Escola de Administração Fazendária
Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das finanças públicas e a promoção da cidadania.

Concurso Público - 2012
(Edital ESAF n. 23, de 6/7/12)

Cargo:

Prova 2

Analista-Tributário da Receita Federal
do Brasil

Conhecimentos Específicos

Instruções

1.

Área:

Informática

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome:

N. de Inscrição:

2.

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível,
para posterior exame grafológico:

“A disciplina é a parte mais importante do sucesso”
4.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.

Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números.
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em material
transparente, toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.

Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da
prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme
subitem 9.7, do edital regulador do concurso.

11.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

12.

Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao
Fiscal de Sala.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

DIREITO TRIBUTÁRIO

4 - Avalie as três proposições abaixo, à luz do Código
Tributário Nacional, e responda à questão correspondente,
assinalando a opção correta.

1 - Responda às perguntas abaixo e em seguida assinale a
opção correta.
I.

I.

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios cobrar imposto sobre o patrimônio,
a renda ou os serviços uns dos outros. Isso, em
tese, impede à lei de um Município atribuir à União
a condição de responsável pela retenção na fonte do
imposto sobre serviços?

Em regra, a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal só pode ser estabe-lecida em lei,
mas a definição do sujeito passivo dessa obrigação
pode ser estabelecida em decretos e normas
complementares.

II. A obrigação acessória tem por objeto a prestação
positiva de pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária e outras prestações previstas no interesse
da arrecadação.

II. Para combater o tráfego de gado infectado de uma
região para outra, pode o Estado impor tributos
interestaduais ou intermunicipais?

III. Poderão ser desconsiderados pela autoridade os atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.

III. Atende ao princípio da anterioridade a majoração de
um imposto no dia 2 de dezembro de um ano, para ser
cobrado no exercício seguinte?
a) Sim, não e não.

Contém ou contêm erro:

b) Sim, sim e sim.

a) apenas as duas primeiras proposições.

c) Não, não e sim.

b) apenas a primeira.

d) Não, sim e não.

c) apenas a segunda.

e) Não, não e não.

d) apenas a terceira.
e) nenhuma, pois as três estão certas.

2 - O ouro, quando não for considerado como simples metal,
mas definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
____________________________.

5 - Avalie as três proposições abaixo, à luz do Código
Tributário Nacional, e responda à questão correspondente,
assinalando a opção correta.

Esse imposto é devido na operação _____________.
Está sujeito à alíquota________________________, já
estabelecida na Constituição. O produto da arrecadação
pertence _________________________.

I.

a) ICMS / de origem / máxima / ao Estado.

No ICMS incidente sobre o ponto telefônico, decidiu
o Superior Tribunal de Justiça que o sujeito ativo
da obrigação tributária é a concessionária, titular da
competência para exigir o seu cumprimento.

II. Um menor de 10 anos de idade é absolutamente
incapaz do ponto de vista civil e tributário.

b) ICMS / de destino / máxima / ao Estado de destino.
c) IOF / de origem / mínima / ao Estado e ao Município
de origem.

III. Salvo se a lei o previr, os contratos feitos entre o
contribuinte do ITR e o arrendatário do imóvel, para
excluir a responsabilidade daquele pelo pagamento
desse imposto, embora válido entre as partes, não é
eficaz em relação à fazenda pública.

d) IOF / de origem / máxima / À União e, compartilhadamente, ao Estado e Município de origem.
e) IOF / de destino / mínima / ao Estado e ao Município
de destino.

Contém ou contêm erro:

3 - Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a
opção correta.

a) apenas a segunda proposição.
b) apenas a terceira.

Os decretos que apenas em parte versem sobre tributos
compreendem-se na expressão “legislação tributária”?

c) apenas as duas primeiras.
d) apenas a primeira.

A cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela
definidas, relativa às obrigações principais ou acessórias,
somente se pode estabelecer mediante lei?

e) nenhuma, pois as três estão certas.

Segundo o Código Tributário Nacional, a atualização do
valor monetário da base de cálculo, de que resulte maior
valor do tributo, pode ser feita por ato administrativo, em
vez de lei?
a) Não, não e não.
b) Sim, sim e sim.
c) Não, não e sim.
d) Não, sim e não.
e) Sim, não e não.
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6 - Avalie as três proposições abaixo, à luz do Código
Tributário Nacional, e responda a questão correspondente,
assinalando a opção correta.
I.

8 - Analise as proposições a seguir e assinale a opção
correta.
I.

Os condôminos de um imóvel são solidariamente
obrigados pelo imposto que tenha por fato gerador a
respectiva propriedade.

II. Segundo entendimento do STJ, a expressão ‘crédito
tributário’ não diz respeito apenas a tributo em sentido
estrito, mas alcança, também, as penalidades que
incidam sobre ele.

Se a Constituição atribuir à União a competência para
instituir certa taxa e determinar que 100% de sua
arrecadação pertencerá aos Estados ou ao Distrito
Federal, caberá, segundo as regras de competência
previstas no Código Tributário Nacional, a essas
unidades federativas a competência para regular a
arrecadação do tributo.

II. Embora seja indelegável a competência tributária,
uma pessoa jurídica de direito público pode atribuir a
outra as funções de arrecadar e fiscalizar tributos.

III. No lançamento por homologação, a legislação impõe
ao sujeito passivo o dever de pagar, sem que o fisco
tenha previamente examinado a matéria ou cobrado o
tributo.

III. É permitido, sem que tal seja considerado delegação
de competência, cometer a uma sociedade anônima
privada o encargo de arrecadar impostos.
a) As duas primeiras afirmações são corretas, e errada a
outra.

Contém ou contêm erro:
a) apenas as duas primeiras proposições.

b) A primeira é correta, sendo erradas as demais.

b) apenas a primeira.

c) As três são corretas.

c) apenas a segunda.

d) A primeira é errada, sendo corretas as demais.

d) apenas a terceira.

e) As três são erradas.

e) nenhuma, pois as três estão certas.
9 - Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a
opção correta.

7 - É incorreto dizer, em relação à recuperação judicial,

I.

a) que a concessão desse regime de pagamento dos
créditos depende da apresentação da prova de
quitação de todos os tributos.

Se o lançamento não foi notificado ao sujeito passivo,
pode ser livremente alterado pela autoridade?

II. A alteração de entendimento (modificação dos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa)
no exercício do lançamento pode ser efetivada, em
relação aos outros contribuintes, quanto a fato gerador
ocorrido anteriormente à sua introdução?

b) que a alienação de unidade produtiva isolada acarreta
para o adquirente a responsabilidade pelos tributos,
relativos ao fundo adquirido, quando o adquirente for
sócio da transmitente.

III. A certidão com efeito de negativa pode ser expedida
em favor de contribuinte que tenha efetuado o depósito
do montante integral do crédito tributário, pois, em tal
caso, este estará com sua exigibilidade suspensa?

c) que condições de parcelamento dos créditos tributários
do devedor em recuperação judicial dependem de lei
específica.
d) que a inexistência da lei estadual específica de
parcelamento importa na aplicação das leis gerais,
sobre o assunto, do Estado ao devedor.

a) Não, não e não.
b) Sim, sim e sim.
c) Não, não e sim.

e) que a alienação judicial de filial acarreta para o
adquirente a responsabilidade pelos tributos, relativos
ao fundo ou estabelecimento adquirido.

d) Não, sim e não.
e) Sim, não e não.
10- O CTN prevê que a importância de crédito tributário pode
ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos
casos de
a) recusa de recebimento.
b) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável.
c) subordinação do recebimento ao cumprimento de
exigências administrativas sem fundamento legal.
d) subordinação do recebimento ao pagamento de
outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de
obrigação acessória legalmente estipulada.
e) exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito
público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato
gerador.
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11- Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.
I.

14- Assinale a opção incorreta.
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

A isenção, desde que concedida por prazo certo,
e independentemente de ser condicionada a
contrapartidas por parte do contribuinte, não poderá
ser revogada por lei.

a) universalidade da cobertura e do atendimento, de
modo.

II. A anistia só abrange as infrações cometidas a partir
da sua vigência, devido ao princípio da irretroatividade
das leis.

b) prevalência dos benefícios e serviços às populações
rurais.
c) seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.

III. A anistia dos crimes, concedida em lei penal, não
estende seus efeitos à matéria tributária.

d) irredutibilidade do valor dos benefícios.

a) Somente o item I está correto.

e) equidade na forma de participação no custeio.

b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item III está correto.

15- É segurado facultativo da Previdência Social:

d) Estão corretos os itens I e III.

a) a pessoa física que explora atividade agropecuária, em
área superior a quatro módulos fiscais.

e) Estão corretos os itens II e III.

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo.

12- Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.
I.

O começo da alienação de bens por quem seja devedor
perante a fazenda pública por crédito tributário inscrito
na dívida ativa é considerado fraudulento.

c) o ministro de confissão religiosa.
d) a dona-de-casa, o síndico de condomínio não remunerado,
o estudante e outros aludidos em lei ou em regulamento.

II. O crédito tributário é o n. 1 na ordem de prioridade de
pagamento dos débitos por empresa insolvente.

e) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa,
em desacordo com a Lei n. 11.788, de 25 de setembro de
2008.

III. Na falência o crédito tributário prefere aos créditos
extraconcursais.

16- Não se considera empresa, nem a ela se equipara, para
fins de custeio da Previdência Social,

a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.

a) a firma individual que reúne elementos produtivos
para a produção ou circulação de bens ou de serviços
e assume o risco de atividade econômica urbana ou
rural.

c) Somente o item III está correto.
d) Estão corretos os itens I e III.
e) Estão corretos os itens II e III.

b) a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não,
ainda que tenha duração temporária.

13- Assinale a opção que esteja em desacordo com o CTN.
a) A regulação da competência e dos poderes das
autoridades administrativas em matéria de fiscalização
tributária, segundo o CTN, prescinde de lei, bastando
norma da “legislação tributária”.

c) a empresa individual de responsabilidade limitada
(Eireli) que assuma o risco de atividade econômica.
d) a cooperativa, a missão diplomática e a repartição
consular de carreiras estrangeiras ou a entidade de
qualquer natureza ou finalidade.

b) Mesmo quando não veiculadas em lei, as normas
de fiscalização aplicam-se às pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem
de imunidade tributária ou de isenção de caráter
pessoal.

e) aquele que admite empregado a seu serviço, mediante
remuneração, sem finalidade lucrativa, no âmbito
residencial de diretor de empresa.
17- Não se destina integralmente ao financiamento da
Seguridade Social, até 2015:

c) A fiscalização tributária terá amplos poderes de
investigação, ressalvadas as disposições legais
expressas excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros ou arquivos.

a) a COFINS – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social.

d) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados
serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.

b) Receita da Dívida Ativa da Contribuição Previdenciária
do Segurado Obrigatório – Contribuinte Individual.
c) Receita da Dívida Ativa da Arrecadação FIES –
Certificados Financeiros do Tesouro Nacional.
d) Taxa de Ocupação de Terrenos da União arrecadada
pelas unidades da Previdência Social.

e) A obrigação de prestar informações requisitadas pelo
fisco não abrange as relativas a fatos sobre os quais
o informante esteja legalmente obrigado a observar
segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
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CONTABILIDADE GERAL

18- É vedada a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais do empregador incidentes sobre a
folha de salários para a realização de despesas distintas
das enumeradas na Constituição. Entre essas, veda-se a
aplicação de recursos dessa origem

21- A firma Equacionada S.A. apurou o seu patrimônio em
2011, computando os saldos iniciais e a movimentação do
exercício. Disto resultaram os valores abaixo listados:

a) na cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte
e idade avançada.

Bens
Direitos
Obrigações
Situação Líquida
Aumentos de ativo
Aumentos de passivo
Reduções de ativo
Reduções de passivo
Obtenção de ganhos e rendas
Realização de consumos

b) na proteção à maternidade, especialmente à gestante,
nos termos da legislação pertinente.
c) no aporte de recursos à entidade de previdência,
tendo em vista as prioridades estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias.
d) na proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário, como previsto na legislação
respectiva.
e) no pagamento de salário-família e auxílio-reclusão para
os dependentes dos segurados de baixa renda.

R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 215.000,00
R$ 135.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 45.000,00
R$ 80.000,00
R$ 95.000,00
R$ 70.000,00

Considerando que todo o movimento contábil dessa
entidade está expresso na equação acima, pode-se dizer
que o item que a completa será um aumento de

19- Integra o salário de contribuição:
a) o valor recebido a título de indenização por despedida
sem justa causa nos contratos de trabalho por prazo
determinado.
b) a parcela in natura recebida de acordo com programa
de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, nos termos da Lei da Alimentação do
Trabalhador.

a) Aplicação no valor de

R$ 10.000,00.

b) Origem no valor de

R$ 10.000,00.

c) Aplicação no valor de

R$ 5.000,00.

d) Origem no valor de

R$ 5.000,00.

e) Redução de origens no valor de

R$ 5.000,00.

c) a importância recebida a título de férias indenizadas e
respectivo adicional constitucional.

22- Considere uma operação de compra de materiais para
revender, constante de 300 unidades ao preço unitário de
R$ 600,00, com incidência de ICMS a 12% e de IPI a 8%.

d) o valor recebido como indenização de 40% do
montante depositado no FGTS, como proteção à
relação de emprego contra despedida arbitrária ou
sem justa causa.

Se a operação for realizada a prazo, vai gerar uma dívida,
com fornecedores, no valor de
a) R$ 172.800,00.

e) a remuneração auferida, a qualquer título, em uma
ou mais empresas, por trabalhador avulso, durante o
mês, destinado a retribuir o trabalho.

b) R$ 180.000,00.
c) R$ 194.400,00.
d) R$ 201.600,00.

20- Avalie as afirmações abaixo e marque a opção
correspondente:
I.

e) R$ 216.000,00.
23- A empresa Metalfino Ltda. não sofre tributação nas
operações de compra e venda de mercadorias; só opera
com transações extra-caixa; utiliza o método de controle
permanente de estoques, com avaliação a preço médio
ponderado.

a empresa é desobrigada a arrecadar a contribuição
do contribuinte individual;

II. a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado empregado e do trabalhador avulso;
III. contribuinte individual, quando exercer atividade
econômica por conta própria é obrigado a recolher sua
contribuição, por iniciativa própria, até o dia quinze
do mês seguinte àquele a que as contribuições se
referirem.

Em 15 de outubro a empresa realizou a venda de 120
unidades ao preço unitário de 12 reais. As compras do
mês foram: 150 unidades a 8 reais cada uma em 05/10 e
60 unidades a 11 reais, em 18/10.
Sabendo-se que em 30 de setembro desse ano já havia
um estoque de mercadorias no valor de R$ 500,00
correspondentes a 100 unidades, pode-se afirmar que o
custo das mercadorias vendidas em outubro foi de

a) As duas primeiras afirmações são corretas, e errada a
outra.
b) A primeira afirmação é correta, sendo erradas as
demais.

a) R$ 600,00.

c) As três afirmações são corretas.

b) R$ 660,00.

d) A primeira afirmação é errada, sendo corretas as
demais.

c) R$ 780,00.
d) R$ 816,00.

e) As três afirmações são erradas.

e) R$ 960,00.
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24- A empresa Confiante Ltda. apresenta a seguinte
movimentação com créditos a receber e clientes:

Área para rascunho

No balanço de 2010, em 31/12: tinha créditos a receber
de R$ 2.800,00 e provisão para perdas prováveis de R$
84,00.
Durante o exercício de 2011, contabilizou o recebimento
de créditos R$ 980,00; a baixa por não recebimento R$
120,00; a incorporação de novos créditos a receber R$
1.700,00; o desconto de duplicatas no banco R$ 500,00.
Em 31/12/2011, para fins de balanço, deverá fazer um
nova provisão para perdas prováveis, no montante de
a) R$ 51,00.
b) R$ 84,00.
c) R$ 87,00.
d) R$ 102,00.
e) R$ 171,00.
25- A empresa Merendaria Maria Ltda. realizou, no banco em
que é correntista, uma operação de desconto de títulos
com incidência de juros. O lançamento necessário para
contabilizar essa operação no Diário da empresa deverá
ser
a) Bancos c/Movimento
a Diversos
a Duplicatas Descontadas xxx,xx
a Encargos da Operação

x,xx

xxx,xx

b) Diversos
a Duplicatas Descontadas
Bancos c/Movimento
Encargos da Operação

xxx,xx
x,xx

xxx,xx

c) Bancos c/Movimento
a Diversos
a Duplicatas a Receber
a Encargos da Operação

xxx,xx
x,xx

xxx,xx

d) Diversos
a Duplicatas a Receber
Bancos c/Movimento
Encargos da Operação

xxx,xx
x,xx

xxx,xx

e) Duplicatas Descontadas
a Duplicatas a Receber

xxx,xx

e
Encargos da Operação
a Bancos c/Movimento

x,xx
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27- Assinale a opção correta.

26- A companhia Metalgrosso S.A. apresenta como extrato de
seu Livro Razão, em 31.12.2011, a seguinte relação de
contas e respectivos saldos:
Contas

saldos

01 - Ações de Coligadas
02 - Ações em Tesouraria
03 - Aluguéis Passivos
04 - Amortização Acumulada
05 - Bancos c/ Movimento
06 - Caixa
07 - Capital a Realizar
08 - Capital Social
09 - Clientes
10 - Comissões Ativas
11 - Custo das Vendas
12 - Depreciação
13 - Depreciação Acumulada
14 - Descontos Concedidos
15 - Descontos Obtidos
16 - Despesas de Organização
17 - Duplicatas a Receber
18 - Duplicatas a Pagar
19 - Duplicatas Descontadas
20 - Fornecedores
21 - Máquinas e Equipamentos
22 - Mercadorias
23 - Móveis e Utensílios
24 - Obrigações Trabalhistas
25 - Prêmio de Seguros
26 - Prejuízos Acumulados
27 - Provisão para Devedores Duvidosos
28 - Provisão para Imposto de Renda
29 - Receitas de Vendas
30 - Reservas de Capital
31 - Reservas de Lucro
32 - Salários e Ordenados
33 - Seguros a Vencer
34 - Títulos a Pagar
35 - Veículos

60
10
32
25
100
80
45
335
120
46
200
28
45
18
17
90
85
115
35
195
130
145
40
18
40
12
30
22
350
65
125
60
28
20
180

a) São coligadas as empresas quando uma participa com
10% ou mais do capital social da outra sem exercer o
controle acionário.
b) O investimento é considerado relevante quando atinge
ou ultrapassa 20% do patrimônio líquido da investida
(ou 15% se for considerado um grupo de empresas).
c) Capital Social é o capital subscrito e pago pelos
acionistas quando adquirem ações, seja no início da
sociedade ou quando ela promove aumento de capital
durante seu funcionamento.
d) A operação de leasing é um arrendamento mercantil
ou aluguel de bens móveis; a sociedade de leasing
concede um bem à empresa e essa lhe paga um
aluguel mensal; o bem não deverá ser contabilizado
como ativo.
e) A expressão impostos a recolher é adequada ao nome
da conta Impostos a Pagar porque, na verdade, quem
paga o imposto é o consumidor; a empresa apenas
entrega ou recolhe o imposto ao governo.

Área para rascunho

Elaborando um balancete de verificação com os saldos
acima, certamente encontraremos saldos credores no
montante de
a) R$ 1.065,00.
b) R$ 1.308,00.
c) R$ 1.338,00.
d) R$ 1.373,00.
e) R$ 1.443,00.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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Área para rascunho

28- Uma empresa, cujo livro Razão contém essas contas,
apresentou os seguintes saldos para compor o balanço
patrimonial em 31/12/2011.
01 - Ações de Coligadas
02 - Aluguéis pagos Antecipadamente

10.000,00
1.200,00

03 – Bancos c/Movimento

20.000,00

04 – Bancos c/Poupança

6.000,00

05 – Caixa

3.000,00

06 – Capital a Integralizar

12.000,00

07 – Capital Social

55.000,00

08 – Clientes
09 – Contas a Receber

9.000,00
11.000,00

10 – Depreciação Acumulada

3.500,00

11 – Despesa de Organização

2.500,00

12 – Despesas Pré-Operacionais

2.000,00

13 – Duplicatas a Pagar

25.000,00

14 – Duplicatas a Receber

15.000,00

15 – Duplicatas Descontadas

8.000,00

16 – Empréstimos a Coligadas

6.500,00

17 – Empréstimos Bancários

32.000,00

18 – Endosso para Desconto

8.000,00

19 – Móveis e Utensílios
20 – Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa

21.000,00
1.000,00

21 – Provisão para Férias

3.000,00

22 – Provisão para Imposto de Renda

4.500,00

23 – Reserva Legal

2.000,00

24 – Seguros a Vencer

1.800,00

25 – Títulos Endossados

8.000,00

26 – Títulos a Receber

13.000,00

Ao elaborar o balanço patrimonial a empresa vai apresentar
um Ativo Circulante no valor de
a) R$ 58.000,00.
b) R$ 68.000,00.
c) R$ 69.800,00.
d) R$ 71.000,00.
e) R$ 79.000,00.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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INFORMÁTICA

29- A firma Mobiliada S.A. possui móveis e utensílios adquiridos
em dezembro de 2010 por R$ 40.000,00. Incorporados ao
grupo imobilizado em janeiro de 2011, esses bens são
depreciados com valor residual de 5%, considerando-se
uma vida útil de 10 anos como é costumeiro.

31- Com relação ao Escritório de Projetos (Project
Management Office, PMO), a versão 4 do Guia PMBOK
informa que ele é um corpo ou entidade organizacional a
que são atribuídas varias responsabilidades relacionadas
ao gerenciamento

No exercício de 2012, no balanço de 31 de dezembro,
a empresa deverá apresentar esses móveis com valor
contábil de

a) descentralizado e coordenado dos projetos sob seu
domínio.
b) descentralizado e independente dos projetos sob seu
domínio.

a) R$ 40.000,00.
b) R$ 32.400,00.

c) descentralizado e autônomo dos projetos sob seu
domínio.

c) R$ 32.000,00.
d) R$ 30.400,00.

d) centralizado e autônomo dos projetos sob seu domínio.

e) R$ 30.000,00.

e) centralizado e coordenado dos projetos sob seu
domínio.

30- A S.A. Sociedade Abraços, no exercício de 2011, evidência
um prejuízo contábil e fiscal de R$ 4.300,00; uma provisão
para imposto de renda de R$ 5.000,00; e um resultado positivo do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro e das participações no valor de R$
35.000,00.

32- Na versão 4 do Guia PMBOK, o grupo de processos de
planejamento inclui o processo
a) Identificar as partes interessadas.
b) Coletar os requisitos.

Deste resultado a empresa deverá destinar R$
3.000,00 para participação estatutária de empregados;
R$ 2.700,00 para participação estatutária de
administradores; R$ 2.000,00 para reserva estatutária;
além da reserva legal de R$ 1.000,00.

c) Mobilizar a equipe do projeto.
d) Distribuir informações.
e) Verificar o escopo.
33- O Guia PMBOK na sua versão 4 apresenta as áreas
de conhecimento. Uma delas é a de gerenciamento da
integração do projeto. São processos desta área:

Após a contabilização correta desses procedimentos,
pode-se dizer que o encerramento da conta de resultado
do exercício foi feito com um lançamento a débito no valor
de

a) Desenvolver o termo de abertura do projeto; Encerrar
o projeto ou fase.
b) Orientar e gerenciar a execução do projeto; Coletar os
requisitos.

a) R$ 17.000,00.
b) R$ 19.000,00.

c) Sequenciar as atividades; Realizar o controle integrado
de mudanças.

c) R$ 20.000,00.
d) R$ 24.300,00.

d) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
Desenvolver o cronograma.

e) R$ 25.700,00.

e) Realizar o controle integrado de mudanças; Controlar
os custos.
34- Quanto ao diagrama entidade-relacionamento, é correto
afirmar que a notação E-R
a) constitui um mecanismo que
associatividade entre os objetos.

representa

a

b) constitui uma especificação de entidades de relações.
c) constitui um mecanismo que representa a similaridade
entre os objetos.
d) prioriza a reciprocidade dos objetos por relações.
e) busca minimizar a associatividade entre os objetos
não priorizados.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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39- Assinale a opção correta.

35- Assinale a opção correta relativa a diagrama de fluxo de
dados (DFD).

a) Um banco de dados relacional consiste em uma
coleção de estruturas, cada uma com um atributo.

a) Descreve graficamente o fluxo em depósitos de dados
e as transformações dos processos que interferem
nas entradas a partir de entidades externas.

b) Um banco de dados de relacionamentos consiste em
uma ordenação de tabelas, cada uma com múltiplos
nomes atribuídos.

b) Modela os objetos relativos a fluxo de informações e
as categorias de dados relevantes para as saídas.

c) Um banco de dados relacional consiste em uma
coleção de tabelas, cada uma com um nome único
atribuído.

c) Descreve graficamente o fluxo de informações e as
transformações que são aplicadas à medida que os
dados se movimentam da entrada para a saída.
d) Descreve graficamente a estrutura das informações
em que se organizam os dados inerentes a processos.

d) Um banco de dados relacional consiste em um
mapeamento de tabelas de instruções de manipulação
de dados.

e) Descreve graficamente o fluxo de dados transformados
segundo atributos das entidades externas.

e) Um banco de dados relacional prescinde de tabelas
para sua implementação.

36- Em UML, um atributo típico requer duas operações
padrões:

40- São componentes principais de um processo de data
warehousing:
a) Fontes de dados. Extração de dados. Carregamento
de dados. Banco de dados abrangente. Metadados.
Ferramentas de middleware.

a) Inserir (insert) e detalhar (detail).
b) Colocar (input) e ajustar (fit).
c) Obter (get) e especificar (set).

b) Fontes de usuários. Extração de relações.
Carregamento de dados. Banco de dados focalizado.
Metadados. Ferramentas de upperware.

d) Obter (get) e ajustar (fit).
e) Inserir (input) e atribuir (assign).

c) Fontes de dados. Extração de dados. Monitoramento
de dados. Banco de dados abrangente. Métodos de
dados. Usuários de middleware.

37- Na metodologia Scrum de desenvolvimento ágil, as regras
SMART significam
a) Specific. Maintainable. Achievable. Relevant. Timedependent.

d) Fontes de dados homogêneos. Manipulação de
dados. Carregamento de programas. Banco de dados
equivalente. Polidados. Ferramentas de middleware.

b) Set-up. Measurable. Accomplishment. Realistic. Top.
c) Source. Milestone. Achievable. Recoverable. Turnback.

e) Fontes de dados. Transformação de dados.
Carregamento de sites de dados. Banco de dados
abrangente.
Meta-relações.
Ferramentas
de
middlehousing.

d) Specific. Measurable. Achievable. Realistic. Timebased.
e) Specific. Measurable. Allowable. Realistic. Taskbased.

41- A cardinalidade de mapeamento expressa o
a) número de entradas mapeadas por entidade atribuída.

38- Uma descrição de serviço WSDL é composta de duas
seções principais de definição, a saber

b) número de entidades ordenadas no mapeamento de
um conjunto de relacionamentos primários.

a) de interface de desenvolvimento e de planejamento
de serviço.

c) número de mapeamentos ao qual se associa uma
relação de cardinalidade.

b) de concepção de serviço e de avaliação de serviço.

d) número de entidades ao qual outra entidade pode ser
associada por um conjunto de relacionamento.

c) de interface de desenvolvimento e de monitoramento
de desenvolvimento.

e) mapeamento de entidades ao qual outra entidade
pode ser mapeada por um conjunto de atributos
numéricos.

d) de interface de serviço e de implementação de serviço.
e) de interface de servidores e de integração de
servidores.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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42- Um data mining inteligente descobre informações em data
warehouses onde consultas e relatórios não conseguem
revela-las. Ferramentas de data mining encontram
padrões em dados e podem até deduzir regras a partir
deles. Os métodos usados para identificar padrões em
dados são

46- Com relação aos componentes do MVC, assinale a opção
correta.
a) Modelo: encapsula estado de aplicação; responde
a consultas de estado; expõe funcionalidade de
aplicação; notifica à Visão sobre alterações.
b) Visão: exibe ações do Modelo graficamente; impede
atualizações ao Modelo; impede que o Controlador
selecione a Visão.

a) modelos simples, modelos intermediários e modelos
complexos.
b) modelos simples,
integrados.

modelos

físicos

e

modelos

c) Controlador: tem comportamento pautado pela
aplicação; modela ações do usuário vinculando
requisitos a estruturas; seleciona a Visão para a
funcionalidade da aplicação.

c) modelos híbridos, modelos top-down e modelos
bottom-up.
d) modelos lógicos, modelos físicos e modelos interativos.

d) Visão: exibe dados do Controlador graficamente;
pede atualizações ao Modelo; permite que a Visão
selecione o Controlador.

e) modelos básicos, modelos genéricos e modelos
complementares.

e) Controlador: define encapsulamento do Modelo;
transforma requisitos do usuário em atualizações da
Visão; seleciona a Visão para o usuário.

43- Assinale a opção correta.
a) Uma fila é um tipo de lista linear em que todas as
categorias são inseridas em um extremo, ficando as
classes restritas ao outro extremo.

47- O Decreto n. 2.271, de 7 de julho de 1997, no seu
artigo 50, parágrafo único, determina que, efetuada
uma repactuação, o órgão ou entidade divulgará,
imediatamente, os novos valores e a variação ocorrida por
intermédio do

b) Uma pilha é um tipo de lista linear em que todas as
operações de inserção e remoção são realizadas
numa mesma extremidade.
c) Uma fila é um tipo de lista colinear em que inserções
parametrizadas são realizadas no mesmo extremo
que as remoções.

a) SIAFI.
b) SIGS.
c) SIASG.

d) Uma pilha é um tipo de lista encadeada em que todas
as operações de inserção e retrieve são realizadas na
extremidade mais próxima.

d) SIAD.
e) SIARE.

e) Uma pilha é um fila linear em que todas as operações
de carry e stand são realizadas numa mesma
extremidade.

48- O Decreto n. 7.174, de 12 de maio de 2010, no artigo 90,
parágrafo 30, estabelece que, nas aquisições de bens e
serviços que não sejam comuns, em que o valor global
estimado for igual ou inferior ao da modalidade convite,
não será obrigatória a utilização da licitação do tipo

44- Em programação Java, o comando while
a) executa um bloco exclusivamente de comandos de
atribuição.

a) Concorrência.

b) executa um bloco de comandos enquanto sua
condição for verdadeira.

b) Pregão presencial.

c) executa um bloco de comandos até que sua condição
seja verdadeira.

d) Técnica e Preço.

c) Pregão eletrônico.
e) Menor preço.

d) equivale ao comando what-if.

49- A Instrução Normativa n. 04, de 12 de novembro de 2010,
estabelece, no seu art. 11, que a Análise de Viabilidade da
Contratação será aprovada e assinada apenas por

e) é idêntico ao comando do while.
45- Os padrões de projeto (Design
classificados nas categorias:

Patterns)

são

a) Integrante Técnico e Fiscal Requisitante do contrato.

a) Situacional. Estrutural. Complementar.

b) Demandante e Integrante Administrativo.

b) Criacional. Evolutiva. Contingencial.

c) Integrante Técnico e Integrante Requisitante.

c) Compartimental. Vinculada. Comportamental.

d) Fiscal Técnico do contrato, Integrante Administrativo e
Demandante.

d) Criacional. Step-by-step. Orientada a requisitos.
e) Criacional. Estrutural. Comportamental.
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54- Em Mensuração de Processos, é correto afirmar que

50- No Cobit 4.1 são definidos critérios de informação. O
critério de informação que se relaciona com a entrega
da informação através do melhor (mais produtivo e
econômico) uso dos recursos é a

a) os processos podem ser utilizados para a definição de
atuadores de eficiência, ligados ao direcionamento da
utilização de recursos pelos processos, e de eficácia,
ligados à otimização dos processos.

a) otimização.

b) os processos podem ser utilizados para a
definição de indicadores de efetividade, ligados ao
comprometimento da utilização de recursos pelos
processos, e de acurácia, ligados ao alcance de
objetivos e resultados dos processos.

b) eficiência.
c) efetividade.
d) integridade.
e) conformidade.

c) os processos podem ser utilizados para a definição
de indicadores de eficiência, ligados ao rendimento da
utilização de recursos pelos processos, e de eficácia,
ligados ao alcance de objetivos e resultados dos
processos.

51- Nos domínios do Cobit 4.1, são apresentadas questões
de gerenciamento. O domínio que aborda a questão
da existência de controles adequados para garantir
confidencialidade, integridade e disponibilidade das
informações é

d) os processos podem ser utilizados para a definição de
indicadores de eficiência, ligados ao planejamento da
utilização de recursos pelos empregados, e de eficácia,
ligados ao alcance de objetivos independentes dos
resultados dos processos.

a) Planejar e Organizar.
b) Adquirir e Implementar.
c) Entregar e Suportar.
d) Monitorar e Avaliar.

e) os processos podem ser utilizados para a definição
de seletores de eficiência, ligados ao resultado da
utilização de recursos pelos processos, e de eficácia,
ligados ao rendimento de impulsores dos processos.

e) Controlar e Governar.
52- A publicação Service Operation da OGC, referente ao ITIL
v3, detalha os processos da operação de serviços. Um
deles é o processo de

55- O Modelo de Referência ISO OSI (Open Systems
Interconnection) trata da interconexão de sistemas
abertos. A camada do modelo OSI responsável pelo
gerenciamento de token é a camada de

a) Gerenciamento de Aplicativo.
b) Gerenciamento Técnico.
c) Cumprimento de Requisição.
d) Gerenciamento de Mudança.

a) Gerenciamento.

e) Gerenciamento de Nível de Serviço.

b) Transporte.
c) Apresentação.

53- São objetivos da Modelagem de Processos

d) Aplicação.

a) modelar a representação de entendimentos
heterogêneos da empresa. Suportar o projeto de
partes complementares da organização. Adotar um
modelo de controle externo da empresa.

e) Sessão.
56- A virtualização é a tecnologia central de um Data Center
e, basicamente, transforma um servidor físico em vários
servidores virtuais. De maneira simples, isto é realizado
por meio da camada de virtualização que entrega para o
sistema operacional convidado um conjunto de instruções
de máquina equivalente ao processador físico. A camada
de virtualização de servidores mais conhecida é o

b) atingir um paradigma de consenso e representação
uniforme da empresa. Limitar projetos não inovadores da organização. Adotar um modelo utilizado para
controlar e monitorar as operações no âmbito da
Tecnologia da Informação.
c) atingir um melhor entendimento e representação,
respeitando as peculiaridades de cada setor da
empresa. Suportar as expectativas dos fornecedores
da organização. Adotar um modelo utilizado para
controlar e expandir as operações da empresa.

a) Virtual Supervisor.

d) atingir um entendimento recíproco e estruturado
de conformidade da empresa. Selecionar projetos
efetivos para a organização informal. Modelar ações
para dinamizar as operações restritas da empresa.

e) Hypervisor.

b) Mega Supervisor.
c) Megavisor.
d) Opervisor.

e) atingir um melhor entendimento e representação
uniforme da empresa. Suportar o projeto de novas
partes da organização. Adotar um modelo utilizado
para controlar e monitorar as operações da empresa.
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57- Computação em Nuvem é um conjunto de recursos virtuais
facilmente utilizáveis, tais como hardware, software,
plataformas de desenvolvimento e serviços. Esses
recursos podem ser dinamicamente reconfigurados para
se ajustarem a uma carga de trabalho variável, permitindo
a otimização do seu uso. O modelo de implantação em
que a infraestrutura é uma composição de duas ou mais
nuvens que continuam a ser entidades únicas, porém
conectadas, é a nuvem
a) Híbrida.
b) Comunitária.
c) Pública com IaaS.
d) Pública com PaaS.
e) Compartilhada.
58- A Ethernet de gigabit foi ratificada pelo IEEE em 1998,
com o nome 802.3z. A Ethernet de gigabit com 4 pares
de UTP categoria 5 e distância máxima de segmento de
100m é denominada
a) 1000Base-CX.
b) 1000Base-T.
c) 1000Base-LX.
d) 1000Base-UTP.
e) 1000Base-SX.
59- No processo de verificação de assinatura digital, o
destinatário recebe a mensagem assinada e utiliza, para
verificar a assinatura,
a) sua chave pública.
b) a chave pública do remetente.
c) a chave privada do remetente.
d) sua chave privada.
e) a chave privada do remetente e a sua chave pública.
60- Uma das tecnologias de firewall é o filtro de pacotes
baseado em estados (stateful packet filter). Nesta
tecnologia, as decisões de filtragem têm como referência:
a) informações do conteúdo dos pacotes de dados e
uma tabela de estados das conexões.
b) apenas uma tabela de estados das conexões.
c) apenas as informações dos cabeçalhos dos pacotes
de dados.
d) informações dos cabeçalhos dos pacotes de dados e
uma tabela de estados das conexões.
e) apenas informações das conexões.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio
ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e
parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110
da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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