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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 80 questões das Provas Objetivas, todas com valor de 1,0 ponto, sem
repetição ou falha, assim distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por razões de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS.
12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das

provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Miopia coletiva

Qual é a relação entre contrair um empréstimo e o dilema
de devorar uma sobremesa calórica? O que têm em
comum as atividades do Banco Central e a decisão de
consumir drogas? O economista Eduardo Giannetti da
Fonseca enxerga em todos esses dilemas a lógica dos
juros. Segundo ele, ao comer a sobremesa, desfruta-se
o momento e pagam-se os juros depois, na forma de exer-
cícios físicos. Para desfrutar alguns momentos de prazer
extático, o drogado muitas vezes sacrifica seu patrimônio
cerebral futuro. Torna-se agiota de si mesmo. Professor
do Ibmec São Paulo, Giannetti acaba de lançar O Valor
do Amanhã, uma das mais valiosas e legíveis obras já
escritas sobre um assunto tão complexo e aparentemente
árido como os juros. Sua tese central, exposta na entre-
vista que se segue, é a de que o mecanismo dos juros
encontra similar na vida cotidiana das pessoas, na crença
religiosa e até no metabolismo humano. A mesma lógica
define o comportamento dos indivíduos e das socieda-
des. As que atribuem valor exagerado ao presente sujei-
tam-se a juros elevados. As que se preocupam demais
com o futuro deixam passar boas oportunidades de
investir e desfrutar o presente. Integrante do primeiro
grupo de países, o Brasil padeceria do que Giannetti
apelidou de miopia temporal – uma anomalia, alimentada
pela impaciência, que leva o país a subestimar os desa-
fios ambientais e sociais e a tentar resolver tudo a carim-
badas e canetadas.  
Veja – Como o senhor concluiu que o pagamento de
juros não se restringe ao mundo das finanças?
Giannetti – As leis da economia descrevem muito bem o
que ocorre na natureza. Não foi à toa que Charles Darwin,
como ele próprio relata, vislumbrou a teoria da evolução
lendo o economista Thomas Malthus. A luta para manter-se
vivo e se reproduzir é uma forma de economia, e todos os
seres vivos, inclusive os vegetais, precisam de algum
modo decidir entre usar recursos agora e poupá-los para
o futuro. As folhas das árvores captam renda solar para
formar um estoque de energia que produzirá frutos e
sementes na estação propícia. Toda vez que se abre mão
de algo no presente em prol de um benefício futuro (ou
vice-versa) está implícita a ocorrência de juros.
Veja – Como se dão o acúmulo de poupança e o paga-
mento de juros no mundo biológico?

Giannetti – Em várias situações. Toda vez que come-
mos em demasia, nosso organismo cria uma poupança
automática na forma de gordura. Pode não parecer correto
para quem quer emagrecer, mas, evolucionariamente, faz
muito sentido. A existência dessa poupança na forma de
gordura permite a um animal fazer um consumo pontual
concentrado de energia sem precisar parar a fim de
alimentar-se. Daí que o exercício físico “queima” gordura.
Mas essa poupança tem custos. Você perde agilidade,
perde mobilidade e precisa mantê-la apta para consumo.
Mas traz benefícios. Serve de reserva para situações
de atividade intensa e permite que um animal mantenha
o nível calórico por algum tempo, mesmo que esteja
atravessando um período de “vacas magras”. É o que,
em economia, chamamos de poupança precaucionária.  

(Extraído da Revista Veja, 9 nov. 2005)

1
Indique a opção que reproduz a tese central do texto.
(A) Deve ser feito investimento no futuro para que haja

prazer, em qualquer setor da vida.
(B) A economia pode fornecer matéria para se analisarem

aspectos da vida humana.
(C) Há uma estreita relação entre os juros, a crença religiosa

e o metabolismo humano.
(D) A excessiva preocupação com o futuro deve ser substi-

tuída pela vivência do presente.
(E) Identifica-se, no cotidiano, o processo de pagar no futuro

o uso de bem no presente.

2
Os termos “miopia” e “juros” usados figuradamente no texto
mantêm em comum com os sentidos originais os seguintes
aspectos:
(A) “alteração perceptual, que produz deformação da

realidade” e “perda de bem no futuro por causa de uso
indevido no presente”.

(B) “perda de algum grau de visão para longe” e “taxa a
ser paga posteriormente por uso de benefício tomado
no presente”.

(C) “anomalia que compromete a visão da sociedade”
e “percentual estipulado previamente a ser pago por
empréstimo”.

(D) “deficiência visual que prejudica a visão de perto”
e “fração previamente combinada a ser paga pelo tomador
de numerário”.

(E) “incapacidade de visão baseada na impaciência”
e “pagamento a ser feito por utilização imprópria de
algum bem”.
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3
O conceito de economia adotado no texto NÃO comporta a
noção de:
(A) valor.
(B) poupança.
(C) livre mercado.
(D) captação de recurso.
(E) relação custo/benefício.

4
Pela leitura do primeiro par de pergunta/resposta, só NÃO
se pode dizer que a teoria da evolução:
(A) remete à sobrevivência das espécies.
(B) se refere a acontecimentos naturais.
(C) teve inspiração na economia.
(D) foi vislumbrada por Thomas Malthus.
(E) foi criada por Charles Darwin.

5
Indique a única opção que está em desacordo com a
expressão “carimbadas e canetadas”.
(A) Burocracia.
(B) Imediatismo.
(C) Planejamento.
(D) Imprevidência.
(E) Autoridade.

6
Para o Professor Giannetti, poupança precaucionária
corresponde a:
(A) calorias acumuladas quando as pessoas se alimentam

em excesso.
(B) fundo acumulado para épocas em que se tem pouco

dinheiro.
(C) verba poupada para pagamento de cauções futuras.
(D) gordura armazenada para uso em atividades intensas.
(E) benefício de quem sabe economizar dinheiro.

7
Assinale a opção em que a concordância segue a norma
culta da língua.
(A) Dos dois cientistas consultados, nem um nem outro

aceitou o cargo.
(B) Cada um dos jornalistas fizeram uma pergunta ao entre-

vistado.
(C) Resta ainda muitas dúvidas sobre o cálculo dos juros.
(D) Fazem dois meses que o cientista concedeu uma entrevista.
(E) Os drogados não parecem perceberem o mal que fazem

a si mesmos.
8
Assinale a opção que traz, respectivamente, sinônimos de
“extático” e “anomalia”.
(A) Enlevado, anormalidade.
(B) Exagerado, irregularidade.
(C) Absorto, estranhamento.
(D) Imóvel, aberração.
(E) Histérico, desigualdade.

9
“Como o senhor concluiu que o pagamento de juros não se
restringe ao mundo das finanças?” (l.28-29)

Assinale a opção que reescreve  a pergunta na forma afirma-
tiva, de acordo com a norma culta e mantendo seu sentido
original.
(A) A conclusão a que se chega é que, no mundo das finan-

ças, não há restrição de pagamento de juros.
(B) A conclusão de que o mundo das finanças não restringe

o pagamento de juros é mostrada.
(C) A não-limitação do pagamento de juros no mundo das

finanças é a conclusão do economista.
(D) A conclusão aduzida é que pagamento de juros não se

reduz só ao mundo das finanças.
(E) A falta de delimitação do pagamento de juros para o

mundo das finanças é o que é deduzido.

”Giannetti apelidou de miopia temporal – uma anomalia,” (l.23-24)
”...vislumbrou  a teoria da evolução lendo o economista
Thomas Malthus...” ( l.32-33)
”A luta para manter-se vivo e se reproduzir ...” (l.33-34)
”Como se dão o acúmulo de poupança e o pagamento de
juros...?” (l.42-43)
”...permite a um animal fazer um consumo pontual concen-
trado de energia...” (l.49-50)

Giannetti apelidou de miopia temporal: uma anomalia...
...vislumbrou  a teoria da evolução ao ler o economista
Thomas Malthus
A luta para se manter vivo e reproduzir-se...
Como se dá o acúmulo de poupança e o pagamento de
juros...
...permite a um animal fazer um consumo pontual,
concentrado de energia,...

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10
Nas opções a seguir encontram-se colunas, que contêm, à esquerda, frases ou expressões do texto e, à direita, novas
redações  para elas. Indique em qual há ERRO nas reescrituras, de acordo com a norma culta  e com o sentido original.
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LÍNGUA INGLESA II
Text 1

WHY DO WE NEED OIL AND GAS?

Oil and natural gas are an important part of your
everyday life. Not only do they give us mobility, they heat
and cool our homes and provide electricity. Millions of
products are made from oil and gas, including plastics,
life-saving medications, clothing, cosmetics, and many
other items you may use daily.

In the United States, 97% of the energy that drives
the transportation sector (cars, buses, subways, railroads,
airplanes, etc.) comes from fuels made from oil. Auto
manufacturers are developing cars to run on alternate
fuels such as electricity, hydrogen and ethanol. However,
the electric batteries need to be charged and the fuel to
generate the electricity could be oil or gas. The hydrogen
needed for fuel cells may be generated from natural gas
or petroleum-based products. Even as alternative fuels
are developed, oil will be crucially important to assuring
that people can get where they need to be and want to
go for the foreseeable future. Unless there is an increase
in the penetration of new technologies, alternative fuels
are not expected to become competitive with oil for
transportation before 2025.

World population is currently around 6 billion people,
but is expected to grow to approximately 7.6 billion by
2020. That will mean a huge increase in the demand for
transportation fuels, electricity, and many other consumer
products made from oil and natural gas.

The world economy runs on these fuels. They
improve your quality of life by providing you with
transportation, warmth, light, and many everyday products.
They enable you to get where you need to go, they supply
products you need, and they create jobs. Without them,
quality of life would decline and people in developing
nations would not be able to improve their standard of
living.

http://www.spe.org/spe/jsp/basic/0,1104_1008218_1108884,00.html

11
The main purpose of Text 1 is to:
(A) analyze in detail how global economy works.
(B) provide all available data on world population growth.
(C) explain the importance of oil and gas in our daily routines.
(D) criticize auto manufacturers in the U.S. for using fuels

made from oil.
(E) warn against the explosive population growth expected

in the near future.
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12
Mark the only true statement according to the second
paragraph of Text 1.
(A) By the year 2025 oil fuels will no longer be used in the

transportation sector.
(B) In the U.S., less than half of the energy used for

transportation derives from oil.
(C) Alternative fuels may become competitive with oil for

transportation from 2025 on.
(D) In the near future all American-made cars will run on

alternative fuels such as hydrogen.
(E) Manufacturers have developed battery-powered cars,

whose batteries do not need recharging.

13
Mark the correct statement concerning reference.
(A) “Your” (line 1) refers to “oil and natural gas”.
(B) “They” (line 17) refers to “alternative fuels”.
(C) “That” (line 24) refers to “6 billion people”.
(D) “These fuels” (line 27) refers to “oil and natural gas”.
(E) “They” in “they enable you” (line 30) refers to “everyday

products”.

14
In the Text 1, the words “daily” (line 6) and “currently” (line 22)
could be replaced with, respectively:
(A) “seldom” and “actually”.
(B) “frequently” and “now”.
(C) “in daytime” and “today”.
(D) “habitually” and “generally”.
(E) “every day” and “presently”.

15
Check the item in which there is a correct correspondence
between the underlined words and the idea in italics.
(A) “Not only do they give…” (line 2) – Condition.
(B) “alternate fuels such as electricity” (lines 10 -11) –

Addition.
(C) “However, the electric batteries…” (lines 11 -12) –

Contrast.
(D) “Even as alternative fuels are developed”. (lines 15 -16)

– Cause.
(E) “…but is expected to grow to…” (line 23) – Result.
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Text 2
CONCEPTS OF LEADERSHIP

Good leaders are made, not born. If you have the
desire and willpower, you can become an effective leader.
Good leaders develop through a never ending process of
self-study, education, training, and experience.

To inspire your workers into higher levels of teamwork,
there are certain things you must be, know, and do. These
do not come naturally, but are acquired through continual
work and study. Good leaders are continually working
and studying to improve their leadership skills.

Before we get started, let’s define leadership.
Leadership is a process by which a person influences
others to accomplish an objective and directs the
organization in a way that makes it more cohesive and
coherent. Leaders carry out this process by applying their
leadership attributes, such as beliefs, values, ethics,
character, knowledge, and skills. Although your position
as a manager, supervisor, lead, etc. gives you the authority
to accomplish certain tasks and objectives in the
organization, this power does not make you a leader...it
simply makes you the boss. Leadership differs in that it
makes the followers want to achieve high goals, rather
than simply bossing people around.

The basis of good leadership is honorable character
and selfless service to your organization. In your
employees’ eyes, your leadership is everything you do
that effects the organization’s objectives and their well
being. Respected leaders concentrate on what they are
(such as beliefs and character), what they know (such
as job, tasks, and human nature), and what they do (such
as implementing, motivating, and providing direction).

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadcon.html

16
Text 2 affirms that good leaders:

(A) believe that the skills and abilities necessary to

leadership are innate.

(B) should never let themselves be influenced by their

subordinates or co-workers.

(C) must continually teach their co-workers how to develop

leadership skills.

(D) keep on improving their skills through continuous work

and education.

(E) would acquire more work experience if they had greater

willpower.
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17
“To inspire your workers into higher levels of teamwork” (Text
2, line 5) means to:
(A) advise your subordinates to form different groups within

the organization.
(B) encourage people under your lead to improve their ability

to work together.
(C) urge all the workers to do their best to achieve higher

positions in the company.
(D) teach your employees how to work cooperatively to

increase profits.
(E) convince the organization’s employees that they must

work in teams.

18
According to Text 2 (lines 16 - 22), the difference between
bosses and leaders is that:
(A) leaders are more influential and inspiring to their workers.
(B) leaders are not usually allowed to give orders to people.
(C) leaders often seem more authoritarian and demanding

than bosses.
(D) bosses tend to be selfish and to neglect the workers’

well-being.
(E) bosses are not fully respected by their employees and

peers.

19
In the sentence, “Leaders carry out this process by applying
their leadership attributes, such as beliefs, values…and skills”
(lines 14 -16), the underlined expression means the same as:
(A) plan.
(B) conduct.
(C) evaluate.
(D) call off.
(E) put an end to.

20
Texts 1 and 2 have in common the fact that they are:
(A) alarming and ironical.
(B) pessimistic and hopeless.
(C) distressing and discouraging.
(D) indifferent and cynical.
(E) informative and objective.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
Considere os seguintes impostos:

I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
II - Imposto sobre importação de produtos estrangeiros - II
III - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU
IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mer-

cadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, internacional e de comunicação - ICMS.

V - Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros,
ou relativo a títulos ou valores mobiliários - IOF

Assinale, na tabela abaixo, a opção que apresenta correta-
mente a relação entre cada imposto e a esfera governamental
responsável por sua cobrança:

22
A Cia. de Mineração Ouro Branco adquiriu, em janeiro de
2004, uma jazida no valor de R$ 450.000,00. Os gastos com
pesquisa e estudos geológicos realizados na mesma época
totalizaram R$ 150.000,00. O valor a ser considerado na base
de cálculo, em reais, para fins de cálculo da exaustão, é:
(A) 150.000,00 (B) 300.000,00
(C) 450.000,00 (D) 495.000,00
(E) 600.000,00

23
Conforme o Art. 195 da Constituição Federal, assinale a
opção que apresenta contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social.
(A) PIS/PASEP, CIDE e CPMF.
(B) CSLL, CPMF e Contribuições para o SESC.
(C) COFINS, PIS/PASEP e CIDE.
(D) COFINS, CSLL e Contribuição Previdenciária ao INSS.
(E) Contribuição Previdenciária ao INSS, FGTS e Salário

Educação.

ESTADUAL

IV e V

I e II

III e IV

I e III

IV

MUNICIPAL

II e III

IV e V

II

IV

III

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

FEDERAL

I

III

I e V

II e V

I, II e V

24
Determinada empresa apresentou, em 2004, imposto de ren-
da a pagar (alíquota de 15%) de R$ 2.400,00. Sabendo-se
que as bases de imposto de renda e contribuição social são
iguais, a contribuição social sobre o lucro (alíquota de 9%)
devida, em reais, será de:
(A) 216,00
(B) 360,00
(C) 1.440,00
(D) 1.600,00
(E) 3.240,00

25
Uma empresa comercial descontou duas duplicatas no valor
de R$ 1.000,00, cada, com taxa de desconto de 10% ao
mês, cobrada, no ato, pelo banco. A primeira duplicata
vence em 30 dias e a segunda, em 60 dias. Sabendo-se que
o contrato determina juros compostos para a operação, o
valor, em reais, recebido pela empresa, no momento do
desconto da duplicata, será:
(A) 1.338,00
(B) 1.690,00
(C) 1.700,00
(D) 1.790,00
(E) 1.800,00

26
A Empresa Plataforma fez uma aplicação no Banco da
Praça, no valor de R$ 8.000,00, pelo prazo de três meses,
a uma taxa de juros de 5% ao mês. No regime de juros
compostos, essa aplicação, em reais, renderá:
(A) 400,00
(B) 1.200,00
(C) 1.240,00
(D) 1.261,00
(E) 1.266,00

27
A Cia. Tamoio fez um lançamento contábil transferindo um
bem do ativo imobilizado para o grupo do ativo realizável a
longo prazo, para ser posto à venda. Este lançamento:
(A) não afeta os índices de liquidez geral e imobilização,

pois apenas ocorre a troca entre grupos do ativo.
(B) piora os índices de imobilização e liquidez geral.
(C) melhora os índices de imobilização e liquidez geral.
(D) melhora o índice de imobilização e piora o índice de

liquidez.
(E) melhora o índice de liquidez geral e piora o índice de

imobilização.
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(A) 4.000,00 - 8.000,00 - 12.000,00 - 24.000,00   

(B) 4.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 8.000,00 

(C) 8.000,00 - 12.000,00 - 20.000,00 - 8.000,00   

(D) 8.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 4.000,00 

(E) 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00   
 

28
O Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, compõe-se de
duas partes: A e B. Em relação a esta estrutura, é correto
afirmar que:
(A) na parte A, está o controle do resultado operacional e na

parte B o do não operacional, que devem ser apurados
pelas empresas.

(B) na parte A, são apresentados os ajustes efetuados pela
legislação fiscal, para transformar o resultado apurado,
na contabilidade, no resultado exigido pelo fisco.

(C) na parte A, deve ser apresentado o valor pago de IR e
eventuais créditos tributários por pagamentos efetuados
a maior.

(D) na parte B, são controladas todas as adições e exclu-
sões definitivas, além dos prejuízos fiscais não compen-
sados.

(E) as duas partes se complementam, sendo a parte A para
registro das apurações mensais em bases estimadas e
a parte B para apuração anual definitiva.

29
A Cia. Gás & Óleo alugou um terreno para uso em suas
atividades operacionais e nele realizou benfeitorias no
montante de R$ 48.000,00. O contrato de locação estava
previsto para 4 (quatro) anos, a partir de 1o de setembro de
2001. O valor da amortização lançada em cada período-base
anual, a partir de 2001, em reais, foi, respectivamente:

30
A conta que deve ser apresentada no passivo circulante ou
exigível de longo prazo, conforme o prazo de realização é:
(A) Adiantamento de Clientes.
(B) Adiantamento a Fornecedores.
(C) Despesas Antecipadas.
(D) Duplicatas Descontadas.
(E) Provisão para Devedores Duvidosos.

31
Nas Participações Societárias relevantes, os dividendos
pagos pelas investidas para as empresas investidoras
devem ser registrados, nas controladoras, como:
(A) Receitas não Operacionais.
(B) Receitas Operacionais do Período.
(C) Redução do Valor dos Investimentos.
(D) Resultados de Exercícios Futuros.
(E) Resultado Positivo de Equivalência.

32
A aprovação de uma Lei Complementar, como a definição de
fato gerador do imposto de renda, depende de um quorum
mínimo no congresso nacional para aprovação. Este quorum
representa:
(A) um terço. (B) dois terços.
(C) três quintos. (D) maioria simples.
(E) maioria absoluta.

33
Considerando os critérios de avaliação e classificação
dos ativos e passivos constantes na Lei 6.404/76, é correto
afirmar que:
(A) os direitos e títulos de crédito e demais valores mobiliá-

rios não classificados como investimentos serão avalia-
dos pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado,
se este for maior.

(B) as contas do Ativo serão dispostas em ordem crescente
de grau de liquidez.

(C) as contas do Passivo serão classificadas nos grupos:
Circulante, Exigível de Longo Prazo e Patrimônio Líquido.

(D) no Ativo Imobilizado, os direitos serão classificados pelo
valor de mercado, deduzido da respectiva conta de
depreciação.

(E) no Patrimônio Líquido, será classificado como reserva
de capital o prêmio recebido na emissão de debêntures.

34
Segundo a Lei 6.404/76, as provisões constituídas para os
créditos de liquidação duvidosa devem ser apresentadas, na
Demonstração do Resultado do Exercício, em:
(A) Dedução da Receita Bruta.
(B) Custo das Mercadorias ou Produtos Vendidos.
(C) Resultado não Operacional Negativo.
(D) Despesa de Vendas.
(E) Outras Despesas Operacionais.

35
Determinada empresa apresentou os seguintes prazos
médios referentes ao ano de 2004:

• Prazo Médio de Renovação de Estoques - 24 dias
• Prazo Médio de Recebimento de Vendas - 15 dias
• Prazo Médio de Pagamento de Compras - 34 dias

É correto afirmar que esta empresa obteve, em 2004, um
ciclo financeiro:
(A) positivo de cinco dias.
(B) positivo de dezenove dias.
(C) negativo de cinco dias.
(D) negativo de dezenove dias.
(E) negativo de quarenta e três dias.
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36
A auditoria interna é exercida em pessoas jurídicas de direi-
to público, interno ou externo e de direito privado, e constitui
o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo
examinar a integridade, a adequação e a eficácia dos
controles internos dessas entidades. Segundo as Normas
Brasileiras de Contabilidade da auditoria interna, é INCOR-
RETO afirmar que:
(A) o auditor interno pode obter provas suficientes para

fundamentar suas opiniões através da aplicação de
testes substantivos.

(B) o auditor interno tem como obrigação assessorar a admi-
nistração no trabalho de prevenção de fraudes e erros.

(C) os trabalhos do auditor interno não podem ser utilizados
pelo auditor externo, para não influenciar sua opinião e
independência.

(D) a auditoria interna deve ser documentada por meio de
papéis de trabalho, que devem ser organizados e arqui-
vados de forma sistemática e racional.

(E) a utilização de processamento eletrônico de dados
requer que exista, na equipe de auditoria interna, profis-
sional com conhecimento sobre a tecnologia da informa-
ção e os sistemas utilizados.

37
A Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa
Óleos & Lubrificantes apresenta as seguintes contas e
saldos, em reais:

Receitas de Vendas
Prejuízo na Venda de Bens do Imobilizado
ICMS sobre Vendas
Devolução de Vendas
Despesas com Vendas
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial
Provisão para Imposto de Renda
Despesas Financeiras
Custo das Mercadorias Vendidas

Com base nos dados apresentados, a Margem Operacional
Líquida da empresa será, em reais, de:
(A) 0,35
(B) 0,40
(C) 0,50
(D) 0,70
(E) 0,75

38
A Empresa GNV S/A apresentou um lucro após o Imposto
de Renda, no valor de 200.000,00. Sabendo-se que o estatuto
da empresa prevê dividendo obrigatório de 25% para os
acionistas e também participações de 10% para administradores,
5% para empregados e 5% para debenturistas, afirma-se
corretamente que a parcela do lucro, em reais, atribuída
aos administradores, observando-se a Lei no 6.404/76, será:
(A) 13.537,50
(B) 14.250,00
(C) 15.000,00
(D) 18.050,00
(E) 19.000,00

39
A Cia. ABC apresentou as seguintes contas de resultado,
em reais, ao final do exercício de 2004:

• Receita de Prestação de Serviços
• Custo dos Serviços Prestados
• Receita de Revendas de Mercadorias
• Descontos Financeiros Concedidos
• Custo das Mercadorias Vendidas
• Imposto sobre Serviços
• ICMS s/ Vendas
• Descontos Incondicionais Concedidos
• Devolução de Vendas
• Despesa de Vendas

Com base nos dados apresentados, o lucro bruto da Cia.
ABC, em reais, montou o valor de:
(A) 105,00
(B) 160,00
(C) 170,00
(D) 210,00
(E) 220,00

40
A análise vertical do balanço patrimonial da Cia. Alfa apontou
uma participação de 10% do Ativo Imobilizado no Ativo Total
da empresa no ano 1. A análise horizontal diz que o cresci-
mento do Ativo Imobilizado do ano 1 para o ano 2 atingiu
50% e que o aumento do Ativo Total atingiu 25% no mes-
mo período. Com base apenas nas informações apre-
sentadas, a análise vertical do ano 2 aponta participação do
imobilizado, no Ativo Total, de:
(A) 10% (B) 12%
(C) 15% (D) 25%
(E) 35%

400,00
250,00
500,00
10,00

300,00
20,00
90,00
15,00
5,00

50,00

45.000,00
3.200,00
7.500,00
1.100,00
2.800,00
1.500,00
2.250,00
1.700,00

12.200,00
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41
O Patrimônio Líquido da Cia. L&P, em 31.dez.2003, era com-
posto pelas seguintes contas e saldos:

Capital Social...................................................
Capital a Integralizar.........................................
Reserva de Doações e Subvenções....................
Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures...
Reserva Legal..................................................
Reservas Estatutárias.......................................
Lucros Acumulados..........................................

No exercício de 2004, a Cia. L&P registrou os seguintes
fatos:

- Lucro Líquido do Exercício no valor de R$ 500,00
- Realização do Capital subscrito pelos acionistas no ano

anterior
- Aumento do Capital Social com lucros acumulados de

R$ 50,00 e com reservas de capital de R$ 150,00
- Proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício:

• Reserva Legal R$ 25,00
• Reserva Estatutária R$ 40,00
• Dividendos Propostos R$ 75,00

O saldo da conta Lucros Acumulados, no final de 2004,
em reais, apresenta o valor de:
(A) 280,00 (B) 310,00
(C) 430,00 (D) 720,00
(E) 870,00

42
O IPVA é um imposto que pertence aos(à):
(A) municípios, que ficam com toda a sua arrecadação.
(B) estados, que ficam com toda a sua arrecadação.
(C) estados, que repassam parte de sua arrecadação para

os municípios onde os veículos são licenciados.
(D) União, que repassa parte de sua arrecadação para os

estados onde os veículos são licenciados.
(E) União, que repassa parte de sua arrecadação para os

estados e municípios onde os veículos são licenciados.

43
Uma aplicação financeira de R$ 20.000,00 rende 20% ao
ano, capitalizado semestralmente. Considerando que a
alíquota de Imposto de Renda é de 20% sobre os rendimentos,
ao final da aplicação, o valor do resgate líquido, em reais,
será:
(A) 19.200,00 (B) 19.360,00
(C) 23.200,00 (D) 23.360,00
(E) 27.040,00

44
A Empresa Gasosa, buscando capital de giro, resolve des-
contar R$ 45.000,00 em duplicatas, com uma antecipação
de 10 dias de seu vencimento. Esta operação será realizada
na modalidade de desconto comercial simples, a uma taxa
de 10% a.m. O montante, em reais, obtido pela Empresa
Gasosa, nessa operação, será:
(A) 40.500,00 (B) 43.500,00
(C) 43.650,00 (D) 44.100,00
(E) 44.550,00

45
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da
Empresa Lua Cheia apresentava os seguintes saldos,
em reais, no final do exercício de 2003:

Ocorreram os seguintes fatos, com valores em reais, no
exercício de 2004:

• Lucro Líquido do Exercício          400,00
• Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores            40,00

Sabe-se que o estatuto da empresa define o pagamento de
dividendos de 40% sobre o Lucro Líquido, após a destinação
da reserva legal.
Considerando as regras definidas na Lei 6.404/76, afirma-se
corretamente que o valor do Patrimônio Líquido da Empresa
Lua Cheia, no final do exercício de 2004, em reais, será:
(A) 1.851,00
(B) 1.864,00
(C) 1.868,00
(D) 1.880,00
(E) 1.888,00

46
Um aumento na alíquota do Imposto de Renda, definido
através de uma lei publicada no Diário Oficial da União, no
dia 1o de novembro de 2005, entrará em vigor, aplicando
adequadamente o princípio da anterioridade:
(A) 30 dias após a publicação da lei.
(B) 45 dias após a publicação da lei.
(C) a partir da data da publicação da lei.
(D) a partir do mês de janeiro de 2006.
(E) no mês seguinte ao mês em que completar 90 dias da

publicação da lei.

Em reais
3.000,00

440,00
150,00
100,00
250,00
350,00
120,00

1.000,00

100,00

200,00

300,00

1.600,00

Capital

Reserva de Ágio na emissão Ações

Reserva Legal

Lucros Acumulados

Total
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47
Para certificar-se de transações e eventos subseqüentes
relevantes, o auditor independente deve considerar, em seu
parecer, os efeitos ocorridos:
(A) entre as datas do balanço e a emissão de seu parecer.
(B) entre as datas do balanço e a de publicação nos jornais.
(C) entre as datas do balanço e a de convocação da assem-

bléia de acionistas.
(D) somente até 30 dias após a data de encerramento do

balanço.
(E) somente até 45 dias após a data de encerramento do

balanço.

48
Uma empresa possui saldo de prejuízos fiscais de
R$ 1.000,00, registrados na parte B do LALUR e apresenta,
no ano, um lucro antes do Imposto de Renda de R$ 3.000,00,
incluindo resultado positivo de participação em controladas
e coligadas (equivalência patrimonial), no valor de R$ 200,00.
Sendo assim, o Imposto de Renda (alíquota de 15%), em
reais, atendendo às regras da legislação fiscal, será:
(A) 270,00 (B) 294,00
(C) 300,00 (D) 315,00
(E) 375,00

49
Determinada empresa industrial vende mercadorias a prazo
para uma empresa comercial, por R$ 1.500,00, mais
R$ 100,00 de frete, com desconto de R$ 50,00, caso o
pagamento se realize em até 30 dias. Sabendo que a alíquota
de ICMS é de 20% e que a empresa industrial não possui
créditos do imposto, o ICMS devido nesta operação, em reais,
será:
(A) 290,00 (B) 300,00
(C) 310,00 (D) 320,00
(E) 330,00

50
Em relação aos Artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76,
é correto afirmar que o consórcio de empresas:
(A) é obrigado a se inscrever no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica – CNPJ.
(B) possui personalidade jurídica própria, sujeitando-se à

entrega da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais das Pessoas Jurídicas (DIPJ).

(C) pode ser constituído apenas por empresas com o mesmo
controle acionário.

(D) pode ser constituído apenas para execução de obras
como metrô, usinas hidrelétricas ou estações de trata-
mento de água ou esgoto.

(E) deve ser tributado pelo lucro real, não podendo optar pelo
lucro presumido.

51
A Cia. XYZ apresentou as seguintes contas patrimoniais,
em reais, ao final do ano de 2004:

• Capital 500,00
• Bancos 100,00
• Estoques 100,00
• Duplicatas a Receber 900,00
• Provisão para Devedores Duvidosos  50,00
• Duplicatas Descontadas 200,00
• Fornecedores 200,00
• Financiamentos (50% do saldo vence em 2005) 200,00
• Adiantamento de Clientes 100,00
• Terrenos 150,00

Com base apenas nas informações apresentadas, e consi-
derando a padronização das demonstrações financeiras para
fins de análise de balanço, o índice de liquidez corrente da
Cia. XYZ será:
(A) 1,500
(B) 1,692
(C) 1,750
(D) 2,125
(E) 2,300

52
O Art. 202, da Lei 6.404/76, diz: “Os acionistas têm direito
de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto”. Caso o estatuto
da empresa seja omisso, os acionistas têm direito a um
percentual do lucro ajustado no montante de:
(A) 25%
(B) 30%
(C) 40%
(D) 50%
(E) 100%

53
A Empresa Y tem um prazo de 45 dias para pagamento
de um fornecedor, no valor de R$ 1.000,00, com a opção de
efetuar o pagamento a vista, com 20% de desconto. A taxa
efetiva de financiamento que a empresa vai utilizar para
efetuar o pagamento no prazo máximo permitido será:
(A) 12,0%
(B) 13,5%
(C) 16,0%
(D) 20,0%
(E) 25,0%
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54
O Supermercado Capixaba é uma empresa que fez a opção,
em 2005, pelo lucro presumido. Em janeiro, adquiriu
R$ 200.000,00 em mercadorias, além de ter R$ 100.000,00
de estoque inicial. A receita de revenda de mercadorias
montou R$ 400.000,00 no mês, com o supermercado obtendo,
ainda, receitas financeiras, no valor de R$ 10.000,00.
Sabendo-se que a alíquota da COFINS é de 7,6% para o
método não cumulativo e de 3% para o método cumulativo,
a COFINS devida pelo Supermercado Capixaba, em reais,
referente ao mês de janeiro de 2005, será:
(A) 7.600,00 (B) 8.360,00
(C) 12.000,00 (D) 12.300,00
(E) 14.950,00

55
Uma empresa se utiliza de uma máquina que sofre sérios
problemas de corrosão. Por esse motivo, a depreciação da
máquina é realizada em função da matéria-prima processada.
Ela foi adquirida por R$ 425.000,00 e sua vida útil é limitada
ao processamento de 250.000 kg de matéria-prima.
Em determinado exercício, a empresa extraiu 5.000 kg
de matéria-prima, processados pela mesma máquina.
Utilizando-se o método de depreciação das unidades produ-
zidas, o valor da depreciação no exercício, em reais, será:
(A) 850,00 (B) 2.125,00
(C) 8.500,00 (D) 17.000,00
(E) 21.250,00

56
A Cia. Plataforma apresentou, em 31 dez. 2004, os seguintes
dados, para elaboração da demonstração das origens e
aplicações de recursos:

Considerando o disposto na Lei 6.404/76 e apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que, em reais, o(a):
(A) lucro líquido ajustado é 8.900,00
(B) total de origens de recursos é 1.500,00
(C) total de origens de recursos é 10.400,00
(D) total de aplicações de recursos é 5.600,00
(E) variação do capital circulante líquido é 5.550,00

57
Determinada empresa tem R$ 1.440,00 de Patrimônio Líquido,
que representa 80% do total do Ativo. Sabe-se que o Ativo
Realizável a Longo Prazo representa metade do Ativo
Circulante e que estes dois grupos, juntos, representam
metade do Ativo Permanente. O saldo do Ativo Circulante
desta empresa, em reais, é:
(A) 180,00 (B) 200,00
(C) 360,00 (D) 400,00
(E) 600,00

58
Em relação ao crédito tributário, o item que NÃO representa
modalidades de lançamento é o feito por:
(A) ofício. (B) impugnação.
(C) homologação expressa. (D) declaração.
(E) arbitramento.

59
A constituição da Reserva de Lucros a Realizar é facultativa
e tem como objetivo evidenciar a parcela de lucros não reali-
zada financeiramente. São considerados lucros a realizar,
para fins de constituição dessa reserva:
(A) as receitas não operacionais e os dividendos recebidos

de sociedades coligadas.
(B) as receitas não operacionais e os ganhos de capital

sobre alienação de bens do ativo permanente, realizá-
veis até o término do exercício seguinte.

(C) o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial e
os lucros em vendas a prazo, realizáveis após o término
do exercício seguinte.

(D) os prêmios recebidos na emissão de debêntures e o
produto de alienação de partes beneficiárias.

(E) os dividendos recebidos de sociedades coligadas e as
reversões de provisões para crédito de liquidação duvidosa.

60
A Cia. Mauá possui 90% das ações da Cia. Barão. O inves-
timento na Cia. Barão está registrado no ativo da Cia. Mauá,
com um ágio fundamentado no valor de mercado de um
terreno da Cia. Barão. A Cia. Mauá decide, então, incorporar
a Cia. Barão. Após a incorporação, o ágio:
(A) permanecerá registrado na Cia. Mauá, mas apenas por

90% de seu valor original.
(B) permanecerá registrado na Cia. Mauá, com o mesmo

valor original.
(C) será registrado em despesa no momento da incorporação.
(D) será registrado em conta de ativo diferido, para ser

amortizado em cinco anos.
(E) será registrado na conta que o originou, proveniente de

terrenos.

Lucro Líquido do Exercício

Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial

Dividendos Distribuídos

Realização, em dinheiro, do Capital Social

Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo

Aquisição de Direitos para o Imobilizado

Encargos de depreciação

Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo

Em reais
9.000,00

250,00

2.250,00

1.000,00

500,00

1.500,00

150,00

1.600,00
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61
O Departamento de Orçamento e Custos da Cia. Maringá
fez a projeção, com valores em reais, do resultado de 2005
da seguinte forma:

• Previsão de receitas de serviços
• Custos variáveis na ordem de 70% das receitas
• Custos e despesas fixas
• Impostos (40% do lucro)
• Lucro projetado para o ano

No mês de fevereiro, a Cia. recebe uma encomenda extra,
que representa 25% da sua receita anual e, ao atender a
essa encomenda, teve acréscimo de 10% em seu custo fixo.
Por conta dessa encomenda extra, o lucro projetado irá:
(A) dobrar.
(B) triplicar.
(C) crescer 15%, pois a receita cresceu 25% e o custo, 10%.
(D) crescer na proporção do crescimento da receita, ou seja,

25%.
(E) permanecer no mesmo patamar, devido ao acréscimo

dos custos fixos.

62
Analise as afirmações a seguir em relação às formas de
tributação sobre o lucro.

I - Uma empresa com receita total no valor de 50 milhões
de reais, em 2004, sendo 5% oriunda de resultado posi-
tivo, com participação em controladas, será obrigada a
utilizar, em 2005, o lucro real como forma de tributação
sobre o lucro, estando impedida de utilizar o lucro
presumido em 2005, mesmo que a receita total fique
abaixo de 48 milhões de reais nesse ano.

II - No lucro real, o prejuízo fiscal apurado poderá ser com-
pensado nos anos seguintes, mas com limitação de
30% da soma algébrica de receitas e despesas apura-
das na contabilidade, sem qualquer ajuste de adições
ou exclusões.

III - A empresa que vender seus produtos ao exterior, ainda
que através de empresa comercial exportadora, estará,
automaticamente, obrigada ao lucro real, qualquer que
seja sua receita total no ano anterior.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões):
(A) I
(B) II
(C) I e II
(D) I e III
(E) II e III

63
Considere os dados abaixo, com valores em reais, extraídos
da contabilidade da Cia. Gama, referentes ao exercício de
2004:

• Estoque inicial de mercadorias      10.600,00
• Estoque final de mercadorias                 9.400,00
• Compra de mercadorias                         70.800,00

Considerando-se que o ano comercial tem 360 dias, o prazo
médio de rotação dos estoques da Cia. Gama, no exercício
de 2004, em dias, é:
(A) 25         (B) 50          (C) 75          (D) 100          (E) 125

64
A Cia. Paraguai é uma Cia Aberta e possui um terreno
em seu Ativo Imobilizado, sem uso, com valor contábil de
R$ 1.000,00. Obtém, em janeiro de 2004, um financiamento
no valor de R$ 2.000,00, para nele construir sua nova sede.
O contrato de financiamento prevê carência de um ano para
o valor do principal, ou seja, durante o primeiro ano do
contrato, a Cia. Paraguai pagará somente os juros do
financiamento, de 10% ao ano. A construção será concluída
em dezembro de 2004, com a inauguração da nova sede
prevista para o primeiro dia útil de 2005. Com base nas
regras definidas pela CVM, o saldo da conta Imóveis
(terrenos + edificações), em dezembro de 2004, em reais,
será:
(A) 2.920,00
(B) 3.000,00
(C) 3.112,00
(D) 3.120,00
(E) 3.200,00

65
A Cia. Delta é subsidiária integral da Cia. Bola. O Patrimônio
Líquido da Cia. Delta, no início de 2004, era de R$ 100,00 e
o investimento da Cia. Bola estava registrado por R$ 100,00
mais um ágio, ainda não amortizado, no valor de R$ 5,00.
No final de 2004, a Cia. Delta apresentou um prejuízo de
R$ 110,00, ficando com o Patrimônio Líquido negativo de
R$ 10,00.
Com base nas regras definidas na legislação societária
brasileira, a redução, em reais, no resultado da Cia. Bola,
em 2004, em relação ao investimento na Cia. Delta, será:
(A) 95,00
(B) 100,00
(C) 105,00
(D) 110,00
(E) 115,00

4.000,00
2.800,00
1.000,00

80,00
120,00
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66
A Cia. Próspera está desenvolvendo um novo produto para
revolucionar o mercado de derivados do petróleo. A grande
dúvida de comercialização desse novo produto é se a Cia.
contrata representantes de vendas para comercializar o
produto ou utiliza a sua rede de distribuição. Caso o produto
seja comercializado pela sua rede de distribuição, incidirá
comissão de 10% sobre as vendas e despesas fixas anuais
de R$ 50.000,00. Se optar pela contratação de representantes,
incidirão somente 20% de comissão de vendas.
Considere as informações adicionais de fabricação do novo
produto, com valores em reais:

• Custo variável unitário 8,00
• Custo fixo 700.000,00
• Preço de venda 20,00 por unidade

Nesta perspectiva, o Ponto de Equilíbrio, em quantidades,
para a contratação de representantes de vendas e para a
rede própria, respectivamente, será:
(A) 93.750 e 75.000
(B) 87.500 e 75.000
(C) 87.500 e 70.000
(D) 62.500 e 93.750
(E) 62.500 e 70.000

67
Analise as afirmações a seguir, em relação à conversão de
demonstrações contábeis em moedas estrangeiras:

I - Para fins de conversão de demonstrações contábeis pelo
FAS 52, os itens não monetários devem ser avaliados
pela taxa histórica de aquisição.

II - O FAS 95 determina o uso da Demonstração do Fluxo
de Caixa (DFC) pelo método direto, podendo a empresa,
se assim desejar, apresentá-la pelo método indireto,
devendo, em nota explicativa, mostrar a conciliação entre
o Lucro Líquido Contábil e o Fluxo de Caixa gerado
pelas atividades operacionais.

III - O tratamento contábil dos gastos com pesquisa e
desenvolvimento é o mesmo no Brasil (BRGAAP) e
nos Estados Unidos (USGAAP).

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

68
A Cia. São Caetano é uma indústria de biscoito localizada
na cidade do Rio de Janeiro e vende seus produtos para
a Cia. Diadema, que é uma empresa comercial varejista,
localizada no mesmo estado. A Cia. São Caetano vendeu
sorvetes para a Cia. Diadema por R$ 2.000,00 mais um frete
de R$ 200,00, com um desconto incondicional de R$ 50,00,
além da inclusão do ICMS Substituição Tributária. Sabe-se
que a alíquota de ICMS para biscoito, no Estado do Rio
de Janeiro, é de 20% e que a margem de lucro definida em
lei, para fins de substituição tributária, é de 30%. O ICMS
Substituição Tributária que será recolhido pela Cia. São Cae-
tano, referente à venda para a Cia. Diadema, em reais, será:
(A) 117,00 (B) 120,00
(C) 129,00 (D) 132,00
(E) 142,00

69
Ao final de cada exercício social, as Companhias de Capital
Aberto deverão publicar suas demonstrações contábeis,
complementadas por notas explicativas, para esclarecimento
da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
Assinale a opção cujo(s) dado(s) NÃO deverá(ão) ser
indicado(s) em notas explicativas, por não estar(em)
previsto(s) na Lei das Sociedades Anônimas.
(A) A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias

das obrigações a longo prazo.
(B) A modificação na composição e as atribuições do

conselho de administração da companhia.
(C) O aumento do valor de bens do ativo, resultante de

novas avaliações.
(D) Os investimentos em outras sociedades, quando

relevantes.
(E) Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as

garantias prestadas a terceiros e também responsabili-
dades eventuais ou contingentes.

70
A Cia. Marabá adquiriu 1% das ações da Cia. Santarém,
pagando R$ 100,00 em ago. 2004, representando o valor de
mercado das ações cujo valor patrimonial montava R$ 90,00.
No mês de dez. 2004, a Cia. Marabá recebeu dividendos da
Cia. Santarém no valor de R$ 5,00 e esta empresa apresen-
tou um lucro líquido de R$ 1.500,00. O saldo da conta que
representa o investimento da Cia. Marabá na Cia. Santarém,
em 31 dez. 2004, aplicando as regras das legislações
societária e fiscal, em reais, será:
(A) 95,00 (B) 100,00
(C) 105,00 (D) 110,00
(E) 115,00
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Analise as afirmações a seguir, em relação às regras
emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
joint-ventures, caracterizadas como entidades controladas
em conjunto:

I - A consolidação deve ser feita de forma proporcional,
sem necessidade do registro de participação do outro
acionista (venturer), em conta destacada, antes do
Patrimônio Líquido consolidado da controladora em
conjunto.

II - Os ativos, passivos, receitas e despesas de sociedade
controlada em conjunto devem ser agregados às
demonstrações contábeis consolidadas da controladora
pelo seu valor integral.

III - Os lucros não realizados nas transações entre os
venturers e a joint-venture não precisam ser eliminados.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

72
Analise as afirmações a seguir em relação à tributação
sobre o comércio exterior.

I - O regime de drawback pode ser aplicado na suspensão
do pagamento dos tributos exigíveis na importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou
destinada à fabricação, complementação ou acondicio-
namento de outra a ser exportada.

II - O REPETRO aplica-se a máquinas e equipamentos
sobressalentes, ferramentas e aparelhos e a outras
partes e peças, destinadas a garantir a operacionalidade
dos bens destinados à exploração petrolífera e de gás
natural.

III - As alíquotas do Imposto sobre Importação de Produtos
Estrangeiros (II) podem ser modificadas livremente, sem
necessidade de atendimento do princípio constitucional
da anterioridade.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

73
Analise as afirmações a seguir, em relação à análise das
demonstrações financeiras.

I - O EBITDA revela, em essência, a genuína capacidade
operacional de geração de caixa de uma empresa.
A relação entre EBITDA e as despesas financeiras de
competência de determinado período é consagrada
pelos analistas financeiros como o índice de cobertura
de juros.

II - Uma empresa com Capital Circulante Líquido Positivo
apresentará melhora (aumento) no índice de liquidez corrente,
se efetuar o pagamento de fornecedores.

III - A margem líquida é normalmente obtida dividindo-se o
Lucro Líquido do período pela Receita Líquida no mes-
mo período.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

74
Os dados abaixo se referem às operações de uma empresa.

• Aquisições de mercadorias, no montante de R$ 800,00,
sujeitas a ICMS de 20%.

• Saldo inicial da conta Mercadorias para Revenda de
R$ 200,00.

• Montante das vendas equivale a 200% do custo das
mercadorias vendidas.

• Impostos de 20% incidentes sobre as vendas.
• Inventário, ao final do período, no valor de R$ 160,00,

já excluído o ICMS.

Com base nos dados, é correto afirmar que o lucro bruto
sobre vendas, em reais, será:
(A)    408,00
(B)    504,00
(C)    840,00
(D)    952,00
(E) 1.360,00
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A Cia. Verde possui 60% do capital da Cia. Amarela, da qual é controladora. Sabendo-se que o investimento está
registrado na contabilidade da controladora por R$ 7.000,00 e que o Patrimônio Líquido atual da controlada é de R$ 11.000,00,
é correto afirmar que o lançamento contábil da equivalência patrimonial na controladora será:
(A) Resultado negativo na equivalência patrimonial

a Participação em Empresas Controladas.................................       400,00
(B) Resultado positivo na equivalência patrimonial

a Participação em Empresas Controladas................................. 6.600,00
(C) Despesas Financeiras

a Resultado negativo na equivalência patrimonial.......................    400,00
(D) Despesas Financeiras

a Participação em Empresas Controladas.................................    400,00
(E) Participação em Empresas Controladas

a Resultado positivo na equivalência patrimonial........................ 6.600,00

76
Considere os dados dos balanços encerrados em dez. 2004 das Cias. Chile e Santiago.

A Cia. Chile é controladora da Cia. Santiago, participando com 95% de suas ações.
O investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial e o deságio é fundamentado na diferença entre o valor
contábil e o valor de mercado e na expectativa de resultados futuros.
Com base nas regras de consolidação, definidas pela Comissão de Valores Mobiliários, o valor total, em reais, do ativo,
no balanço consolidado, será:
(A) 1.120,00
(B) 1.140,00
(C) 1.620,00
(D) 1.640,00
(E) 2.000,00

ATIVO

Disponível

Contas a Receber

Estoques

Investimento na Cia. Santiago

(-) Deságio s/ Investimento na Cia. Santiago

Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

Fornecedores

Financiamentos a Pagar

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

100,00

60,00

140,00

       –
       –

200,00

500,00

50,00

50,00

400,00

500,00

Em reais

Cia. SantiagoCia. Chile

240,00

250,00

350,00

380,00

(20,00)

300,00

1.500,00

200,00

300,00

1.000,00

1.500,00
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Os dados abaixo se referem a custos e despesas incorridos numa indústria.

O exame dos dados leva a afirmar corretamente que os totais de Custos Diretos, Custos Indiretos e Despesas nessa indústria,

somam, respectivamente, em reais, os valores de:

(A) 150.300,00 - 80.000,00 - 16.850,00

(B) 150.700,00 - 70.000,00 - 28.350,00

(C) 151.000,00 - 70.000,00 - 16.850,00

(D) 151.000,00 - 80.000,00 - 26.850,00

(E) 160.300,00 - 70.000,00 - 16.850,00

78
A Cia. Santa Cruz tinha a seguinte estrutura patrimonial, com valores em reais, no início do trimestre:

• Total do Ativo 2.000,00

• Capital de Terceiros (Empréstimos e Financiamentos)    500,00

• Capital Próprio (Patrimônio Líquido) 1.500,00

Ao final do trimestre, a empresa apresentou o seguinte resultado:

• Lucro Antes das Despesas Financeiras    200,00

• (-) Despesas Financeiras      75,00

• Lucro Líquido do Trimestre    125,00

A interpretação dos dados disponíveis leva à conclusão de que a empresa apresenta alavancagem financeira:

(A) desfavorável, devido ao retorno do ativo ser de 6,25%, devendo ser, pelo menos, de 10%.

(B) desfavorável, pois a remuneração do capital de terceiros foi maior do que a remuneração do ativo total investido.

(C) favorável de 6,25%, pois este é o percentual do ativo total que a empresa obteve de lucro.

(D) favorável de 8,3%, considerando que, do capital próprio investido, a empresa obteve um lucro de R$ 125,00.

(E) favorável, pois o Lucro Líquido foi maior que o valor remunerado a terceiros, como despesas financeiras.

Em reais

70.000,00

150.000,00

700,00

12.000,00

800,00

650,00

300,00

1.800,00

10.000,00

600,00

2.400,00

Mão-de-obra Indireta

Mão-de-obra Direta

Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Salário da Mão-de-obra Direta

Salários do Pessoal de Venda

Imposto de Renda Retido na Fonte do Pessoal de Vendas

Contribuição Previdenciária a Cargo do Empregador do Pessoal de Vendas e da Administração

Contribuição Previdenciária a Cargo do Empregador sobre a Mão-de-obra Direta

Comissões sobre Vendas

Encargos com Depreciação de Máquinas da Produção

Contribuição Previdenciária dos Empregados

ICMS sobre Vendas
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Em relação às alíquotas máximas e mínimas aplicadas ao Imposto Sobre Serviços – ISS, assinale na tabela abaixo a opção
correta.

80
A Cia. Roma é uma empresa de capital aberto, que solicitou laudo pericial para reavaliação de seus dois imóveis,
em jul. 2005. O laudo pericial apresentou os seguintes valores em reais:

A alíquota combinada de Imposto de Renda e contribuição social é de 30%. Com base neste laudo, e seguindo as
determinações da Deliberação CVM no 183/95, o aumento no Patrimônio Líquido da Cia. Roma, em reais, em jul. 2005,
por ocasião da reavaliação de ativos, será:
(A) 280,00
(B) 340,00
(C) 350,00
(D) 400,00
(E) 410,00

Alíquota Máxima

livre definição por parte de cada município

de 5%, definida em Lei Complementar

de 5%, definida em Lei Complementar

de 10% para jogos e diversões públicas e de 5% para os
demais serviços

de 10% para jogos e diversões públicas e de 5% para os
demais serviços

Alíquota mínima

livre definição por parte de cada município

de 2%, conforme a Emenda Constitucional no 37/2002

de 0,5%, conforme a Emenda Constitucional no 37/2002

de 2%, conforme a Emenda Constitucional no 37/2002

de 0,5%, conforme a Emenda Constitucional no 37/2002

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

                     Bens

Imóvel Rio de Janeiro – Terrenos

Imóvel Rio de Janeiro – Edificações

Imóvel São Paulo – Terrenos

Imóvel São Paulo – Edificações

TOTAL

      Valor Contábil

          500,00

          500,00

          500,00

       1.000,00

       2.500,00

     Valor de Mercado

             700,00

             800,00

             500,00

             900,00

          2.900,00


 



