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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 08.

Há futuro depois de Jobs?
Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa,
Steve Jobs. Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com
especulações da blogosfera sobre as novidades que serão apresentadas, e terminam muito tempo
depois de encerradas as atividades oficiais, com exames obsessivamente detalhados de cada um dos
novos produtos ou softwares anunciados. O último desses eventos, porém, foi um pouco diferente. Os
comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a
aguardada segunda encarnação do produto. A aparência de Jobs, que estava muito mais magro que o
habitual, tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone. A mídia, pressionando,
recebeu informações, tantas e tão poucas. Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar
doente (...) uma reportagem do jornal New York Post descrevia investidores “atordoados” com a
magreza de Jobs. A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a
cair 12%. (...) A perspectiva de más notícias e a estranheza do episódio, naturalmente, não ajudaram
em nada. A identificação das companhias com seus fundadores é natural. Mas em nenhuma outra
empresa admirada e estudada como a Apple essa ligação é tão intensa. Steve Jobs é a Apple, e a
Apple é Steve Jobs. Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre
o real estado de seu principal personagem, a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve
Jobs?(...). “Na Apple, só se vê Steve Jobs.” Esse é um nó complicadíssimo de desatar. Faz bem para a
imagem da empresa a idéia de que Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é
o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone. É incalculável o valor de tê-lo
duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais marketing do
que realidade.
(Denise Dweck. Revista EXAME, 13 de agosto de 2008.Tecnologia. P. 108)

01. A empresa Apple é considerada um dos negócios mais admirados do planeta. De acordo com os sentidos do
texto, um dos fatores que contribuem para essa avaliação e para relação da empresa com o seu público
usuário está sintetizado na seguinte assertiva:
A) “Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa,
Steve Jobs.”
B) “Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da
blogosfera sobre as novidades (..) e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais...”
C) “Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs.”
D) “... Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por
produtos icônicos, como o iPod e o iPhone.”
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02. A leitura global do texto sinaliza que Steve Jobs, desde a fundação da Apple, manteve um comportamento
que contribuiu para construir sua imagem pública, entretanto agora ameaçada – e isso pode ter
conseqüências diretas em um dos negócios mais admirados do planeta. Trata-se da:
A) atitude resguardada. Mas, de agora em diante, o silêncio ganha um novo significado: “A empresa não
deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%.”
B) aparência do empresário. Sua magreza evidente “... tornou-se assunto tão importante quanto as funções
do novo iPhone”.
C) centralização. “Na Apple, só se vê Steve Jobs. Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
D) especulação. “Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao
iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto.”
03. No seguinte trecho e de acordo com os sentidos globais do texto: “Mesmo demonstrando esse estado de
espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...”, o “estado de
espírito” da Apple, referido pela autora, é um sentimento de:
A) evidente fragilidade.
B) suposta tranqüilidade.
C) imensa inquietação.
D) tensa expectativa.
04. No uso intencional de “tantas e tão poucas”, para conseguir o efeito semântico desejado no que se refere à
liberação de informações para imprensa e para o público ávido de notícias, a autora faz uso de:
A)
B)
C)
D)

antítese, ao trabalhar com os valores contrários de pronomes indefinidos.
hipérbole, ao utilizar um advérbio de intensidade modificando o adjetivo.
ironia, ao adotar substantivos antônimos.
metáfora, ao empregar adjetivos no grau superlativo.

05. As relações semânticas entre o primeiro e o segundo período do texto permitem dizer que em “É incalculável
o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais
marketing do que realidade.” o termo grifado tem a função coesiva de estabelecer, entre os períodos, sentido
de:
A) conseqüência.
B) explicação.
C) finalidade.
D) oposição.
06. Sem perder de vista a relação das seguintes passagens com o texto lido, assinale a única em que ocorre
uma oração sem sujeito:
A) “Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente.”
B) “... a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?”
C) “Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
D) “Faz bem para a imagem da empresa ...”
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07. As palavras em destaque na seguinte passagem: “A perspectiva de más notícias e a estranheza do
episódio ...”, poderiam ser substituídas, sem causar incoerência, por:
1234-

A esperança – a singularidade
A expectativa – o incomum
A probabilidade – o bizarro
A finalidade – a banalidade

O correto está em:
A) 4, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
08. Considerando os sentidos textuais, avalie as informações contidas nos itens a seguir:
1- “... é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.” – a vírgula tem a função
de separar um aposto explicativo.
2- “... com exames obsessivamente detalhados ....” – o sufixo e a carga semântica que a palavra grifada
contém dão caráter superlativo à palavra a qual se refere.
3- “Mesmo demonstrando esse estado de espírito ...” – ocorre uma idéia de concessão.
4- “..., ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...” – a oração
reduzida em destaque estabelece uma relação de tempo com o restante da frase.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 4, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
09. Sobre a execução de uma instrução de programa pela Unidade Central de Processamento, é correto afirmar:
A) A Unidade de Controle busca a instrução a ser executada no registrador ADR (Address Memory
Register) e a coloca na memória do computador, com o objetivo de identificar o tipo da instrução.
B) A Unidade Aritmética e Lógica transfere os dados do registrador ADR para a memória do computador e
executa as operações aritméticas necessárias.
C) Antes de uma instrução poder ser executada, instruções e dados do programa devem ser colocados na
memória RAM (Random Access Memory) do computador por meio de um dispositivo de entrada ou de
um dispositivo de armazenamento secundário.
D) Após a leitura da instrução, a unidade lógica decodifica a instrução, define sua localização na memória, e
armazena os dados na memória do computador.
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10. O sistema operacional Linux utiliza um sistema de arquivo baseado em volumes em que cada dispositivo de
armazenamento precisa ser configurado de acordo com as suas características. Qual alternativa apresenta o
comando mais apropriado para ter acesso a um pendrive no Linux?
A)
B)
C)
D)

create vol
install vol
mkdir
mount

11. No Windows XP, é possível o uso de alguns atalhos utilizando-se o teclado “Microsoft Natural Keyboard” ou
qualquer outro teclado compatível que inclua a tecla de logotipo do Windows (
). Relacione as colunas
de acordo com a seqüência de pressionamento das teclas e a ação que o Windows XP irá executar.
Seqüência de Pressionamento
12+ BREAK
3+D

Ação do Windows
A) Procurar um arquivo ou pasta
B) Mostrar a área de trabalho
C) Minimizar todas as janelas
D) Exibir ou ocultar o menu Iniciar
E) Abrir Meu computador
F) Exibir a caixa de diálogo Propriedades do sistema

O correto está apenas em:
A) 1-B;
B) 1-E;
C) 1-C;
D) 1-D;

2-F;
2-C;
2-E;
2-F;

3-A.
3-F.
3-F.
3-B.

12. Considere as afirmativas abaixo referentes ao pacote Open Office:
1- É possível aplicar o formato “negrito” em um texto selecionado, por meio das teclas de atalho de teclado
“ctrl + b”.
2- A extensão padrão de um arquivo texto é “.oft”, de “Open oFfice Text”, mas é possível salvar o arquivo
texto com extensão “.doc”.
3- O formato sobrescrito, por exemplo, m2 – representação de “metro quadrado”, pode ser configurado a
partir do item “Caractere...” no menu “Formatar”.
4- A soma dos valores de uma coluna de uma tabela pode ser feita, por exemplo, com a fórmula
=sun(Col{D}:Row{2:4}), para uma tabela que tem, pelo menos, 5 linhas e 4 colunas.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 2, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13. A doutrina e a Constituição Federal definem que a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer a certos ”Princípios”.
Alguns desses “Princípios” são, como tal, expressamente mencionados no texto constitucional (Art. 37),
outros estão implícitos em dispositivos constitucionais, e alguns são doutrinários. Preencha as lacunas da
coluna 2 em relação às assertivas da coluna 1 e, posteriormente, assinale a alternativa que contém a
associação correta, no sentido de cima para baixo, de modo a identificar os “Princípios da Administração
Pública” adiante enumerados:
Coluna 1
1 – Constante do caput do Art. 37 da
Constituição Federal.
2 – Constante de outros dispositivos
constitucionais.
3 – Doutrinário.

Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Legalidade.
Supremacia do Interesse Público.
Eficiência.
Responsabilidade do Estado por atos
administrativos.
Publicidade.
Finalidade.
Moralidade.
Controle Judicial dos Atos Administrativos
Impessoalidade.
Devido Processo Legal e Ampla Defesa.
Segurança Jurídica.

O correto está apenas em:
A) 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
B) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2.
C) 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
D) 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3.
14. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece percentuais
que limitam as despesas com pessoal da União, dos Estados e dos Municípios. A correlação entre o Ente
Público e o respectivo percentual está correta em qual alternativa?
A) União 70% - Estados 60% - Municípios 50%
B) União 50% - Estados 60% - Municípios 60%
C) União 70% - Estados 40% - Municípios 30%.
D) União 60% - Estados 50% - Municípios 40%.
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15. Considere o que dispõe a Lei nº 8.666/93 – Lei das Licitações, e numere as definições constantes na
segunda coluna, correlacionando-as com as Modalidades de Licitação constantes na primeira coluna.
1ª COLUNA
MODALIDADES

1 – Concorrência

2 – Tomada de Preços

3 – Convite

4 – Concurso

5 – Leilão

2ª COLUNA
DEFINIÇÕES

( ) modalidade realizada entre interessados do ramo do objeto da licitação,
escolhidos pela Administração em número mínimo de três (3).
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados, para venda pela
Administração – a quem ofertar o maior valor igual ou superior ao da
avaliação – de bens móveis inservíveis, produtos legalmente
apreendidos ou bens imóveis adquiridos por procedimentos judiciais ou
dação em pagamento.
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objetivo.
( ) modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados na
Administração ou que atendam a todas as condições exigidas para o
cadastramento até três (3) dias antes da data do recebimento das
propostas, atendida a necessária qualificação.
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de
edital.

A seqüência que contempla a associação correta, de cima para baixo, está contida em:
A) 3, 5, 1, 2, 4.
B) 5, 1, 4, 2, 3.
C) 2, 3, 5, 4, 1.
D) 1, 5, 3, 4, 2.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

16. Ele é o princípio orçamentário que determina a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre
as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição
obrigatória para sua aprovação pelo Legislativo Municipal. Este comentário refere-se ao princípio
orçamentário do (a):
A) Equilíbrio.
B) Publicidade.
C) Clareza.
D) Participativo.
17. O planejamento governamental contém uma peça que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os
objetivos e as metas da Administração Pública, entre outros pontos, para os gastos relativos aos programas
de duração continuada. Qual a alternativa que contém esta peça orçamentária?
A) Plano Plurianual.
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C) Lei Orçamentária Anual.
D) Plano Diretor.
18. Em 20 de janeiro de 2008, uma Administração Pública identificou um ingresso financeiro no valor total de
R$ 2.000,00 referente a créditos tributários do corrente ano (R$ 900,00) e o restante referente ao exercício
anterior, sendo R$ 1.000,00 o principal e R$ 100,00 juros de mora. Segundo a Lei nº 4.320/64, o registro
contábil da receita deve ser realizado da seguinte forma:
A) R$ 900,00 como receita de 2008.
B) R$ 1.000,00 como receita de 2008.
C) R$ 1.900,00 como receita de 2008.
D) R$ 2.000,00 como receita de 2008.
19. Analise as assertivas, quanto às receitas:
1234-

Multas e juros de mora são classificados como Outras Receitas Correntes.
Receita da Dívida Ativa Tributária é classificada como Receita Tributária.
Indenizações são classificadas como Receitas de Serviços.
Receita da Dívida Ativa Tributária é classificada como Outras Receitas Correntes.

O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 3 e 4.
D) 1 e 4.
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20. O pagamento de Diárias deve ser classificado como:
A) Pessoal e Encargos.
B) Juros e Encargos da Dívida.
C) Outras Despesas Correntes.
D) Despesa de Capital.
21. Segundo o art. 17 da Lei Complementar 101, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios, é classificada como despesa(s):
A) com a expansão da ação Governamental.
B) obrigatória de caráter continuado.
C) com pessoal.
D) de exercícios anteriores.
22. A Contabilidade Pública, segundo a Lei nº 4.320/64, registra os seus fatos ou eventos em quatro grandes
sistemas de contas. Analise o registro a seguir descrito:
Lançamento Contábil:
Créditos Especiais
a Créditos Disponíveis

R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00

O Contador deve registrar o lançamento acima descrito no sistema contábil:
A) Orçamentário.
B) Financeiro.
C) Patrimonial.
D) De Compensação.
23. A Concorrência é a modalidade de licitação que ocorre entre:
A) interessados devidamente cadastrados ou que atenderam as condições para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
B) quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto.
C) interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, pela
unidade administrativa, no mínimo, em número de três interessados.
D) quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores.
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Com base nos dados das contas abaixo relacionadas e com base na Lei nº 4.320/64, responda às questões
24 e 25:
Contas
Bens Móveis
Serviços da Dívida a Pagar (pagamento)
Dívida Fundada Interna por Títulos
Disponível
Depósitos (valores retidos)
Restos a Pagar (contrapartida da despesa a pagar)
Bens Imóveis
Dívida Fundada Externa por Contratos
Serviços da Dívida a Pagar
Títulos a Receber
Restos a Pagar
Depósitos (valores transferidos)
Créditos Fiscais (inscritos)
Serviços da Dívida a Pagar (contrapartida)
Débitos de Tesouraria
Restos a Pagar (pagamento no exercício)
Depósitos

Saldos em R$
340.000,00
130.000,00
300.000,00
100.000,00
140.000,00
150.000,00
300.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
110.000,00
230.000,00
120.000,00
100.000,00
160.000,00
80.000,00

24. O total das receitas extra-orçamentárias do Balanço Financeiro é:
A) R$ 400.000,00.
B) R$ 410.000,00.
C) R$ 420.000,00.
D) R$ 490.000,00.
25. O total do passivo financeiro do Balanço Patrimonial é:
A) R$ 490.000,00.
B) R$ 500.000,00.
C) R$ 510.000,00.
D) R$ 530.000,00.
26. A Social Ltda, responde na justiça a um processo de indenização por danos morais movido por um cliente.
De acordo com seus advogados, em decorrência da boa fundamentação da parte demandante, a empresa
irá perder a causa. A indenização está estimada no valor mínimo de R$ 15.000,00 e no valor máximo de
R$ 35.000,00, que deverá ser paga neste período. Em obediência ao princípio da prudência, a contabilidade
deverá:
A) apropriar a despesa e provisionar a obrigação no valor de R$ 15.000,00.
B) registrar a despesa no Ativo Diferido, provisionar a obrigação no valor de R$ 15.000,00 e apropriar a
despesa quando ocorrer o pagamento.
C) apropriar a despesa e provisionar a obrigação no valor de R$ 35.000,00.
D) registrar a despesa no Ativo Diferido, provisionar a obrigação no valor de R$ 35.000,00 e apropriar a
despesa quando ocorrer o pagamento.
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27. Diversas transações de uma empresa são efetuadas por meio de movimentação bancária. A contabilidade
tem o compromisso de apresentar o Balancete de Verificação Mensal até o dia 10 do mês subseqüente. Em
dezembro, havia valores consignados no extrato bancário sem a documentação correspondente. A diretoria,
com o objetivo de acelerar a elaboração do balancete, tomou a seguinte decisão: a contabilidade deverá
registrar as transações que possuem comprovantes, as demais serão registradas no mês seguinte quando o
banco enviar a documentação. A decisão tomada pela diretoria foi:
A)
B)
C)
D)

em desacordo com o Princípio da Competência.
em desacordo com o Princípio da Entidade.
de acordo com o Princípio da Continuidade
em desacordo com o Princípio da Oportunidade.

28. Uma empresa recebeu no mês de agosto R$ 40.000,00 por conta de prestação de serviços. Os serviços
foram prestados no mês de setembro. A Nota Fiscal foi emitida no mês de outubro, no valor de R$
50.000,00. O cliente encerrou a operação com a empresa, pagando o restante em novembro. De acordo com
o Princípio da Competência, a receita deve ser reconhecida no mês de:
A)
B)
C)
D)

setembro.
outubro.
novembro.
agosto.

29. A literatura disponível classifica os papéis de trabalho, quanto a sua natureza, em permanentes e correntes.
É um entendimento do subitem 11.3.2.8 da NBC T 11.3 que prevê que os papéis de trabalho podem ser
reutilizados em outros períodos, desde que sejam atualizados e aqueles que guardam informações, somente
de um período, não podem ser reutilizados. Das alternativas abaixo, indique aquela que contém os papéis de
trabalho que podem ser reutilizados, isto é, considerados como permanentes:
A) Caixa e Bancos; demonstrações financeiras; cópias de contratos bancários de financiamento a longo
prazo; manuais de procedimentos internos e investimentos.
B) Estatuto Social; estoques, contas a receber; legislações específicas aplicadas à empresa auditada e
imposto de renda.
C) Caixa e Bancos; demonstrações financeiras; cópias de contratos bancários de financiamento a longo
prazo; manuais de procedimentos internos e Caixa e Bancos; demonstrações financeiras; cópias de
contratos bancários de financiamento a longo prazo; manuais de procedimentos internos e
investimentos.
D) Estatuto Social, cópia de contratos bancários de financiamentos a longo prazo; manuais de
procedimentos internos e legislações específicas aplicadas à entidade auditada.
30. Os procedimentos de auditoria representam um conjunto de técnicas aplicadas para que o auditor possa
obter evidências sobre as informações das demonstrações contábeis. Das alternativas abaixo, indique
aquela que contém apenas itens submetidos ao procedimento de Contagem Física:
A) dinheiro em conta corrente bancária; contas a receber de clientes; estoques, e estoques em poder de
terceiros.
B) dinheiro em caixa; dinheiro em conta corrente bancária; contas a receber de clientes; estoques em poder
de terceiros e contas a pagar a fornecedores.
C) dinheiro em caixa; estoques; bens do ativo imobilizado.
D) dinheiro em caixa; dinheiro em conta corrente bancária, estoques; estoques em poder de terceiros e
bens do ativo imobilizado.
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31. Um dos procedimentos de auditoria é a inspeção de documentos. A importância desse procedimento é com
base no pressuposto de que os documentos convalidam os lançamentos contábeis. Os documentos
inspecionados podem ser internos e externos. São exemplos de documentos internos:
A) certificados de propriedade de veículos; apólice de seguros, escrituras de imóveis e duplicatas de
fornecedores.
B) relatório de despesas; folha de pagamento; registro de empregados e boletim de caixa.
C) registro de empregado; certificado de propriedade de veículos; escrituras de imóveis e duplicatas de
fornecedores.
D) relatório de despesas; boletim de caixa, apólice de seguros; folha de pagamento; registro de empregados
e escrituras de imóveis.
32. No teste das conciliações bancárias, o auditor constatou no mês de dezembro os seguintes fatos: a
contabilidade registrou a emissão de um cheque no valor de R$ 5.200,00 e um depósito bancário no valor de
R$ 8.100,00. De acordo o extrato bancário, em 31.12. a empresa tinha um saldo credor de R$ 92.400,00.
Considerando que o cheque emitido e o depósito efetuado apareceram no extrato bancário de janeiro, no
Mapa de Conciliação Bancária a contabilidade deverá fazer os seguintes ajustes, para se chegar ao saldo da
contabilidade, a partir do saldo apresentado no extrato bancário:
A) ( - ) cheques contabilizados e não descontados no banco: R$ 5.200,00. ( + ) depósito contabilizado e não
creditado pelo banco: R$ 8.100,00.
B) ( + ) cheques contabilizados e não descontados no banco: R$ 5.200,00. ( - ) depósito contabilizado e não
creditado pelo banco: R$ 8.100,00.
C) ( + ) cheques contabilizados e não descontados no banco: R$ 5.200,00. ( + ) depósito contabilizado e
não creditado pelo banco: R$ 8.100,00.
D) ( - ) cheques contabilizados e não descontados no banco: R$ 5.200,00. ( - ) depósito contabilizado e não
creditado pelo banco: R$ 8.100,00.
33. Uma das funções da Auditoria Independente é assegurar aos investidores maior veracidade e transparência
nas demonstrações contábeis divulgadas. A auditoria Independente é uma exigência prevista em diversos
dispositivos legais. A Lei nº 11.638/07, em seu artigo 3º, dispõe que estão obrigadas a se submeterem à
auditoria por auditor independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades de grande
porte, que tenham:
A) no exercício anterior, ativo total superior a trezentos milhões ou receita bruta anual superior a duzentos e
quarenta milhões, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades anônimas.
B) no exercício anterior, negociado suas ações em bolsa de valores e as sociedades limitadas com receita
bruta anual superior a trezentos milhões.
C) no exercício anterior, ativo total superior a duzentos e quarenta milhões ou receita bruta anual superior a
trezentos milhões, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades anônimas.
D) no exercício atual, negociado suas ações em bolsa de valores e as sociedades limitadas com receita
bruta anual superior a duzentos quarenta milhões.
34. O período entre a data do término do exercício social e à de emissão do parecer é denominado período
subseqüente. Nesse período, considerando a dinâmica patrimonial, podem ocorrer transações e eventos
subseqüentes relevantes e o auditor deve considerar, em seu parecer, os efeitos dessas transações ou
eventos. Conforme subitem 11.16.3.1 da NBC T 11.16, quando essas transações ou eventos ocorrem após a
emissão do parecer:
A) o auditor é responsável pela execução de procedimentos, juntamente com a administração da entidade
auditada.
B) a administração da entidade auditada não tem obrigação de informar o auditor.
C) o auditor tem a obrigação de informar à administração da entidade auditada.
D) o auditor não é responsável pela execução de procedimentos ou indagações sobre as demonstrações
contábeis.
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35. A estimativa contábil é uma previsão quanto ao valor de um item quando não existe forma precisa de
apuração e requer julgamento na determinação do valor adequado, a ser registrado nas demonstrações
contábeis. Conforme exemplos oferecidos na NBC T 11 em seu subitem 11.13.1.7, não caracteriza
estimativa contábil:
A)
B)
C)
D)

depreciação.
provisão para folha de pagamento.
impostos diferidos.
provisões para indenizações.

36. As mudanças na Lei nº 6.404/76, em seu art. 188, inciso II, dispõe sobre a obrigatoriedade da Demonstração
do Valor Adicionado. Entre as alternativas abaixo qual delas diz respeito a DVA?
A) Demonstrativo indicará, no máximo, tudo o que foi adquirido ao longo de ano de não atividade
operacional, deixando de fora todo e qualquer rendimento financeiro e juntamente com seus sócios a
prestação de contas das despesas insolúveis.
B) Demonstrativo indicará, no mínimo, tudo o que representa de bem tangível para a empresa, por
conseguinte, estabelece a nova forma de enquadramento de todos os bens adquiridos após um ano de
atividade operacional pela companhia.
C) Demonstrativo indicará, no mínimo, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre
os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como: empregados, financiadores,
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
D) Demonstrativo indicará, no máximo, o valor da riqueza gerada pelos empregados, a sua distribuição
única e exclusiva para os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, os sócios, bem
como a parcela da riqueza distribuída.
37. A Empresa Comercial PRÓ BEM DE NÓS TODOS utiliza o Método do Inventário Periódico, com avaliação pelo
critério PEPS. Durante o exercício de 2006, ocorreu um roubo de estoques de mercadorias, porém, somente
foi descoberto em junho de 2007. No exercício de 2006, o custo das mercadorias vendidas foi incluído:
A)
B)
C)
D)

nas vendas de mercadorias.
no custo de mercadorias vendidas.
no estoque final de mercadorias.
no estoque inicial de mercadorias.

38. Uma Companhia desenvolveu, ao longo de um período, pesquisas valiosas sobre um novo produto, valores
em torno de R$ 585.000,00. Durante este período, várias avaliações foram feitas no produto e os técnicos
avaliadores concluíram que o produto era seguro e viável e teria tempo de vida útil estimado em 10 (dez)
anos. Diante destas informações deveremos contabilizar o valor no grupo do:
A)
B)
C)
D)

Imobilizado.
Investimentos.
Ativo Realizável Longo Prazo.
Diferido.

39. Nos termos do § 6º, art. 176, da Lei nº 6.404/76, a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da
Demonstração:
A)
B)
C)
D)

Fluxo de Caixa.
Balanço Patrimonial.
Resultado do Exercício.
Valor Adicionado.
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40. A Empresa NOVA ERA S/A, apresenta seu Balancete de Verificação, com os saldos abaixo:
Balancete de Verificação 31.12.2007 (em R$)
CONTAS

Despesas com Aluguéis
Caixa
Capital Social
Clientes
Custo com Mercadorias Vendidas
Custo de Venda de Bens do Ativo Permanente
Custos e Despesas de Receitas de Exercícios Futuros
Depósitos Bancários a Vista
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
Despesas com Depreciações
Despesas com Salários
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
Despesas Gerais
Devolução de Vendas de Mercadorias
Duplicatas Descontadas
Estoque Final de Mercadorias
Fornecedores
ICMS sobre Vendas de Mercadorias
Juros Recebidos
Móveis e Utensílios
Receita de Exercícios Futuros
Reservas de Reavaliação
Vendas de Mercadorias
Vendas de Bens do Ativo Permanente
Total

SALDOS FINAIS
Devedores
Credores
620,00
1.820,00
8.560,00
7.250,00
4.700,00
950,00
1.250,00
4.180,00
1.220,00
610,00
2.100,00
670,00
650,00
810,00
450,00
2.620,00
4.800,00
5.850,00
1.490,00
780,00
3.600,00
2.100,00
620,00
12.600,00
1.600,00
35.950,00
35.950,00

Com base no Balancete da Empresa NOVA ERA S/A., indique, respectivamente, o Lucro Bruto, o Custo de
Mercadorias Vendidas e o Resultado Financeiro Líquido:
A)
B)
C)
D)

R$ 6.810,00, R$ 4.700,00 e R$ 130,00
R$ 6.810,00, R$ 5.950,00 e R$ 780,00
R$ 5.960,00, R$ 4.700,00 e R$ 130,00
R$ 5.960,00, R$ 4.700,00 e R$ 780,00
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