C) pelas reservas de lucros, pela reserva legal e pelos lucros
acumulados, nessa ordem;
D) pelas reservas de lucros, pelos lucros acumulados e pela
reserva legal, nessa ordem;
E) pela reserva legal, pelos lucros acumulados e pelas
reservas de lucros, nessa ordem.
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41. Considera-se relevante o investimento:

36. Do lucro líquido do exercício, serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, o
valor de:
A)
B)
C)
D)
E)

A) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor
contábil é igual ou superior a 5% do valor do patrimônio
líquido da companhia;
B) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o
valor contábil é igual ou superior a 5% do valor do
patrimônio líquido da companhia;
C) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o
valor contábil é igual ou superior a 10% do valor do
patrimônio líquido da companhia;
D) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o
valor contábil é igual ou superior a 15% do valor do
patrimônio líquido da companhia;
E) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor
contábil é igual ou superior a 20% do valor do patrimônio
líquido da companhia.

3% restrito a 10% do capital social;
3% restrito a 20% do capital social;
3% restrito a 25% do capital social;
5% restrito a 20% do capital social;
5% restrito a 25% do capital social.

37. Dentre as reservas de que trata a Lei das Sociedades
Anônimas, aquela que para existir precisa ter sua finalidade
indicada de modo precisa e completa, seu limite máximo
estabelecido, bem como fixados os critérios para determinar a
parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição, é denominada reserva:
A)
B)
C)
D)
E)

de lucros;
legal;
de contingências;
estatutária;
de capital.

42. São Princípios Fundamentais da Contabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

Entidade, Continuidade e Equidade;
Oportunidade, Atualização Monetária e Prudência;
Competência, Continuidade e Equidade;
Entidade, Competência e Independência;
Independência, Uniformidade e Prudência.

38. A companhia se dissolve por decisão judicial:
A)
B)
C)
D)
E)

43. A informação contábil deve propiciar revelação suficiente
sobre a Entidade, de modo a facilitar a concretização dos
propósitos do usuário, revestindo-se dos seguintes atributos,
EXCETO:

nos casos previstos no estatuto;
pela extinção da autorização para funcionar;
pelo término do prazo de duração;
em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;
por deliberação da assembléia-geral.

A)
B)
C)
D)
E)

39. A operação pela qual a sociedade passa,
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo
para outro, é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

confiabilidade;
comparabilidade;
tempestividade;
compreensibilidade;
prudência.

44. Quando a documentação contábil encontra-se revestida
das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais,
definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
"usos e costumes", diz-se que é:

transformação;
fusão;
cisão;
incorporação;
alteração.

A)
B)
C)
D)
E)

40. São coligadas as sociedades quando:
A) possuem o mesmo administrador;
B) uma participa, com 10% ou mais, do capital da outra, sem
controlá-la;
C) uma participa, com 15% ou mais, do capital da outra, sem
controlá-la;
D) uma participa, com 20% ou mais, do capital da outra, sem
controlá-la;
E) uma é titular de direitos de sócio, de modo temporário,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da outra, sem
controlá-la.

hábil;
fundamentada;
específica;
genérica;
capaz.

45. Erros de lançamento contábil são muito usuais. Para
tanto, as Normas de Contabilidade apresentam formas de
retificação de lançamentos, que são:
A)
B)
C)
D)
E)

estorno e suplementação;
transferência e suplementação;
estorno, transferência e complementação;
transferência, suplementação e complementação;
estorno, suplementação e complementação.

46. Determinado capital duplica de valor em 2 anos e 1 mês a
uma taxa mensal de juros simples de:
A)
B)
C)
D)
E)
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2%;
2,5%;
3%;
3,5%;
4%.

47. Se um aparelho de som, avaliado em R$ 2.000,00, é
vendido com 20% de entrada e o restante em um único
pagamento em 30 dias no valor de R$ 1.640,00, pode-se
afirmar que a taxa de juros simples cobrada na venda é de:
A)
B)
C)
D)
E)

53. NÃO respondem pelo imposto devido pelas pessoas
jurídicas transformadas, extintas ou cindidas:
A) a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
B) a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em
decorrência de cisão de sociedade;
C) a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do
patrimônio de sociedade cindida;
D) a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante
liquidação, ou seu espólio, que continuar a exploração da
atividade social, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual;
E) os sócios da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem
proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração
de rendimentos no encerramento da liquidação.

1%;
2%;
2,5%;
4%;
5%.

48. O valor do desconto por fora a 5% a.m., 60 dias antes do
vencimento em relação a um título de valor nominal
R$100,00, com vencimento previsto para 120 dias será:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5,00;
R$ 10,00;
R$ 15,00;
R$ 20,00;
R$ 50,00.

54. A pessoa física ou jurídica que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma
ou nome individual, responde pelo imposto, relativo ao fundo
ou estabelecimento adquirido, devido até a data do ato:

49. Ao final de 3 meses e a uma taxa de juros compostos de
10% a.m., um capital de R$ 1.000,00 se tornaria:
A)
B)
C)
D)
E)

A) integralmente;
B) solidariamente com o alienante, se este iniciar dentro de
três meses, a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ramo de comércio;
C) subsidiariamente com o alienante, se este iniciar dentro
de seis meses, a contar da data da alienação, nova
atividade no mesmo ramo de comércio;
D) integralmente com o alienante, se este iniciar dentro de
três meses, a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ramo de comércio;
E) integralmente, se o alienante continuar com a exploração
do comércio.

R$ 1.210,00;
R$ 1.300,00;
R$ 1.321,21;
R$ 1.331,00;
R$ 3.300,00.

50. A taxa cuja unidade de referência de seu tempo não
coincide com a unidade de tempo do período de capitalização
é denominada taxa:
A)
B)
C)
D)
E)

efetiva;
equivalente;
real;
proporcional;
nominal.

55. A pessoa jurídica obrigada a apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano para a realização do cálculo da Base
de Cálculo do Imposto de Renda realiza a apuração com base
no lucro:
A)
B)
C)
D)
E)

51. De acordo com o RIR, a instituição de educação ou de
assistência social, sem fins lucrativos, que preste os serviços
para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição
da população em geral, em caráter complementar às
atividades do Estado, é considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

imune ao imposto de renda;
subsidiária ao imposto de renda;
contribuinte do imposto de renda;
subventora do imposto de renda;
isenta ao imposto de renda.

56. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do
lucro líquido do período de apuração:
A) os rendimentos não incluídos na apuração do lucro
líquido que devam ser computados na determinação do
lucro real;
B) as receitas não incluídas na apuração do lucro líquido que
devam ser computadas na determinação do lucro real;
C) os rendimentos e ganhos de capital nas transferências de
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária,
quando auferidos pelo desapropriado;
D) os custos e despesas deduzidas na apuração do lucro
líquido que não sejam dedutíveis na determinação do
lucro real;
E) os encargos, participações e quaisquer outros valores
deduzidos na apuração do lucro líquido que não sejam
dedutíveis na determinação do lucro real.

52. Para efeitos de Imposto de Renda, à entidade que não
apresenta superavit em suas contas ou, caso o apresente em
determinado exercício, destina o resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais, dá-se o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

real trimestral;
arbitrado;
real anual por estimativa;
presumido;
real mensal.

associação;
OSCIP;
fundação;
autarquias;
entidade sem fins lucrativos.
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57. Estão obrigadas a apresentar a Declaração Integrada de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ):
A) as sociedades cooperativas;
B) os consórcios constituídos com finalidade de concorrer à
licitação para contratação de obras e serviços de
engenharia;
C) os condomínios de edifícios;
D) as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que
possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro
público;
E) as pessoas físicas que, individualmente, exerçam
profissões ou explorem atividades sem vínculo
empregatício, prestando serviços profissionais, mesmo
quando possuam estabelecimento em que desenvolvam
suas atividades e empreguem auxiliares.

58. Para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas
pela legislação do imposto de renda só poderá ser reduzido
em, no máximo:
A)
B)
C)
D)
E)

10%;
15%;
20%;
25%;
30%.

59. As despesas decorrentes de transações não incluídas
nas atividades principais ou acessórias que constituam objeto
da empresa são denominadas:
A)
B)
C)
D)
E)

diversas;
não administrativas;
não operacionais;
financeiras;
compensatórias.

60. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido será
determinada mediante a aplicação da alíquota de:
A)
B)
C)
D)
E)

3%;
9%;
10%;
12%;
15%.

DISCURSIVA
Desenvolver um texto em torno de 20 a 30 linhas sobre o
seguinte tema:
“A informação contábil deve propiciar aos seus usuários
base segura às suas decisões, pela compreensão do
estado em que se encontra a Entidade, seu desempenho,
sua evolução, riscos e oportunidades que oferece. Deve
ser expressa por diferentes meios, mas sempre
observando os Princípios Fundamentais de
Contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade”.
Dentro do tema proposto, os seguintes aspectos do texto
serão objetos de avaliação:
•
•
•
•

meios de apresentação das informações contábeis;
enumeração, conceito e finalidade das demonstrações
financeiras obrigadas pela Lei das Sociedades
Anônimas;
conceito e finalidade dos demais relatórios;
enumeração e conceito de 3 Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
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