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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

Caderno de Prova ’C03’, Tipo 001
1.
Conhecimentos Gerais
Português
Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

Já se afirmou a respeito de Luis Fernando Verissimo,
autor do texto aqui apresentado: "trata-se de um escritor
que consegue dar seriedade ao humor e graça à
gravidade, sendo ao mesmo tempo humorista inspirado
e ensaísta profundo". Essa rara combinação de planos e
tons distintos pode ser adequadamente ilustrada por meio
destes segmentos do texto:

I. Que penteado mais dez de setembro! e Os EsPós-11/9

tados Unidos descobriram um sentimento inédito de
vulnerabilidade.

Li que em Nova York estão usando “dez de setembro”

II. um pouco como Deus – o primeiro autocrítico – fez

como adjetivo, significando antigo, ultrapassado. Como em:

depois do Dilúvio e o instinto de sobrevivência
também é um caminho para a virtude.

“Que penteado mais dez de setembro!”. O 11/9 teria mudado o

III. fatos inaugurais como o 11/9 também permitem às

mundo tão radicalmente que tudo o que veio antes – culmi-

nações se repensarem e não se devem esperar
exames de consciência mais profundos.

nando com o day before [dia anterior], o último dia das torres
em pé, a última segunda-feira normal e a véspera mais véspera

Em relação ao texto, atende ao enunciado desta questão
o que se transcreve em

da História – virou preâmbulo. Obviamente, nenhuma normalidade foi tão afetada quanto o cotidiano de Nova York, que vive
a psicose do que ainda pode acontecer. Os Estados Unidos

I, II e III.

(B)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.

(E)

II, apenas.

(C)

descobriram um sentimento inédito de vulnerabilidade e reorganizam suas prioridades para acomodá-las, inclusive sacrificando alguns direitos de seus cidadãos, sem falar no direito de

(A)

_________________________________________________________

cidadãos estrangeiros não serem bombardeados por eles.

2.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:

Protestos contra a radicalíssima reação americana são vistos

(A)

significando antigo, ultrapassado (1 parágrafo) = conotando nostálgico, recorrente.

(B)

reorganizam suas prioridades para acomodá-las
o
(1 parágrafo) = ratificam suas metas para as estabilizarem.

(C)

atos de contrição mais espetaculares (2 parágrafo) = demonstrações
mais
grandiosas
de
arrependimento.

(D)

teve o efeito paradoxalmente contrário (2 parágrafo)
= decorreu de uma irônica contradição.

(E)

foi prólogo, exatamente, de quê? (3 parágrafo) = a
que mesmo serviu de pretexto?

como irrealistas e anacrônicos, decididamente “dez de setembro”.
Mas fatos inaugurais como o 11/9 também permitem às
nações se repensarem no bom sentido, não como submissão à
chantagem terrorista, mas para não perder a oportunidade do
novo começo, um pouco como Deus – o primeiro autocrítico –
fez depois do Dilúvio. Sinais de revisão da política dos Estados
Unidos com relação a Israel e os palestinos são exemplos disto.
E é certo que nenhuma reunião dos países ricos será como era
até 10/9, pelo menos por algum tempo. No caso dos donos do
mundo, não se devem esperar exames de consciência mais

3.

o

(A)

foi uma espécie de prólogo de uma série de muitas
outras manifestações terroristas.

(B)

exigiria das autoridades americanas a adoção de
medidas de segurança muito mais drásticas que as
então vigentes.

(C)

estimularia a população novaiorquina a tornar mais
estreitos os até então frouxos laços de solidariedade.

(D)

abriu uma oportunidade para que os americanos
venham a se avaliar como nação e a trilhar um novo
caminho.

(E)

faria com que os americanos passassem a ostentar
com ainda maior orgulho seu decantado nacionalismo.

A questão é: o que acabou em 11/9 foi prólogo, exatamente, de quê? Seja o que for, será diferente. Inclusive por uma

o

Ao comentar a tragédia de 11 de setembro, o autor observa que ela

O horror de 11/9 teve o efeito paradoxalmente contrário de me
fazer acreditar mais na humanidade.

o

_________________________________________________________

profundos ou atos de contrição mais espetaculares, mas o
instinto de sobrevivência também é um caminho para a virtude.

o

questão de moda, já que ninguém vai querer ser chamado de
“dez de setembro” na rua.
(Luis Fernando Verissimo, O mundo é bárbaro)
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4.

7.

Estão plenamente observadas as normas de concordância
verbal na frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

Sobrevieram à tragédia de 11/9 consequências
profundas, como a psicose coletiva a que se renderam muitos cidadãos novaiorquinos.
Agregou-se ao cotidiano de Nova York, a despeito
das medidas de segurança, sentimentos de medo e
desconfiança generalizados.
Uma certa soberba, característica dos americanos,
mesmo depois do atentado de 11/9 não se aplacaram.
Muitas vezes decorre de uma grande tragédia coletiva, como a de 11/9, sentimentos confusos, como os
da humilhação, da revolta e da impotência.
Sobrevivem até mesmo depois de grandes tragédias
a tendência dos homens ao prosaísmo e ao mau
gosto, como no uso da expressão dez de setembro.

_________________________________________________________

5.

Está adequado o emprego de ambos os elementos
sublinhados na frase:
(A)

O estado de psicose, ao qual imergiram tantos americanos, levou à adoção de medidas de segurança
em cuja radicalidade muitos recriminam.

(C)

A sensação de que o 11/9 foi um prólogo de algo
ao qual ninguém se arrisca a pronunciar é um indício
do pasmo no qual foram tomados tantos americanos.

(D)

(E)

a construção verbal é um exemplo de voz ativa.

(B)

a partícula se tem a mesma função que em E se ela
não vier?

(C)

a forma plural devem concorda com exames.

(D)

ocorre um exemplo de indeterminação do sujeito.

(E)

a expressão donos do mundo leva o verbo ao plural.

Em 11 de setembro ocorreu a tragédia que marcou o início
deste século, e o mundo acompanhou essa tragédia pela
TV. A princípio, ninguém atribuiu a essa tragédia a
dimensão que ela acabou ganhando, muitos chegaram a
tomar essa tragédia como um grave acidente aéreo.
Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por

A obsolescência e o anacronismo, atributos nos quais
os americanos manifestam todo seu desprezo, passaram a se enfeixar com a expressão dez de
setembro.

(B)

(A)

_________________________________________________________

8.
(E)

Na frase No caso dos donos do mundo, não se devem
esperar exames de consciência mais profundos, é correto
afirmar que

(A)

acompanhou-a

- a atribuiu

(B)

acompanhou-a

- lhe atribuiu - tomá-la

(C)

lhe acompanhou - lhe atribuiu - tomar-lhe

(D)

acompanhou-a

(E)

lhe acompanhou - atribuiu-lhe - a tomar

- a atribuiu

- lhe tomar

- tomá-la

_________________________________________________________

Não é à descrença, sentimento com que nos sentimos invadidos depois de uma tragédia, é na esperança que queremos nos apegar.

9.

Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte
período:
(A)

Há eventos que como o 11 de setembro, passam a
constituir um marco histórico; seja pela gravidade
que tiveram em si mesmos; seja pelas consequências que dele derivaram projetadas em escala
mundial.

(B)

Há eventos que como o 11 de setembro, passam a
constituir um marco histórico seja pela gravidade,
que tiveram em si mesmos, seja pelas consequências, que dele derivaram, projetadas em escala
mundial.

(C)

Há eventos que como o 11 de setembro, passam a
constituir um marco histórico − seja pela gravidade
que tiveram, em si mesmos, seja pelas consequências que dele derivaram, projetadas em escala mundial.

(D)

Há eventos que, como o 11 de setembro, passam a
constituir um marco histórico, seja pela gravidade
que tiveram em si mesmos, seja pelas consequências que dele derivaram, projetadas em escala mundial.

(E)

Há eventos, que como o 11 de setembro, passam a
constituir um marco histórico; seja pela gravidade
que tiveram em si mesmos, seja pelas consequências que, dele, derivaram projetadas em escala
mundial.

Fatos como os de 11/9, com que ninguém espera se
deparar, são também lições terríveis, de cujo significado não se deve esquecer.

_________________________________________________________

6.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:
(A)

De fato, humor ferino e crítica lúcida podem convergir em um mesmo texto, como é o caso dessa
crônica exemplar de Luis Fernando Verissimo.

(B)

Há casos exemplares de crônicas como esta, aonde
a ironia, a mordacidade e a análise sabem conviver
de modo a que pareçam naturais.

(C)

Este autor tem conseguido viver apenas do que
escreve, além de eventuais entrevistas em que ele
concede, mesmo se considerando tímido.

(D)

O autor equipara o 11/9 ao Dilúvio bíblico, com base
na proporção desses fatos e do sentido de autocrítica que contribui para ambos.

(E)

Poucos autores se pronunciaram sobre o 11/9, seja
por que em respeito aos sacrificados, ou por que é
comum que as grandes tragédias impliquem em
silêncio.
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10.

A má construção exige que se dê nova redação à
seguinte frase:
(A)

(B)

(C)

13.

Por se sentirem donos do mundo, os países mais
poderosos não estão habituados a fazer, com humildade, uma análise crítica de si mesmos.

O filtro SmartScreen é um recurso disponível no Internet
Explorer 8 para prevenir softwares mal-intencionados e
malwares. Pode ser acessado no menu Segurança, no
canto direito superior do navegador, ou na barra de
menus, em
(A)

Exibir.

Uma das consequências do trágico episódio de 11/9
foi o bombardeio a que os Estados Unidos submeteram o Iraque, país tomado como bode expiatório.

(B)

Editar.

(C)

Favoritos.

O significado que a expressão dez de setembro
passou a ter depois do trágico atentado denota a
preocupação dos americanos com o que está ou não
na moda.

(D)

Arquivo.

(E)

Ferramentas.

_________________________________________________________

14.
(D)

Jamais os Estados Unidos haviam tomado consciência de sua vulnerabilidade, que ficou evidenciada com o
bem-sucedido ataque terrorista às torres gêmeas.

(E)

Ainda que se considere um episódio obviamente
trágico, as torres gêmeas constituíam um símbolo da
opulência capitalista e da alta tecnologia americana.

Em relação ao Webmail é correto afirmar:
(A)

é uma interface da web utilizada para ler e escrever
e-mail, através de um navegador.

(B)

é uma interface da web utilizada para ler e escrever
e-mail, sem necessidade de um navegador.

(C)

o usuário precisa estar sempre logado no mesmo
computador.

(D)

as mensagens ficam armazenadas sempre no disco
local do computador.

(E)

não oferece o serviço de anexação de arquivos.

_________________________________________________________

Noções de Informática
11.

No Microsoft Word e no BrOffice Writer, alinhar, centralizar
e justificar são opções de

_________________________________________________________

(A)

organização de desenhos.

(B)

ajustamento de células em planilhas.

(C)

formatação de texto.

(D)

ajustamento de slides para exibição.

(E)

aumento e diminuição de recuo.

15.

_________________________________________________________

12.

Considere a lista abaixo, referente a alguns componentes
especificados numa placa-mãe:

No Windows Explorer, do Windows XP, ao se clicar com o
botão direito do mouse numa mesma pasta, tanto do lado
esquerdo quanto do lado direito da área de trabalho, serão
exibidas as mesmas opções de menu, EXCETO
(A)

Abrir.

(B)

Explorar.

(C)

Enviar para.

(D)

Criar atalho.

(E)

Excluir.

_________________________________________________________

I. 3 Conectores USB
II. 2 Conectores SATA
III. 1 Conector CPU Fan
IV. 1 Conector IDE
V. 1 Conector 24-pin ATX Power
Os conectores nos quais é possível a ligação de discos
rígidos, também conhecidos como HD, encontram-se,
APENAS, nos itens
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(A)

I, II e III.

(B)

I, II e IV.

(C)

II, III e IV.

(D)

II, III e V.

(E)

III, IV e V.

Ética
16.

A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar:
(A)

A vida ética realiza-se no modo de viver daqueles
indíviduos que não mantêm relações interpessoais.

(B)

Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego
mos e significa comportamento, modo de ser,
caráter.

(C)

Virtude deriva do latim virtus, que significa uma
qualidade própria da natureza humana; significa, de
modo geral, praticar o bem usando a liberdade com
responsabilidade constantemente.

(D)

A moral é influenciada por vários fatores como,
sociais e históricos; todavia, não há diferença entre
os conceitos morais de um grupo para outro.

(E)

Compete à moral chegar, por meio de investigações
científicas, à explicação de determinadas realidades
sociais, ou seja, ela investiga o sentido que o
homem dá a suas ações para ser verdadeiramente
feliz.
NCADE-Conhecimentos Gerais1
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17.

No que concerne ao tema ética profissional e empresarial, está correto afirmar:
(A)

A empresa necessita que a conduta ética de seus integrantes, bem como os valores e convicções primárias da
organização se tornem parte de sua cultura.

(B)

A ética empresarial é o conjunto de princípios que regem a conduta funcional de uma determinada profissão.

(C)

O indivíduo deve agir com respeito ao procedimento ético de sua profissão, não sendo necessária a observância dos
princípios éticos comuns a todos os homens.

(D)

Execução do trabalho no mais alto nível de rendimento, assiduidade e frequência ao serviço, embora louváveis, não são
exemplos de condutas éticas no exercício profissional.

(E)

A boa empresa atua apenas com foco no lucro, não importando se oferece um ambiente moralmente gratificante.

Atenção:
18.

19.

20.

As questões de números 18 a 20 referem-se ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Caio, que ocupa o cargo de Presidente de uma Empresa Pública, opinou publicamente a respeito da honorabilidade e do
desempenho funcional de uma autoridade pública federal. Vale salientar que Caio continua no cargo público mencionado. O fato
narrado acarretará
(A)

a não imposição de qualquer sanção, pois Caio não se sujeita às normas do Código de Conduta da Alta Administração
Federal.

(B)

a não imposição de qualquer sanção, pois não caracteriza violação de norma do Código de Conduta da Alta Administração
Federal.

(C)

sanção de censura ética.

(D)

sanção de advertência.

(E)

sanção de multa.

No que concerne à conduta ética das autoridades públicas, é correto afirmar:
(A)

Além da declaração de bens e rendas, a autoridade pública, no prazo de trinta dias contados de sua posse, enviará à
Comissão de Ética Pública informações sobre sua situação patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito
com o interesse público.

(B)

Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de quatro meses, contados da exoneração, o período de interdição
para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido.

(C)

A autoridade pública que tiver participação de três por cento do capital de sociedade de economia mista deverá tornar
público este fato.

(D)

É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado do encargo de mandatário, inclusive para a prática de atos de
comércio.

(E)

É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que
houver reciprocidade.

O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta será instaurado pela Comissão
de Ética Pública (CEP), desde que haja indícios suficientes. No processo administrativo em questão,
(A)

se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no Código, com comunicação
apenas ao superior hierárquico do denunciado.

(B)

a CEP não poderá, de ofício, produzir prova documental.

(C)

não é possível a solicitação pela CEP, de parecer de especialista, ainda que julgue imprescindível, tendo em vista a
celeridade do procedimento.

(D)

concluídas as diligências necessárias, a CEP oficiará a autoridade pública para nova manifestação, no prazo de cinco dias.

(E)

a autoridade pública será oficiada para manifestar-se no prazo de cinco dias.

NCADE-Conhecimentos Gerais1
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Instruções: Para responder às questões de números 25 e 26,
considere as contas listadas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Geral
21.

Uma determinada companhia industrial adquiriu matérias-primas a prazo, para pagamento em 30 dias. Ocorrerá
um aumento no custo de produção da entidade quando o
material for
(A)

pago.

(B)

contabilizado na conta de Estoques com contrapartida na conta de Fornecedores.

(C)

armazenado no almoxarifado.

(D)

depreciado.

(E)

utilizado na fabricação de produtos da companhia.

_________________________________________________________

22.

O contador observou, ao analisar a equação patrimonial
da Cia. Raio de Luz, que o valor total do Ativo
correspondia ao dobro do valor do Patrimônio Líquido.
Nesse caso,
(A)

o total do Patrimônio Líquido é igual ao total do Passivo.

(B)

o total do Passivo é igual ao dobro do Ativo.

(C)

existe Passivo a Descoberto nessa companhia.

(D)

o total do Ativo equivale a três vezes o total do Passivo.

(E)

o total do Passivo equivale à metade do total do
Patrimônio Líquido.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
25.

Ações em Tesouraria
Amortização Acumulada
Disponível
Participações Societárias Permanentes
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Impostos a Recolher
Empréstimos a Coligadas e Controladas
Marcas e Patentes
Duplicatas a Receber
Reserva de Ágio na Emissão de Ações
Capital Social
Fornecedores
Reserva de Lucros a Realizar
Salários a Pagar
Estoques
Imobilizado
Depreciação Acumulada
Empréstimos Recebidos de Longo Prazo
Despesas do Exercício Seguinte
Sabendo-se que determinada pessoa jurídica não efetua
vendas com prazo de recebimento superior a 120 dias,
existem

_________________________________________________________

23.

Considere o lançamento abaixo, extraído da escrituração
contábil da Cia. Alvorecer:
D Disponível
C Duplicatas a Receber
C Receita Financeira

1.200,00
1.080,00
150,00

Esse lançamento está
(A)

correto e relaciona-se a uma compra a prazo efetuada pela companhia.

(B)

correto e refere-se ao recebimento de uma duplicata
paga no vencimento.

(C)

incorreto.

(D)

correto e refere-se ao recebimento de uma duplicata
paga após o vencimento.

(E)

incorreto, pois implica uma diminuição do patrimônio líquido da companhia.

Em uma sociedade por ações, no final do exercício, o lançamento que representa o reconhecimento do passivo referente ao dividendo obrigatório mínimo é:

(B)

cinco contas classificadas no Ativo Circulante.

(C)

cinco contas classificadas no Ativo Não Circulante.

(D)

quatro contas classificadas no Passivo Circulante.

(E)

duas contas classificadas no Passivo Não Circulante.

26.

O número de contas que apresentam saldo credor é
(A)

8.

(B)

9.

(C)

10.

(D)

7.

(E)

11.

_________________________________________________________

27.

Recurso controlado pela entidade como resultado de
eventos passados e do qual se espera que resultem
futuros benefícios econômicos para a entidade.
Segundo pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), cujo teor foi aprovado pela Resolução
o
n 1.121/2008 do Conselho Federal de Contabilidade, e
que versa sobre Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis, esta é a
definição de

(A)

D Dividendos a Pagar
C Lucros Acumulados

(B)

D Despesa com Dividendos
C Dividendos a Pagar

(C)

D Capital
C Dividendos a Pagar

(D)

D Lucros Acumulados
C Dividendos a Pagar

(B)

Receitas.

(C)

Despesas.

D Lucros Acumulados
C Reserva de Lucros

(D)

Ativo.

(E)

Patrimônio Líquido.

(E)

6

três contas classificadas no Patrimônio Líquido.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

24.

(A)

(A)

Passivo.
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28.

A Cia. Diamantina adquiriu uma mercadoria para revenda.
O total da nota fiscal foi de R$ 1.100,00, sendo R$ 100,00
o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados. Dos tributos incidentes sobre as compras,
apenas o ICMS, que foi cobrado com alíquota de 18%, é
recuperável. Posteriormente, a companhia revendeu a
mercadoria para terceiros pelo valor de R$ 1.800,00. Sabese que o valor total de PIS e COFINS pagos pela
Companhia sobre essa receita foi de R$ 65,70 e que o
ICMS incidiu na operação com alíquota de 18%. Se essa
tivesse sido a única operação de vendas efetuada pela
Companhia, no exercício, ela teria auferido um Lucro
Bruto nessa operação, em R$, de
(A)

914,30.

(B)

590,30.

(C)

410,30.

(D)

570,30.

(E)

490,30.

32.

Relativamente às operações com taxas prefixadas, é
INCORRETO afirmar:
(A)

As operações ativas e passivas contratadas com
rendas e encargos prefixados contabilizam-se pelo
valor presente.

(B)

As rendas e os encargos proporcionais aos dias
decorridos no mês da contratação da operação devem ser apropriados dentro do próprio mês, pro rata
temporis, considerando-se o número de dias corridos.

(C)

As rendas e os encargos dessas operações são
apropriados mensalmente em razão da fluência de
seus prazos, admitindo-se a apropriação em períodos inferiores a um mês.

(D)

A apropriação das rendas e dos encargos mensais
dessas operações faz-se mediante a utilização do
método exponencial, admitindo-se o método linear
naquelas contratadas com cláusula de juros simples.

(E)

As rendas e os encargos dessas operações são
apropriados trimestralmente, em razão da fluência
de seus prazos, admitindo-se a apropriação em
períodos não inferiores a um mês.

_________________________________________________________

Contabilidade em Instituições Financeiras
29.

As instituições financeiras devem elaborar ao final de cada
trimestre civil o documento Informações Financeiras Trimestrais − IFT, que deve conter, pelo menos, as seguintes
informações, EXCETO:
(A)

demonstrações financeiras e relatório da revisão
especial por parte da auditoria independente.

(B)

informações, que não sejam necessárias ao acompanhamento e supervisão das atividades da instituição.

(C)

notas explicativas e quadros analíticos para esclarecimento da situação patrimonial.

(D)

participações em sociedades controladas e coligadas.

(E)

políticas da instituição quanto à captação e aplicação de recursos.

_________________________________________________________

33.

_________________________________________________________

30.

As normas e procedimentos, bem como as demonstrações
financeiras padronizadas previstas no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional − COSIF, são
de uso obrigatório, EXCETO para
(A)

as caixas econômicas.

(B)

as sociedades de crédito ao microempreendedor.

(C)

as empresas em liquidação extrajudicial.

(D)

as administradoras de imóveis das instituições financeiras.

(E)

os bancos de investimento.

Os capítulos do COSIF são apresentados em ordem hierárquica. Isso significa dizer que nas dúvidas de interpretação entre as normas básicas e o elenco de contas
prevalece
(A)

o estabelecido em processo administrativo de consulta.

(B)

o estabelecido pelo elenco de contas.

(C)

o estabelecido pelas normas básicas.

(D)

a decisão do conselho de recursos do sistema financeiro nacional.

(E)

a decisão do conselho monetário nacional.

NCADE-Contador-C03

(A)

Caixa.

(B)

Depósitos Bancários.

(C)

Banco Central − Reservas Livres em Espécie.

(D)

Depósitos Bancários de Instituições sem Conta
Reserva.

(E)

Bancos − Depósitos em Moedas Estrangeiras no
País.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

31.

Dentre as disponibilidades no Plano de Contas das
instituições fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, uma
delas tem a função de registrar o valor dos depósitos de
livre movimentação mantidos em estabelecimentos bancários pelos grupos de consórcio. Todos os documentos
representativos de pagamentos, efetuados em nome do
grupo, devem ter suas cópias arquivadas em ordem cronológica, em pastas próprias para averiguações, com
indicação da finalidade do pagamento. Cabe à administradora do grupo a observância das normas regulamentares vigentes. Com base no exposto, tem como
função este registro:

34.

Os valores a receber relativos a rendas auferidas decorrentes de operações de swap, avaliados pelo valor de
mercado NÃO podem ser registrados em
(A)

Diferencial a Receber − Hedge de título mantido até
o vencimento.

(B)

Diferencial a Receber − Operações com garantia de
Bolsa.

(C)

Diferencial a Receber − Operações com garantia de
Bolsa − Hedge de título mantido até o vencimento.

(D)

Títulos de Renda Fixa Vinculados a Recompras.

(E)

Diferencial a Receber.
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35.

Os resultados contábeis das instituições obrigadas a
utilização do COSIF são resultantes do confronto dos
grupos
(A)

1 e 2.

(B)

3 e 9.

(C)

4 e 5.

(D)

5 e 6.

(E)

7 e 8.

39.

Dados sobre uma mercadoria fabricada pela Cia. Miranda:
Ponto de equilíbrio mensal em unidades....

20.000

Custo fixo mensal ...................................... R$ 240.000,00
Preço unitário de venda da mercadoria ..... R$

O custo variável total correspondente ao número de unidades do ponto de equilíbrio mensal é, em R$,

_________________________________________________________

36.

28,00

Os certificados de investimento relativos aos recursos
aplicados em investimentos incentivados devem ser
registrados contabilmente no grupo
(A)

Ativo Permanente.

(B)

Ativo Realizável a Longo Prazo.

(C)

Ativo Circulante.

(D)

Passivo Circulante.

(E)

Passivo Exigível a Longo Prazo.

(A)

480.000,00.

(B)

380.000,00.

(C)

320.000,00.

(D)

560.000,00.

(E)

420.000,00.

_________________________________________________________

40.

A Cia. Arco-Íris optou por ser tributada pelo Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) com base no lucro
real anual, no período de apuração, referente ao anocalendário de 2009. Os seguintes dados foram extraídos
de sua Declaração de Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas de 2010, em R$:

_________________________________________________________

Receita Bruta de Vendas..............................

400.000,00

Contabilidade Gerencial

Devolução de Vendas ..................................

50.000,00

Instruções: Para responder às questões de números 37 e 38
utilize as informações a seguir, extraídas das Demonstrações Contábeis de uma Companhia Aberta.

Prejuízo do período ......................................

20.000,00

Despesas indedutíveis segundo a legislação
do IRPJ.........................................................

80.000,00

Receitas não tributáveis, segundo a legislação do IRPJ..................................................

25.000,00

Receita Líquida de Vendas................................ R$ 625.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas ......................
Lucro Líquido do Exercício ................................
Patrimônio Líquido.............................................
Estoque Médio do Exercício ..............................

R$ 300.000,00
R$ 120.000,00
R$ 800.000,00
R$ 125.000,00

Sabe-se que:

I. o coeficiente de presunção de lucro da Cia. Arco
Íris é de 8%.

Dados adicionais:
Número de ações da Companhia (todas ordinárias) ............................................................................ 600.000
Preço da ação da Companhia no encerramento
do exercício ....................................................... R$

II. as vendas brutas foram idênticas e iguais a
R$ 100.000,00, por trimestre.

III. O único tipo de receita auferida pela Companhia
nesse ano foi a proveniente das vendas.

0,80

IV. Não há prejuízos fiscais a compensar de períodos
anteriores.

37.

O prazo médio de renovação de estoques (considere o
ano comercial de 360 dias) e a margem bruta sobre vendas são, respectivamente,

Se a Cia. tivesse optado, no início do ano calendário de
2009, pela tributação com base no lucro presumido, ela
teria

(A)

150 dias e 52%.

(A)

uma base de cálculo menor em R$ 7.000,00 do que
a utilizada em 2009.

(B)

180 dias e 45%.

(B)

pago R$ 150,00 a mais de IRPJ.

(C)

165 dias e 48,5%.

(C)

obtido uma economia de IRPJ no valor de R$ 450,00.

(D)

120 dias e 56%.

(D)

pago o mesmo valor de IRPJ.

(E)

210 dias e 42%.

(E)

uma base de cálculo maior em R$ 2.000,00 do que a

_________________________________________________________
utilizada em 2009
_________________________________________________________

38.
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A taxa de rentabilidade sobre o capital próprio e a relação preço/lucro da ação da Companhia são, respectivamente,
(A)

13% e 5.

(B)

15% e 4.

(C)

Estrutura de Ativos Financeiros
41.

NÃO é um ativo financeiro:
(A)

Recebíveis derivados de vendas a prazo.

(B)

Depósitos a Prazo Fixo em instituições financeiras.

10% e 4.

(C)

Debêntures emitidas pela companhia.

(D)

10% e 2.

(D)

Ações emitidas por outra companhia.

(E)

13% e 4.

(E)

Títulos públicos federais adquiridos pela companhia.
NCADE-Contador-C03
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42.

É um título público federal cuja remuneração decorre do
deságio com que é negociado em operações de mercado
aberto:
(A)

Nota do Tesouro Nacional série B (NTN-B).

(B)

Letra Financeira do Tesouro (LFT).

(C)

Nota do Tesouro Nacional série D (NTN-D).

(D)

Letra do Tesouro Nacional (LTN).

(E)

Nota do Tesouro Nacional série C (NTN-C).

46.

Em relação às operações de crédito denominadas Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento
sobre Contrato de Exportação (ACE), é correto afirmar:
(A)

O ACC é concedido após o embarque da mercadoria
para o exterior e antes da data de vencimento da
respectiva cambial.

(B)

As duas operações não podem ser feitas no mesmo
contrato de exportação, já que a opção pelo ACC
implica na renúncia ao ACE.

(C)

A antecipação recebida pelo exportador, nas duas
operações, é descontada à taxa SELIC vigente no
dia da operação.

(D)

O ACE é concedido antes do embarque da mercadoria para o exterior, constituindo, assim, em uma operação de financiamento da produção.

(E)

O fim precípuo dessas operações de crédito é propiciar um incentivo financeiro para as exportações.

_________________________________________________________

43.

A debênture é um título
(A)

de curto prazo emitido por sociedade por ações que
confere ao titular direito de propriedade sobre a empresa.

(B)

emitido exclusivamente por sociedade anônima de
capital fechado.

(C)

emitido por sociedade anônima, representativo do
valor da fração em que o capital social é dividido.

(D)

que não pode ter cláusula que garanta a participação nos lucros da companhia emitente.

I. O vendedor é um avalista do crédito concedido ao

que pode ser conversível em ações por ocasião do
resgate.

II. A operação propicia a redução da incidência do

(E)

_________________________________________________________

47.

O VENDOR é uma das modalidades de crédito oferecida
para seus clientes pelos bancos. Considere as afirmações
a seguir relativas a essa operação:

comprador.
ICMS sobre vendas do fornecedor, já que o preço a
prazo é normalmente maior que o preço à vista.

_________________________________________________________

44.

III. Consiste em um desconto de duplicatas com taxas

Os Certificados de Depósito Bancário − CDBs

mais favorecidas para o vendedor, mas depende da
análise do risco de crédito representado pelo
comprador.

I. são títulos de renda variável.

IV. Caso o comprador não honre a negociação, o ban-

II. podem ter rentabilidade prefixada ou pós-fixada.

co debita o valor diretamente na conta corrente do
vendedor, não lhe concedendo prazo para quitar a
coobrigação.

III. tem seus rendimentos isentos do imposto de renda.

V. Propicia uma redução dos custos com adminis-

IV. são aplicações de baixo risco.

tração de recebíveis por vendas a prazo.
Está correto o que se afirma APENAS em

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

III e IV.

(B)

II e III.

(C)

II e IV.

(D)

I e II.

(A)

I, II e III.

(B)

IV e V.

(C)

II, III e IV.

(D)

I, II e V.

(E)

II e III.

_________________________________________________________

(E)

I e III.
Auditoria

_________________________________________________________

45.

Um investidor adquiriu, no mercado à vista da BOVESPA,
um lote de 300.000 ações de uma determinada companhia
por R$ 60.000,00. Depois de três meses, vendeu 100.000
ações por R$ 25.000,00. Abstraindo-se as despesas de
corretagem e o imposto de renda, o investidor

Atenção:

48.

As questões de números 48 a 51 foram elaboradas
de acordo com a NBC T-11, normas de auditoria
independente das Demonstrações Contábeis, aprovado pela Resolução 820 de 1997 do CFC.

Visam à obtenção de uma razoável segurança de que os
procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração da empresa auditada estão em efetivo funcionamento:

(A)

obteve prejuízo de R$ 35.000,00 nas operações.

(B)

obteve lucro de R$ 5.000,00 nas operações.

(C)

obteve um rendimento nominal de 10% sobre o valor
aplicado na operação de compra.

(A)

Procedimentos de revisão analítica.

(B)

Testes de detecção.

não obteve nem lucro e nem prejuízo nas operações.

(C)

Testes de observância.

(D)

Testes substantivos.

obteve prejuízo de R$ 15.000,00 nas operações.

(E)

Testes de transações e saldos.

(D)
(E)

NCADE-Contador-C03
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49.

Em relação aos procedimentos básicos de auditoria, é
correto afirmar:
(A)

Cálculo é o exame de registros, documentos e ativos
tangíveis.

(B)

Observação consiste no acompanhamento de um
procedimento durante sua execução.

(C)

Investigação e confirmação consistem na conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios e demonstrações contábeis.

Legislação Tributária
52.

As seguintes informações foram extraídas da escrituração
contábil e fiscal da Cia. Araras, que é optante pela tributação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas com
base no lucro real trimestral, em R$:
Lucro líquido do trimestre antes do Imposto de

(D)

(E)

Renda ............................................................ 230.000,00
Adições...........................................................

66.000,00

Exclusões .......................................................

81.000,00

Prejuízo fiscal de períodos de

Inspeção consiste na obtenção de informações por
meio de pessoas ou de entidades conhecedoras da
transação, dentro ou fora da companhia auditada.

apuração anteriores........................................

O lucro real da companhia nesse trimestre, sabendo-se
que ela utilizou o máximo permitido pela legislação para a
compensação de prejuízos, é, em R$,

Revisão analítica é a verificação do comportamento
de valores significativos, objetivando a identificação
de situações ou tendências atípicas.

_________________________________________________________

(A)

150.500,00.

50.

(B)

155.000,00.

(C)

215.000,00.

(D)

165.000,00.

(E)

160.500,00.

Durante o processo de inventário dos estoques da Cia.
Comercial Cruzeiro do Sul, a equipe de auditoria externa
tomou conhecimento dos seguintes fatos:

− Havia mercadorias já faturadas e entregues pela empresa, cuja baixa não tinha sido feita nos estoques,
com custo de aquisição total de R$ 2.500,00.

_________________________________________________________

53.

− O IPI sobre uma compra, no valor de R$ 8.000,00, foi
contabilizado erroneamente como IPI a Recuperar, em
vez de como custo de aquisição.

− No procedimento de contagem física, constatou-se a
inexistência de 2 unidades de um determinado produto, cujo custo de aquisição contabilizado foi de
R$ 2.200,00.

Em relação ao Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
é correto afirmar:
(A)

É um livro contábil, devendo ser escriturado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

(B)

Sua única finalidade é demonstrar a apuração do
lucro real do período.

(C)

Na Parte B do LALUR, deverão ser lançados os valores que afetarão a tributação de períodos de
apuração futuros.

(D)

Na Parte A do LALUR, deverá ser calculado o valor
do imposto referente ao período de apuração corrente.

(E)

O prejuízo fiscal do período corrente é apurado na
Parte B do LALUR.

− Há estoques obsoletos e/ou deteriorados no valor de
R$ 6.200,00, que não podem ser realizados pela companhia.
Na conta de Estoques da companhia os ajustes contábeis
recomendados pela auditoria externa implicaram
(A)

aumento de R$ 1.000,00.

(B)

diminuição de R$ 700,00.

(C)

aumento de R$ 200,00.

(D)

diminuição de R$ 2.900,00.

(E)

diminuição de R$ 2.200,00.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

51.

Quando ocorrer incerteza quanto a fato relevante, cujo
desfecho poderá afetar significativamente a posição patrimonial e financeira da entidade, mas que foi mencionado
nas notas explicativas às demonstrações contábeis, o
auditor deve
(A)

emitir parecer adverso.

(B)

adicionar parágrafo de ênfase em seu parecer sem
ressalva.

(C)

emitir parecer com abstenção de opinião.

(D)

não emitir o parecer até ter maiores informações
sobre o assunto.

(E)
10

emitir parecer com ressalva.

60.000,00

54.

Considerando a legislação em vigor, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
(A)

é dedutível de sua própria base de cálculo.

(B)

resulta do produto da alíquota de 8% pela sua base
de cálculo.

(C)

pode ter como base de cálculo apenas o resultado
ajustado ou o resultado arbitrado.

(D)

não pode ser deduzida para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ.

(E)

está sujeita a uma alíquota adicional de 1%, quando
a base de cálculo mensal ultrapassar o valor de
R$ 20.000,00
NCADE-Contador-C03
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55.

A Depreciação Acelerada Incentivada
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

58.

não é escriturada nos livros contábeis da pessoa
jurídica contribuinte.
consiste na permissão da utilização do dobro da taxa
de depreciação aceita para fins tributários, quando a
pessoa jurídica utiliza os seus equipamentos em
dois turnos de 8 horas.
deve deixar de lançar a depreciação normal em sua
escrituração contábil, caso o contribuinte opte por
este tipo de incentivo fiscal.
consiste na permissão da utilização do triplo da taxa
de depreciação aceita para fins tributários, quando a
pessoa jurídica utiliza os seus equipamentos em
três turnos de 8 horas.

Os seguintes dados foram extraídos da escrituração contábil da Cia. XYZ, relativos ao mês de setembro de 2010,
em R$:

incide sobre todos os tipos de serviços, inclusive os
serviços de transportes e fornecimento de energia
elétrica.

(B)

não incide sobre os serviços prestados mediante a
utilização de bens e serviços públicos explorados
economicamente, mediante autorização, permissão
ou concessão.

(C)

é de competência estadual, sendo que um quarto de
seu valor deve compulsoriamente ser repassado aos
municípios sediados no estado da Federação.

(D)

incide somente sobre os serviços constantes da lista
anexa da referida lei complementar, ainda que esses
não se constituam como atividade preponderante do
prestador.

(E)

não incide sobre o serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior
do País.

_________________________________________________________

59.
Receita Bruta de Vendas...............................

900.000,00

Devoluções de Vendas..................................

20.000,00

Despesas de Arrendamento Mercantil
Operacional (o arrendador é pessoa jurídica)

40.000,00

Despesas de Depreciação de Bens Utilizados na Produção ...........................................

90.000,00

Valor de Aquisição de Bens para Revenda ...

400.000,00

Despesas de Energia Elétrica .......................

60.000,00

Sabendo-se que a Cia. XYZ é tributada pela COFINS com
base na sistemática não cumulativa, o valor da referida
contribuição devida nesse mês é, em R$, de

O IOF
(A)

incide apenas sobre operações de crédito, de seguro
e de câmbio.

(B)

tem a alíquota máxima de 1,5% ao dia sobre o valor
das operações de crédito.

(C)

tem a instituição financeira no contribuinte do imposto incidente sobre operações de crédito.

(D)

tem a alíquota máxima de 13%, incidente sobre as
operações de câmbio.

(E)

não incide sobre operações com ouro-ativo financeiro.

_________________________________________________________

(A)

23.560,00.

(B)

26.600,00.

Em relação à retenção e recolhimento de tributos sobre a
prestação de serviços de terceiros, é correto afirmar:

(C)

24.040,00.

(A)

(D)

25.080,00.

As retenções devidas a título de CSLL, PIS e COFINS
somente serão exigidas quando os pagamentos à
mesma pessoa jurídica prestadora de serviços
ultrapassarem o valor de R$ 5.000,00 no mês.

(E)

22.040,00.
(B)

O percentual da alíquota a ser cobrada pela retenção de CSLL, PIS e COFINS corresponde a 3,65%,
sendo 1% a título de CSLL, 0,65% de PIS e 2% de
COFINS.

(C)

As retenções serão exigidas mesmo que o prestador
de serviço seja pessoa jurídica optante pelo
SIMPLES NACIONAL, devendo esta compensar o
imposto retido com o imposto a ser recolhido através
do DARF-SIMPLES.

(D)

As retenções serão exigidas mesmo que o prestador
de serviços seja uma pessoa física.

(E)

O prazo de recolhimento das retenções é até o
último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência
do fato gerador dos tributos.

60.

_________________________________________________________

57.

(A)

não pode ser aplicada para a determinação da base
de cálculo do PIS e da COFINS no regime de incidência não cumulativo.

_________________________________________________________

56.

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, reguo
lamentado pela Lei Complementar n 116/2003,

A Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
(A)

não incide sobre sociedades isentas do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ).

(B)

é apurada trimestralmente.

(C)

é cobrada sobre a receita das instituições financeiras
a uma alíquota de 0,65%.

(D)

incide sobre a receita de exportações de mercadorias.

(E)

é cobrada apenas sob o regime de incidência cumulativa.
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