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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

As capitais brasileiras perdem quase metade (45%)

1

da água retirada dos mananciais em vazamentos de redes de

liquidez internacional, melhoria nos indicadores de emprego,

abastecimento, fraudes e falhas de medição. Os 6,14 milhões
4

perspectivas de crescimento menos medíocre do que

de litros desperdiçados diariamente nas grandes cidades do
4

país seriam suficientes para atender a 38 milhões de
Os dados sobre as coberturas e desperdícios nas

e sistemática de transferência de renda não devem obscurecer

redes públicas de abastecimento de água e de saneamento
7

estão reunidos em um estudo elaborado pelo Instituto
10

amargou tantos anos de estagnação econômica, concentrou

ressalta a necessidade urgente de adoção de medidas para

tanta renda que qualquer melhora, com essa base de
10

saneamento básico, assim como para conter a invasão de

comparação, é relativa. Uma evolução consistente na
redução da desigualdade depende de uma visão mais global,

áreas de mananciais e recuperar aquelas que já foram

que contemple as chamadas “portas de saída” dos programas

degradadas em função da falta de planejamento urbano
16

um fato que é uma miséria em si: o país é tão desigual,

Socioambiental (ISA). O estudo, inédito pela abrangência,
expandir as regiões de preservação ambiental e as redes de

13

nos anos anteriores e uma redução consistente na
desigualdade social devido a uma política mais universalista

consumidores.
7

Um longo período de bonança econômica e de farta

eficaz — o que acontece na maior parte das grandes cidades.

13

O estudo recomenda, ainda, a intensificação dos esforços de

sociais, o desenvolvimento inclusivo e uma visão igualitária
que também seja federativa.

educação ambiental, para que a população compreenda que
19

Valor Econômico, 23/11/2007.

também é responsável pela conservação da água.
O Estado de S.Paulo, 23/11/2007 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às idéias e às estruturas
Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,

lingüísticas do texto acima.

julgue os itens a seguir.
1

A vírgula logo após “abastecimento” (R.3) é empregada para

6

prejudica a correção gramatical do período.

isolar expressão apositiva.
2

A expressão “seriam suficientes” (R.5) está no plural para

7

concordar com “Os 6,14 milhões de litros” (R.3-4).
3

Subentende-se, logo após “como” (R.13), o segmento
“a necessidade urgente de adoção de medidas”.

4

8

A expressão “amargou” (R.8) está sendo empregada no
mesmo sentido que tem na frase: O refresco depois de algum
tempo amargou.

planejamento urbano eficaz tem como conseqüência a

5

A forma verbal “devem” (R.6) está no plural para concordar
com o sujeito composto.

Depreende-se das informações do texto que a falta de
degradação de áreas de mananciais.

Na linha 3, a eliminação de “do” após a palavra “medíocre”

9

O termo “para que” (R.18) pode, sem prejuízo para a

O emprego da vírgula logo após “global” (R.11) justifica-se
por isolar oração subordinada adjetiva explicativa.

informação original do texto, ser substituído por qualquer
um dos seguintes: afim de que, de modo que, de forma que,
contanto que.

10

A expressão “desenvolvimento inclusivo” (R.13) equivale a
desenvolvimento interno.
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Há hoje poucas dúvidas de que, na ausência de

1

4

7

de

doenças

realização. Distrofia muscular, Alzheimer ou Parkinson são

Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada em

4

doenças que condenam as pessoas a carregá-las vida afora.

Bali, em dezembro, está cercada pela urgência e pela

Há cerca de 10 anos, acendeu-se uma luz no horizonte.

necessidade e ameaçada pela politicagem e estreiteza de

Depois de décadas de pesquisa, cientistas anunciaram a

interesses econômicos. Movem-se em direções opostas
diagnósticos

severos

lançados

pelo

7

coloca as transformações ambientais no limiar da

descoberta da célula-tronco embrionária humana — capaz de
se transformar em qualquer tipo de tecido. A novidade

Painel

provocou reações. De um lado, juntaram-se fervorosos
10

entusiastas. Eles viram na conquista arma capaz de vencer
males sem esperança de recuperação. De outro, apaixonados
opositores, que ergueram barreiras morais. Para eles, a vida

poluidores do mundo, na maior parte dos casos, negligente
13

e desinteressada.

humana começa na fecundação. Não se pode, pois, destruir
os embriões em favor da pesquisa. Mais: o avanço dos

Diante da gravidade das ameaças, as metas do
Protocolo de Kyoto se tornaram tímidas. O balanço feito

estudos
16

poderia

levar

à

clonagem

humana

e

à

comercialização de órgãos.

pelo secretário-executivo da Convenção do Clima, da ONU,

A descoberta de método de produzir célula-tronco

Yvo de Boer, indica que o objetivo de reduzir em 5,2% as

sem embrião reacende a esperança de se chegar com mais

emissões de gases nocivos à atmosfera, com base em 1990,
19

tratamento

mais hostil à vida humana. A Conferência do Clima, da

irreversibilidade, e a conduta dos principais países

16

no

consideradas incuráveis parecia sonho sem possibilidade de

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que

13

sucesso

ações incisivas e permanentes, o planeta se tornará cada vez

os

10

Obter

1

19

será atingido em 2012.

rapidez à cura de enfermidades e à criação de órgãos
sobressalentes. Duas equipes independentes de cientistas
(uma japonesa e outra norte-americana) conseguiram obter

Idem, ibidem.
22

células-tronco a partir de tecido comum. A regressão celular,

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima,

que dispensa clonagem, deve superar resistências éticas e

julgue os itens seguintes.

religiosas.

11

12

Correio Braziliense, 22/11/2007.

Na linha 3, o sinal indicativo de crase em “à vida humana”
justifica-se pela regência de “hostil”, que exige preposição,

Julgue os próximos itens, referentes às idéias e a aspectos

e pela presença de artigo definido feminino.

gramaticais do texto acima.

Depreende-se das informações do texto que os principais

16

O sujeito de “parecia” (R.2) é “tratamento” (R.1).

17

Na linha 4, o termo “-las”, em “carregá-las”, retoma o

países poluidores do mundo são aqueles a que são atribuídas
as ameaças de politicagem e de estreiteza de interesses

antecedente “doenças”.

econômicos para a Conferência do Clima, em Bali.
13

Os termos “cercada” (R.5) e “ameaçada” (R.6) estão no

18

14

O segundo período do texto — “A Conferência (...)

correspondência oficial.
15

Em

“se

tornaram”

indeterminado.

antes

da

expressão

“juntaram-se”.
19

interesses econômicos” — está adequado para textos de

imediatamente

“apaixonados opositores” (R.11-12), a forma verbal

feminino singular porque concordam com “Conferência”
(R.3).

Subentende-se,

As ocorrências de “Eles” (R.10) e “eles” (R.12) têm o mesmo
referente.

20

Subentende-se das informações do texto que a regressão
celular, que parte de tecido comum para obter células-tronco,

(R.15),

o

“se”

indica

sujeito

vai enfrentar argumentos contrários de fundo ético e
religioso.
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Considerando a figura acima, que mostra a janela do Word
2003, com parte de um texto extraído do sítio
www.vitoria.es.gov.br, julgue os seguintes itens.
21

Para se obter o sublinhado do título, utiliza-se a

Considerando os conceitos de Internet e a figura acima, que mostra
uma janela do Outlook Express com uma página do Internet Explorer
6, julgue os próximos itens.

ferramenta

28

.

22

O botão
, na barra inferior da janela, permite iniciar
a correção ortográfica do texto.

23

O texto pode ser copiado, sem prejuízo de formatação,
para a célula A1 de uma planilha do Excel.

Ao se acessar a página no Internet Explorer 6.0, é possível
encaminhá-la usando-se o botão
figura.

, conforme o exemplo da

29

O campo
deve ser utilizado para encaminhar e-mail com
anexo em segurança.
30 Para se enviar o e-mail da figura, é necessário estar conectado à
Internet, usando-se Plug and play.
31 No Internet Explorer 6, é possível configurar recursos de
segurança, como, por exemplo, sítios confiáveis.

Com relação à segurança da informação e à figura acima, que
mostra uma janela do Windows Explorer, executado em um
computador cujo sistema operacional é o Windows XP,
julgue os itens a seguir.
24

A pasta

25

O arquivo contido na pasta
Excel.

26

Para se fazer o backup da pasta
e de todo
o seu conteúdo, é suficiente clicar com o botão direito
do mouse sobre essa pasta e executar o programa
WinZIP.

27

possui 3 subpastas.
é um arquivo do

Hijackers são programas ou scripts que seqüestram
navegadores de Internet, principalmente o Internet
Explorer.

Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do
Excel 2003.
32

Considerando-se que o valor do IPVA é 10% do valor do ICMS,
a fórmula para a execução desse cálculo é =10%*B10.
33 O valor disponível pode ser calculado usando-se a ferramenta
.
34

Para se formatar com estilo moeda a célula B10, é suficiente
selecionar essa célula e clicar a ferramenta

35

.

Pode-se alterar a cor da fonte das células mediante a utilização
da ferramenta

.

UnB/CESPE – PMV/NS

Cargo 9: Analista em Gestão Pública – Área de Atuação: Ciências Contábeis (40 horas – Manhã)

Caderno I

–3–

Texto para os itens de 36 a 45

Julgue os seguintes itens, relativos à relação entre energia, preço
e crescimento econômico no Brasil.

Com um deságio de 35% sobre o preço-teto de

41

O deságio de 35% obtido pelo governo brasileiro no leilão

R$ 122,00 por megawatt/hora, o governo federal licitou a usina

da hidrelétrica de Santo Antonio tende a ser benéfico ao

hidrelétrica Santo Antonio, a primeira das duas usinas que

preço final da produção e distribuição da energia ao

compõem o complexo hidrelétrico do rio Madeira, em Rondônia.

consumidor.

Santo Antonio é a terceira maior hidrelétrica prevista no

42

A imagem de um país que trabalha com energia limpa e
renovável é um ganho político no mundo, reafirmada no

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atrás de Jirau e

primeiro leilão realizado para aproveitamento hidroelétrico

Belo Monte. “Esse leilão marca a retomada da participação de
grandes projetos hidrelétricos na expansão do setor elétrico, o

do rio Madeira.
43

subestima as fontes não-fósseis como a hídrica, a eólica e a

que reforça a vocação brasileira para a geração de energia limpa,

biomassa.

renovável e de menor custo para o consumidor brasileiro”, avalia
o ministro interino de Minas e Energia, Nelson Hubner.

Na área de geração de energia elétrica, o Brasil ainda

44

A descoberta de novas fontes de gás no Brasil na plataforma
marítima brasileira causou regozijo à sociedade e ao

Leilão do Madeira garante energia para o crescimento.
Em questão, Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, n.º 579, 10/12/2007 (com adaptações).

governo.
45

proporção dos países emergentes exige oferta segura e

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens

proporcional de energia nos próximos anos.

que se seguem, relativos ao tema da energia no Brasil e no
mundo.

A manutenção do crescimento econômico brasileiro na

A América do Sul, região na qual o Brasil se vincula ao meio
internacional por sua geografia e história, é objeto de grande

36

Energia é um tema de interesse relativo dos Estados

debate no país. A respeito desse tema, julgue os itens que se
seguem.

nacionais ante a crescente diversificação de oferta no
mercado internacional.

46

Dotada de países com baixa capacidade de interferir na
construção de normas internacionais, uma saída plausível

37

para a América do Sul participar das coisas do mundo é o

A vulnerabilidade energética na parte meridional da América

programa de integração regional.

do Sul vem se apresentando como elemento limitante do
crescimento econômico de países como a Argentina.

47

O Brasil, país que possui fronteira com todos os países da
América do Sul, tem levado adiante, sem ressalvas internas,

38

o programa de integração.

Empresas internacionais como a Gasprom, da Rússia, têm
apresentado gerenciamento aberto, mas pouco estratégico,

48

A Venezuela, já parte integrante do MERCOSUL, teve sua
adesão plenamente ratificada pelo Congresso Nacional do

das grandes reservas de gás daquele país.

Brasil.
39

40

A água em movimento nos rios ou barrada por represas,

49

A Argentina, com nova presidente, a única mulher com tal

fonte de energia renovável em hidrelétricas, é cada vez mais

responsabilidade na América do Sul, já iniciou agenda de

valorizada no mercado global.

cooperação importante com o Brasil.
50

A base nuclear da energia produzida no mundo amplia-se
cada vez mais ante o esgotamento iminente do petróleo.

A Venezuela, na qual proposta de reforma constitucional foi
rejeitada em referendo pela população, é país estratégico
para a integração energética na América do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Os irmãos José, Pedro e João investiram a quantia de
R$ 10.000,00 em uma mesma conta de um fundo de
investimentos. José participou com R$ 5.000,00, Pedro com
R$ 3.000,00 e João com R$ 2.000,00. Após 8 meses, o montante
correspondia a R$ 13.000,00. Com base nessas informações,
julgue os itens a seguir.
51

No regime de juros simples, a taxa mensal paga pelo fundo
foi superior a 4%.

52

Se os juros obtidos nos 8 meses forem divididos de forma
diretamente proporcional às quantias que cada um dos três
irmãos investiu, então caberá a Pedro menos de R$ 1.000,00.

RASCUNHO

Um título de valor nominal igual a R$ 8.000,00 foi descontado,
5 meses antes do vencimento, à taxa de desconto comercial
simples de 4% ao mês. Nessa situação, é correto afirmar que
53

o valor do desconto é superior a R$ 1.500,00.

54

a taxa mensal efetiva da operação de desconto foi inferior a
4,8%.

Julgue os itens subseqüentes.
55

Considerando-se que um ano equivale a 360 dias, é correto
afirmar que, no regime de juros compostos, a taxa que, em
100 dias, é equivalente à taxa anual de 20% é igual a
(1 + 0,2)360/100 ! 1 = 1,23,6 ! 1.

56

Suponha-se que um investidor aplique R$ 6.000,00 pelo
prazo de um ano, recebendo um montante de R$ 8.400,00.
Se a taxa de inflação, nesse período, foi de 25%, então a taxa
real de juros no período foi inferior a 10%.

57

Considere a seguinte situação hipotética.
Uma dívida de R$ 12.000,00, contraída há 3 meses, será
paga em 3 prestações: a primeira, de R$ 6.000,00, na data de
hoje, a segunda, de x reais, de hoje a três meses, e a terceira,
de R$ 4.000,00, de hoje a 6 meses.
Nessa situação, se a negociação foi feita no regime de juros
compostos à taxa de 5% ao mês e supondo-se que 1,056 =
1,34, que 1,053 = 1,16 e que 1,05!3 = 0,86, conclui-se que x
é superior a 5.500.

58

Considere-se que um empréstimo no valor de R$ 50.000,00
deva ser quitado em 10 prestações anuais, consecutivas e
iguais, pelo sistema francês de amortização, com a primeira
prestação a vencer em um ano após a tomada do empréstimo.
Nessa situação, se a negociação foi feita no regime de juros
compostos de 4% ao ano, e supondo-se que 1,04!10 = 0,68,
então o valor de cada prestação é superior a R$ 6.000,00.

A quantia de R$ 60.000,00 foi financiada tendo como base o
sistema de amortização constante, em prestações mensais e
consecutivas, com a primeira prestação vencendo em um mês
após a tomada do empréstimo, no regime de juros compostos à
taxa de 3% ao mês. Considerando essa situação e que o valor da
primeira prestação foi de R$ 9.300,00, julgue os itens a seguir.
59

O número de prestações foi superior a 9.

60

O saldo devedor, ao final do segundo mês, foi superior a
R$ 52.000,00.
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Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não
pagas até o dia 31 de dezembro. Com relação ao encerramento de
mandato e à inscrição de restos a pagar, julgue o item a seguir,
conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
61

Ao titular de poder ou órgão público é vedado contrair, nos
últimos dois quadrimestres do seu mandato, obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente nesse
período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para esse efeito.

A classificação econômica da receita, em corrente e de capital,
tem como objetivo sustentar o conceito com base no ingresso de
recursos financeiros. Considerando a aplicação da receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público, julgue o item que se segue.
62

É permitida a aplicação da receita de capital para o
financiamento de despesas correntes.

Na administração pública, a escrituração sintética das operações
financeiras e patrimoniais deve ser efetuada pelo método das
partidas dobradas. Acerca da escrituração das contas públicas,
julgue os itens seguintes.
63

64

65

A despesa e a assunção de compromisso serão registradas
segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter
complementar, pelo regime de caixa, o resultado dos fluxos
financeiros.

67

exercício devem ser demonstrados no balanço orçamentário, no
balanço financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das
variações patrimoniais. Acerca das informações constantes nas
demonstrações contábeis, julgue os próximos itens.
68

Todas as operações de que resultem débitos e créditos de
natureza financeira, ainda que não estejam compreendidas na
execução orçamentária, devem ser objeto de registro e
controle contábil.

No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram
limitados deve ocorrer de forma proporcional às reduções
efetivadas.
Podem ser objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

A demonstração das variações patrimoniais deve evidenciar
as alterações verificadas no patrimônio, sejam elas
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
indicar o saldo patrimonial da entidade.

69

No balanço financeiro, os restos a pagar do exercício devem
ser computados na despesa extra-orçamentária, para
compensar a sua inclusão na despesa orçamentária.

Com relação às características dos créditos adicionais, que são as
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente
dotadas na lei de orçamento, julgue os itens a seguir.
70

Os créditos adicionais classificam-se em suplementares,
especiais e extraordinários.

71

Os créditos especiais devem ser abertos por decreto do
Poder Executivo, que deles deve dar imediato conhecimento
ao Poder Legislativo.

72

Enquanto não for implantado o conselho de gestão fiscal, a
edição de normas gerais para consolidação das contas
públicas cabe ao tribunal de contas.

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os
poderes da República e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acerca da
limitação de empenho e movimentação financeira, julgue os itens
subseqüentes.
66

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, os resultados gerais do

Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício
financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição
legal em contrário, quanto aos créditos especiais e
extraordinários.

São despesas de exercícios anteriores as dívidas resultantes de
compromissos gerados em exercícios anteriores àqueles em que
devam ocorrer os pagamentos. Acerca dos pagamentos que
podem ser efetuados à conta de despesas de exercícios anteriores,
julgue os itens seguintes.
73

Podem ser pagas à conta de despesas de exercícios anteriores
as despesas de exercícios encerrados para as quais o
orçamento respectivo tenha consignado crédito próprio com
saldo suficiente para atendê-las e que não tenham sido
processadas à época própria.

74

Não podem ser pagos à conta de exercícios anteriores os
restos a pagar com prescrição interrompida, assim
considerada a despesa cuja inscrição como restos a pagar
tenha sido cancelada, mas ainda vija o direito do credor.
Nesse caso, inicia-se novamente o processo de execução
orçamentária e financeira da despesa.
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balanço orçamentário (em R$)
receita

despesa

títulos

previsão

execução

diferença

títulos

fixação

execução

diferença

corrente

50.000

60.000

+10.000

orçamentários e

capital

50.000

50.000

0

suplementares

100.000

90.000

!10.000

soma

100.000

110.000

+10.000

soma

100.000

90.000

!10.000

deficit

0

0

0

superavit

0

20.000

+20.000

total

100.000

110.000

+10.000

total

100.000

110.000

+10.000

Considerando os dados da tabela acima, julgue o item a seguir.
75

O resultado orçamentário do exercício foi superavitário em R$ 10.000,00.
evento contábil

valor (R$)

devolução de matéria-prima

1.000

salários dos vigias da fábrica

3.300

salários da fábrica

3.800

energia elétrica da fábrica

4.200

estoque final de matéria-prima

4.500

gastos com manutenção da fábrica

4.700

mão-de-obra indireta

6.000

aquisição de matéria-prima

8.000

mão-de-obra direta

10.000

estoque inicial de matéria-prima

12.000

despesas de aluguel e condomínio do escritório

26.500

produto

produção no
período

78

A margem bruta obtida com a venda das 2.500 unidades do
produto D por R$ 6,50 é de 60%.

79

Um aumento no custo da matéria prima adquirida na ordem
de 50% proporciona um aumento no custo total do produto
B na ordem de 35%.

80

O lucro operacional obtido com a venda do produto A por
R$ 6,00, do produto B por R$ 5,00, do produto C por
R$ 7,00 e do produto D por R$ 6,50 é inferior a
R$ 40.000,00.

RASCUNHO

venda no período

A

8.000 u

6.000 u

B

2.000 u

2.000 u

C

6.000 u

6.000 u

D

4.000 u

2.500 u

total

20.000 u

16.500 u

I

os custos indiretos listados representam todos os custos
indiretos da fábrica para a produção de quatro produtos
(A, B, C, D);
II a fábrica aplica 30% dos custos indiretos para o produto A;
20% para o produto B, 25% para o produto C e 25% para o
produto D;
III os custos diretos são alocados em função da produção do
período.
Considere as informações e os dados apresentados nas tabelas
acima, relativos à produção de uma fábrica. Acerca da análise
custo-volume-lucro e da utilização de sistemas de custos para a
tomada de decisões, julgue os itens de 76 a 80.
76

O custo unitário do produto C é inferior a R$ 2,00.

77

O lucro bruto obtido com a venda das 6.000 unidades do
produto A por R$ 5,00 é de R$ 8.300,00.
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Acerca da análise econômico-financeira, julgue os itens seguintes.
81

A emissão de debêntures com resgate em longo prazo, com
ágio, aumenta o índice de liquidez geral.

82

Considere que uma empresa possui ativo total de
R$ 250.000,00, ativo circulante de R$ 125.000,00, ativo
permanente de R$ 25.000,00, passivo circulante de
R$ 80.000,00 e patrimônio líquido de R$ 70.000,00. Ao
transferir R$ 60.000,00 do realizável em longo prazo para o
ativo circulante, o índice de liquidez corrente dessa empresa
aumentará para 3,15.

83

Caso uma empresa efetue o registro da reversão da provisão
para devedores duvidosos, este registro provoca um aumento
no índice de liquidez geral.

84

O registro do pagamento de ágio na aquisição de debêntures
com resgate de curto prazo proporciona um decréscimo na
margem bruta da demonstração do resultado do exercício.

85

O registro de equivalência patrimonial devedora dos
investimentos em controladas proporciona um acréscimo no
índice de endividamento.

86

O registro da provisão para desvalorização de estoques não
interfere no índice de liquidez imediata, mas a contabilização
da provisão para contingências judiciais proporciona uma
redução nesse índice.

87

A contabilização da atualização monetária advinda da
desvalorização da moeda proporciona um acréscimo no ativo
permanente e um acréscimo no resultado do exercício, na
ocasião do registro da atualização dos ativos fixos da
empresa.

RASCUNHO

Acerca da fusão, cisão e incorporação de empresas e da
consolidação de demonstrações contábeis, julgue os itens a
seguir.
88

No caso de fusão de companhias abertas, após a constituição
da nova sociedade e eleição de seus primeiros diretores, estes
deverão promover o arquivamento e a publicação de todos os
atos relativos à fusão, inclusive a relação com a identificação
de todos os sócios ou acionistas. Com a fusão, ocorre a união
de duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que
lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

89

Na cisão, uma sociedade transfere todo ou somente uma
parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a
sociedade cindida no caso de cisão total. No caso de divisão
parcial do capital, a companhia cindida manterá sua
personalidade jurídica e a empresa que absorver parcela de
seu capital sucederá essa empresa parcialmente para fins de
direitos e obrigações, se houver.

90

O ganho obtido pela empresa individual em decorrência de
devolução de sua participação no ativo de pessoa jurídica
sofre a incidência do imposto de renda.

91

Nas operações de incorporação, as ações ou quotas de capital
da sociedade a ser incorporada, que forem de propriedade da
sociedade incorporadora, poderão ser extintas ou substituídas
por ações em tesouraria da incorporadora. Tal operação
restringe-se ao limite dos lucros acumulados e reservas,
exceto a legal, e obedece ao protocolo de incorporação.
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conta

valor (R$)

aplicações financeiras

3.250

bancos

1.200

caixa
capital social
contas a pagar de longo prazo
diferido

800
10.820
3.320
800

empréstimos a dirigentes

2.250

empréstimos a pagar

1.870

encargos sobre folha de pagamento a pagar

500

estoques de mercadorias para revenda

5.520

fornecedores

3.000

imobilizado

6.658

impostos a pagar

700

investimentos

4.120

lucros ou prejuízos acumulados

6.558

outras contas a receber

RASCUNHO

300

reservas

1.000

salários a pagar

1.580

valores a receber

4.450

A análise econômico-financeira proporciona ao gestor das
empresas informações úteis para a tomada de decisões. Nesse
contexto, com base nas informações do balancete de verificação
de uma empresa mostrado acima, julgue os itens seguintes.
92

O aumento do valor do custo da mercadoria vendida (CMV)
proporciona um reflexo na apuração do indicador do giro de
estoque.

93

A necessidade de capital de giro (NCG) é superior a
R$ 4.600,00.

94

O capital de giro líquido considera o passivo permanente e
o ativo permanente. O valor apurado é inferior a
R$ 6.870,00.

95

O efeito tesoura contempla as premissas do capital de giro
líquido (CGL) e da necessidade de capital de giro (NCG).
Assim, o efeito tesoura apurado corresponde a R$ 3.380,00.

96

O índice de endividamento é superior a 45,30%.

97

O índice de liquidez seca é inferior a 1,23.

98

O índice de liquidez imediata apurado é superior a 0,95.

99

O índice de liquidez geral é superior a 1,82.
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Julgue os itens seguintes acerca das operações de leasing,
drawback e derivativos financeiros.

empresa

100 A Câmara de Derivativos da Bolsa de Mercadoria e Futuros

não registra operações com derivativos realizadas em
mercado de balcão, cuja liquidação pode ser garantida
conforme opção das partes contratantes.
101 Uma das diferenças entre o leasing financeiro e o leasing
operacional é que, no leasing financeiro, as contraprestações
devem ser suficientes para que a arrendadora recupere o
custo do bem arrendado e ainda obtenha um retorno, ou seja,
um lucro sobre os recursos investidos. No leasing
operacional, as contraprestações destinam-se basicamente a
cobrir o custo de arrendamento do bem e
ainda dos serviços prestados pela arrendadora.
102 O drawback intermediário refere-se à importação de
mercadoria para industrialização de embarcação e venda no
mercado interno. Essa metodologia de tributação incentiva
a produção no país e reduz os custos de produtos importados.
103 Os instrumentos financeiros derivativos são negociados na
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Os instrumentos
negociados são: contratos à vista, a termo, de futuros, de
opções e de swaps. As obrigações financeiras relacionadas
advindas dessas negociações são liquidadas por intermédio
da Câmara de Derivativos da BM&F.
A respeito da conversão de demonstrações contábeis em moedas
estrangeiras e dos princípios internacionais de contabilidade,
julgue os itens subseqüentes.

Cia. KAPA

R$ 120.000

empresa

participação da
Cia. KAPA (em R$)

capital (em R$)

Cia. A

30.000

40.000

Cia. B

8.000

12.000

Cia. C

32.000

120.000

Cia. D

10.000

300.000

A companhia KAPA efetuou investimentos em outras empresas
no Brasil. No que se refere à avaliação e contabilização de
investimentos societários no país e no exterior, sob a óptica da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), julgue os itens a
seguir.
110 A companhia KAPA deve registrar o percentual de lucro da

111

112

113

104 A Junta de Normas de Contabilidade Financeira dos Estados

Unidos (FASB) tem como missão estabelecer e aprimorar
princípios contábeis e de evidenciação para orientação e
educação do público, incluindo os divulgadores, auditores e
usuários da informação contábil.
105 Para a elaboração das demonstrações contábeis em moeda
estrangeira, os itens monetários em moeda estrangeira devem
ser convertidos, utilizando-se da taxa da data de fechamento
do balanço.
106 No caso de empresas que operam em países de economia
hiperinflacionária, as receitas e despesas devem ser
convertidas para moeda nacional pela taxa de câmbio das
transações ou pela taxa de câmbio média do período, quando
essas não apresentarem grande volatilidade.

patrimônio Líquido

114

115

companhia C pelo método de equivalência patrimonial e da
empresa D pelo método de custo.
Caso a empresa A apure lucro líquido de R$ 80.000,00 e não
o distribua, a empresa KAPA deve aumentar o valor de seu
ativo permanente investimentos em R$ 60.000,00.
Caso a companhia B possua 20% de participação na
companhia E, cujo capital é de R$ 80.000,00, a companhia
KAPA deve registrar o percentual de lucro da companhia E
pelo método de equivalência patrimonial.
Caso a companhia A possua participação na companhia F no
valor de R$ 10.000,00 e a companhia F possua capital de
R$ 60.000,00, a companhia KAPA deve registrar o resultado
do investimento indireto na companhia F pelo método de
equivalência patrimonial.
Caso a companhia D apure lucro de R$ 70.000,00 e distribua
R$ 30.000,00, a companhia KAPA deve efetuar o registro de
sua participação com um débito de equivalência patrimonial
de R$ 1.000,00 e um crédito de resultado de equivalência
patrimonial de R$ 1.000,00.
Do ponto de vista da empresa KAPA, para efeito de
avaliação das companhias investidas, a empresa A é
controlada e a companhia C é coligada.

RASCUNHO

Julgue os itens seguintes que versam sobre participações
governamentais, programa de integração social e de formação do
patrimônio do servidor público (PIS/PASEP) e contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE).
107 A alíquota do PIS/PASEP não incide sobre resultados

credores advindos de avaliação de investimentos pelo
método de equivalência patrimonial nem sobre os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição que tenham sido computados como receita do
período.
108 De acordo com a Lei do Petróleo, os royalties cobrados pela
União, que variam de 5% a 10%, incidem sobre o gás
consumido na elevação artificial.
109 A CIDE foi criada para assegurar uma parcela de recursos
para a infra-estrutura do setor de transportes do Brasil. Essa
contribuição incide sobre a importação e comercialização de
derivados do petróleo — gasolina, óleo dísel, querosenes,
óleos combustíveis e gás liquefeito de petróleo e álcool
combustível.
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Acerca dos tributos e de sua influência na apuração do resultado

RASCUNHO

das empresas, julgue os itens subseqüentes.
116 Uma empresa possuía saldo de ICMS a recuperar de

R$ 20.000,00 e ICMS a recolher de R$ 45.000,00.
A empresa adquire mercadorias para revenda no valor de
R$ 70.000,00, com ICMS de 17%. O registro do pagamento
do ICMS no período, com a utilização dos créditos
tributários, deve ser de débito de ICMS a recolher no valor
de R$ 45.000,00, crédito de ICMS a recuperar de
R$ 31.900,00 e crédito no disponível de R$ 13.100,00.
117 Na parte A do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),

devem ser contabilizados os ganhos de capital na
participação extinta em fusão, incorporação ou cisão.
118 Para efeito de apuração do imposto de renda das empresas

optantes pelo lucro real, o montante equivalente a despesa
com provisão para devedores duvidosos deve ser um dos
itens de adição ao lucro apurado na Demonstração do
Resultado do Exercício. Essa adição fundamenta-se na
indedutibilidade dessa despesa para fins de apuração do
lucro real.
119 A parcela de até um terço da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) compensada
com a contribuição social sobre o lucro líquido é indedutível
para a determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL).
120 O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços (ICMS) é um tributo de competência estadual. O
ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e prestação
de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, de
comunicações e de energia elétrica. Um dos fatos geradores
é a venda da mercadoria, à vista, à prazo ou antecipada. Cada
estado da Federação tem liberdade para adotar regras
próprias relativas à cobrança desse imposto, desde que
obedeça aos requisitos mínimos da Constituição Federal e do
Código Tributário Nacional.
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