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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

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

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

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

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

Exemplo:  

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

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

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

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

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

-RESPOSTA.
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido.
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

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

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, incluído o tem-
po para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Crescimento da população é
“desafio do século”, diz consultor da ONU

O crescimento populacional é o “desafio do sé-
culo” e não está sendo tratado de forma adequada na 
Rio+20, segundo o consultor do Fundo de População 
das Nações Unidas, Michael Herrmann.

“O desafio do século é promover bem-estar para 
uma população grande e em crescimento, ao mes-
mo tempo em que se assegura o uso sustentável dos 
recursos naturais” [...] “As questões relacionadas à 
população estão sendo tratadas de forma adequada 
nas negociações atuais? Eu acho que não. O assunto 
é muito sensível e muitos preferem evitá-lo. Mas nós 
estaremos enganando a nós mesmos se acharmos 
que é possível falar de desenvolvimento sustentável 
sem falar sobre quantas pessoas seremos no plane-
ta, onde estaremos vivendo e que estilo de vida tere-
mos”, afirmou.

No fim do ano passado, a população mundial atin-
giu a marca de sete bilhões de pessoas. As projeções 
indicam que, em 2050, serão 9 bilhões. O crescimento 
é mais intenso nos países pobres, mas Herrmann de-
fende que os esforços para o enfrentamento do proble-
ma precisam ser globais.

“Se todos quiserem ter os padrões de vida do 
cidadão americano médio, precisaremos ter cinco 
planetas para dar conta. Isso não é possível. Mas 
também não é aceitável falar para os países em de-
senvolvimento ‘desculpa, vocês não podem ser ricos, 
nós não temos recursos suficientes’. É um desafio 
global, que exige soluções globais e assistência ao 
desenvolvimento”, afirmou.

O consultor disse ainda que o Fundo de Popula-
ção da ONU é contrário a políticas de controle com-
pulsório do crescimento da população. Segundo ele, 
as políticas mais adequadas são aquelas que permi-
tem às mulheres fazerem escolhas sobre o número 
de filhos que querem e o momento certo para engra-
vidar. Para isso, diz, é necessário ampliar o acesso 
à educação e aos serviços de saúde reprodutiva e 
planejamento familiar. [...]

MENCHEN, Denise. Crescimento da população é “desafi o do sé-
culo”, diz consultor da ONU. Folha de São Paulo. São Paulo, 11 
jun. 2012. Ambiente. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.
br/ambiente.1103277-crescimento-da-populacao-e-desafi o-do-
-seculo-diz-consultor-da-onu.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2012. 
Adaptado.
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1
No Texto I, Michael Herrmann, consultor do Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas, afirma que tratar o cresci-
mento populacional de forma adequada significa:
(A) enfrentar o problema de forma localizada e evitar so-

luções globalizantes.
(B) permitir a proliferação dos padrões de vida do cidadão 

americano e rechaçar a miséria.
(C) evitar o enriquecimento dos países emergentes e in-

centivar a preservação ambiental nos demais.
(D) implementar uma política de controle populacional 

compulsório e garantir acesso à educação e aos ser-
viços de saúde reprodutiva.

(E) promover o bem-estar da população e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais.

2
No Texto I, em “No fim do ano passado, a população mun-
dial atingiu a marca de sete bilhões de pessoas” (�. 17-18), 
a vírgula foi utilizada para
(A) separar vocativo
(B) apontar enumeração 
(C) intercalar conjunção
(D) marcar inversão  
(E) indicar elipse 

3
O trecho do Texto I “O crescimento é mais intenso nos 
países pobres, mas Herrmann defende que os esforços 
para o enfrentamento do problema precisam ser globais.” 
(�. 19-22) pode ser escrito de outra maneira, mantendo-se 
o mesmo sentido essencial, assim:
(A) Embora o crescimento seja mais intenso nos países 

pobres, Herrmann defende que os esforços para o en-
frentamento do problema precisam ser globais.

(B) Para que o crescimento seja mais intenso nos países 
pobres, Herrmann defende que os esforços para o en-
frentamento do problema precisam ser globais.

(C) O crescimento é mais intenso nos países pobres, por-
que Herrmann defende que os esforços para o enfren-
tamento do problema precisam ser globais.

(D) O crescimento é mais intenso nos países pobres, pois 
Herrmann defende que os esforços para o enfrenta-
mento do problema precisam ser globais.

(E) O crescimento é mais intenso nos países pobres, por-
tanto Herrmann defende que os esforços para o en-
frentamento do problema precisam ser globais.

4
A substituição da expressão em negrito por um pronome 
pessoal foi feita de acordo com a norma-padrão da língua 
e manteve o sentido básico no seguinte exemplo:
(A) O desafio do século é promover bem-estar – promo-

ver-lhe
(B) Mas nós estaremos enganando a nós mesmos – en-

ganando-os
(C) a população mundial atingiu a marca de sete bilhões 

de pessoas – atingiu-na
(D) aquelas que permitem às mulheres – permitem-as
(E) é necessário ampliar o acesso à educação – ampliá-lo
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5
O modo subjuntivo dos verbos é aquele que pode expressar hipótese, dúvida.
O trecho do Texto I que contém uma forma verbal no modo subjuntivo é:
(A) “muitos preferem evitá-lo” (�. 11)
(B) “a população mundial atingiu a marca de sete bilhões de pessoas.” (�. 17-18)
(C) “Se todos quiserem ter os padrões de vida do cidadão americano médio” (�. 23-24)
(D) “vocês não podem ser ricos” (�. 27)
(E) “É um desafio global” (�. 28-29)

6
O verbo em destaque no trecho abaixo (Texto I, �. 33-37) está no plural concordando com uma determinada palavra.

“Segundo ele, as políticas mais adequadas são aquelas que permitem às mulheres fazerem escolhas sobre o número 
de filhos que querem e o momento certo para engravidar.”

Essa palavra é
(A) políticas (B) aquelas (C) mulheres (D) escolhas (E) filhos

7
No Texto I, as aspas são usadas para
(A) indicar desvio de significado original
(B) citar falas de especialista em uma área 
(C) assinalar exposição de crítica irônica
(D) destacar dados de estudos científicos
(E) inserir trechos de publicação especializada

8
A palavra do Texto I cuja acentuação gráfica se justifica segundo a mesma regra observada em sustentável é
(A) século (B) evitá-lo (C) vocês (D) possível (E) também

Texto II

Bill Waterson

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_2SkZKWyhF_4/SUqfrMwRppl/AAAAAAAAAAk/Wtn7EJv_RpM/s400/calvin1.jpg>. Acesso em 22 jun. 2012.

9
No Texto II, a mãe identifica no discurso do menino
(A) contradição (B) crueldade (C) tristeza (D) generosidade (E) acerto

10
O fragmento do Texto II que NÃO apresenta linguagem informal é:
(A) “Mãe, o que é esse tal de efeito estufa?”
(B) “Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol”
(C) “Claro que você já vai ter batido as botas”
(D) “Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein?”
(E) “Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá?”
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11

O número de telefones fixos no Brasil continua em 
crescimento. De acordo com dados que a Anatel divul-
gará nos próximos dias, de 2010 para 2011, esse total 
passou de 42,1 milhões para 43 milhões de linhas.

Revista Veja. São Paulo: Abril. 6 jun. 2012, p. 63. Adaptado.

Supondo que o aumento observado de 2010 para 2011 
seja linear e que assim se mantenha nos próximos anos, 
quantos milhões de telefones fixos haverá, no Brasil, em 
2013?
(A) 43,9
(B) 44,1
(C) 44,8
(D) 45,2
(E) 46,0

12
Em certa região brasileira, o custo de construção é de
R$ 830,00 por metro quadrado, correspondentes aos gas-
tos com mão de obra e com material de construção. Os 
gastos com material superam em R$ 62,00 os gastos com 
mão de obra.
Qual é, em reais, o valor do gasto com mão de obra, por 
metro quadrado construído, nessa região?
(A) 353,00
(B) 384,00
(C) 416,00
(D) 426,00
(E) 446,00

13
Maria encheu um copo cilíndrico, cujo raio da base mede 

3 cm, e a altura mede 12 cm, com água até 23 de sua ca-

pacidade. Depois, sem que houvesse desperdício, trans-

feriu toda a água para outro copo, também cilíndrico e 

inicialmente vazio, de 4 cm de raio da base. 

Qual foi, em cm, a altura atingida pela água no segundo 
copo?
(A) 2,25
(B) 4,50
(C) 5,00
(D) 6,00
(E) 6,75

14
Uma praça ocupa uma área retangular com 60 m de com-
primento e 36,5 m de largura. Nessa praça, há 4 canteiros 
iguais, e cada um ocupa 128,3 m2.
Qual é a área, em m2, da praça não ocupada pelos canteiros?
(A) 1.676,8
(B) 1.683,2
(C) 1.933,4
(D) 2.061,7
(E) 2.483,2

15
Uma pesquisa sobre mercado de trabalho foi realizada 
com 600 pessoas. Desse total, 402 eram trabalhadores 
formais, 126, trabalhadores informais, e os demais esta-
vam desempregados.
Escolhendo-se, ao acaso, um dos participantes dessa 
pesquisa, a probabilidade de que ele esteja desempre-
gado é de
(A) 24%
(B) 21%
(C) 18%
(D) 16%
(E) 12%

RASCUNHO
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According to the text, CMSE decided on May 30, 2012 to 
(A) upgrade thermoelectric energy to 4.000 MW. 
(B) reduce the amount of energy generated by 

thermoelectric plants in Brazil at this moment.
(C) discuss with Minister Zimmermann about the cuts.
(D) monitor the committee that is regulating the Electric 

Sector. 
(E) propose the creation of new sources of thermoelectric 

generation in Brazil at this moment . 

17
In the text, the word in bold-face type is similar to the 
word/expression in italics  in
(A) prevent (line 8) – induce
(B) outage (line 9) – abundance
(C) drought (line 9) – lack of rain
(D) dams (line 10) – river beds
(E) resort (line 13) – throw

18
According to the text, the reduction of the thermoelectric 
power generation is justified because 
(A) Minister Zimmermann believes that the system security 

is a little fragile.
(B) Minister Zimmermann is more worried about financial 

difficulties than about the power distribution.
(C) the draught in the Northeast is worrying authorities.
(D) the power system is operating with total security, 

granted the high levels of the reservoirs.
(E) nearly 90% of the total financial resources have 

already been used.

19
According to the text, a consequence of the thermoelectric 
energy reduction is the 
(A) maintenance of quality programs. 
(B) enhancement in the quality of the hydroelectric 

generation. 
(C) perfect operation of the system.
(D) generation of economic surplus that will enhance the 

quality of the energy sector.
(E) possibility of the thermoelectric energy generation 

work on safer terms because of its smaller production.

20
In the text, “They” (line 28) refers to the
(A) plans
(B) resources
(C) conditions
(D) demands
(E) committee

LÍNGUA INGLESA

 

Committee decides to lower the use of thermoelectric 
power generation 

GTCIT Magazine

The Monitoring Committee of the Electric Sector 
(CMSE) decided on Monday (May 30, 2012), to 
diminish the thermoelectric power generation in Brazil 
as of next week. According to the Ministry of Mines 
and Energy, Márcio Zimmermann, the thermoelectric 
generation, which currently averages 4.000 megawatts 
(MW), should now be reduced to 2.500 MW.

These plants are used in Brazil mainly to prevent 
a power outage in the country in times of drought, 
when the reservoirs of the dams are low. But the 
ministry assured that the reservoir of the hydroelectric 
plants are satisfactory, and that there will be no need 
to resort to the thermoelectric resources.

According to the Minister Zimmermann, the 
Southeast has an average of 90% of its reservoirs full, 
which is an excellent level for this time of year. Even 
the Northeast, whose reservoir levels are a little lower, 
do not compromise system security.

“The system is operating perfectly within the 
current conditions, which safely allows us to reduce 
the generation of thermoelectric energy. This will give 
us an economic surplus that can be used towards 
system maintenance and in the implementation of 
new quality programs for the energy sector”, he said.

He also explained that: “of course, this does not 
mean that the committee will not be flexible as to 
this decision in case the current conditions take an 
unexpected turn.” They will be following the reduction 
of the projection for the coming months and, if 
necessary, the plans will be  changed according to 
the demands vis-a-vis the resources. 

 
Available at: <http://www.gtcit.com/publicaciond.php?PublicacionId
=67700&lang=en>. Retrieved on: 13 June 2012. Adapted.
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21
Uma empresa possui 4 máquinas. Cada uma produz o 
mesmo número de unidades de um produto por hora. Cada 
máquina trabalha 9 horas por dia, e as quatro produzem, 
em 3 dias, um total de P unidades. A fim de realizar a 
manutenção de uma das suas máquinas, a empresa irá 
desligá-la durante 6 dias, mantendo as outras 3 máquinas 
trabalhando, cada uma produzindo o mesmo número de 
unidades por hora de antes. Um total de 2P unidades 
deverá ser produzido pelas 3 máquinas durante os 6 dias 
do período de manutenção, e todas elas deverão trabalhar 
por um mesmo número de horas diárias.
Qual deve ser o número de horas diárias de trabalho de 
cada máquina?
(A)   3
(B)   9
(C) 10
(D) 12
(E) 18

22
Em 2011, o governo brasileiro decidiu reduzir de 25% para 
20% a proporção de álcool anidro misturado à gasolina 
vendida nos postos de combustível. Na época em que a 
alteração foi feita, metade do reservatório de um posto 
estava cheia de gasolina na proporção de 25%, enquanto 
sua outra metade estava cheia de gasolina na proporção 
de 20%. Sabe-se que o volume de álcool anidro presente 
na mistura contida no tanque era de 18.000 litros.
Qual era, em litros, a capacidade total do tanque?

(A) 62.000
(B) 72.000
(C) 80.000
(D) 81.000
(E) 90.000

Dado
Para todos os fins, considere as 
densidades dos combustíveis, em 
suas diferentes misturas, iguais à 
densidade da água.

23
Um empréstimo de R$ 1.200,00 reais foi tomado em uma 
financeira, no primeiro dia do mês, sendo cobrados 3% de 
juros simples mensais para corrigir o valor devido. 
Se nenhum pagamento for realizado e não houver inci-
dência de outros encargos, em quantos meses, contados 
a partir da data do empréstimo, o valor devido alcançará 
R$ 1.668,00?
(A) 11
(B) 13
(C) 33
(D) 36
(E) 46

24
Um produto tem seu preço reajustado apenas no 1o dia 
de cada mês. No dia 2 de fevereiro, o produto custava 
X reais. Em 1o de março, teve seu preço aumentado em 
10%. Em 1o de abril, o produto teve seu preço aumentado 
em 30% em relação ao seu preço de março e, em 1o de 
maio, teve seu preço diminuído em 35% em relação ao 
seu preço de abril.  
O preço do produto, em reais, no dia 2 de maio, é 
(A) X + 5
(B) (1,75).X
(C) (1,05).X
(D) (0,95).X
(E) (0,9295).X

25
A venda de 5 unidades de determinado produto garantiu 
uma margem de contribuição correspondente a 80% do 
preço total da venda. Sabe-se que o custo fixo de produ-
ção de um número qualquer de unidades do produto é de 
R$ 6.000,00 e que o custo de cada unidade é de 
R$ 800,00.
Qual foi o preço total, em reais, da venda das 5 unidades?

(A)   2.000,00
(B)   5.000,00
(C) 20.000,00
(D) 34.000,00
(E) 50.000,00

Dado
Margem de Contribuição 
= Preço de venda − (custo 
fixo + custo variável)

RASCUNHO



TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR
7

TERMOBAHIA

26
A comercial GR, com elevado saldo de caixa e equivalentes de caixa, resolveu adquirir títulos com a intenção de resgatá-
-los nas datas dos respectivos vencimentos, de dois e três anos, uma vez que a projeção de suas necessidades de caixa 
e equivalentes de caixa permite mantê-los até o dia de seus vencimentos.
Tais títulos, com direito a juros e correção monetária, deverão ser avaliados pelo valor
(A) de aquisição reduzido a valor presente.
(B) de aquisição acrescido da receita de juros e correção monetária.
(C) de aquisição, atualizado com juros e correção monetária, ajustado a valor provável de realização, quando este for 

menor.
(D) justo, e as variações para mais ou para menos, pelo princípio da competência, terão, como contrapartida, o próprio 

resultado do exercício.
(E) justo, e as variações para mais ou para menos terão, como contrapartida a conta de ajustes de avaliação patrimonial, 

do patrimônio líquido.,

27
No Balanço Patrimonial, nos termos da lei societária vigente, as contas são classificadas de acordo com os elementos do 
patrimônio que registrem e são agrupadas de forma a facilitar o conhecimento e a análise da situação
(A) financeira, somente
(B) econômica, somente
(C) patrimonial, somente
(D) econômica e financeira, somente
(E) patrimonial, econômica e financeira

28
No dia 30 de abril de 2012, o departamento de pessoal encaminhou para o departamento de contabilidade o seguinte 
resumo da folha de pagamento do mês de abril, para o competente registro contábil:

Adiantamento de salários (Retenção) 15.000,00
INSS retido dos empregados 2.000,00
IRRF retido dos empregados 3.000,00
Salário-família pago 500,00
Salários brutos dos empregados 50.000,00

Sabendo-se que a empresa paga os salários de acordo com as determinações da lei, mediante crédito em conta-corrente 
dos empregados, o registro contábil da provisão da folha, em um só lançamento, considerando exclusivamente as 
informações recebidas, é

Conta (s) a Débito Conta (s) a Crédito
(A) Salários 50.000,00 INSS a Recolher 2.000,00

INSS a Recolher 500,00 IRRF a Recolher 3.500,00
Adiantamento de Salários 15.000,00
Salários a Pagar 30.000,00

(B) Salários a Pagar 30.000,00 Banco conta Movimento 30.000,00
(C) Salários 50.000,00 INSS a Recolher 1.500,00

IRFF a Recolher 3.500,00
Salários a Pagar 45.000,00

(D) Salários 50.500,00 INSS a Recolher 2.000,00
IRRF a Recolher 3.500,00
Adiantamento de Salários 15.000,00
Salários a Pagar 30.000,00

(E) Salários 30.500,00 Banco conta Movimento 30.500,00
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A constituição de uma sociedade anônima passa, inicialmente, pela formação do capital social. Admita-se, para todos os 
efeitos e sem atentar para as formalidades legais indispensáveis ao ato, que uma delas tenha emitido ações ordinárias no 
valor de R$ 1.000.000,00, representativas do capital social, totalmente subscritas pelos acionistas.
O registro contábil da subscrição dessas ações, desconsiderando-se prováveis diferenças de nomenclatura das contas 
utilizadas, é feito por

(A) Débito: Caixa 1.000.000,00
Crédito: Capital Subscrito 1.000.000,00

(B) Débito: Capital a Realizar 1.000.000,00
Crédito: Capital Subscrito 1.000.000,00

(C) Débito: Capital Autorizado 1.000.000,00
Crédito: Capital Subscrito 1.000.000,00

(D) Débito: Capital Integralizado 1.000.000,00
Crédito: Capital a Realizar 1.000.000,00

(E) Débito: Caixa 1.000.000,00
Crédito: Capital a Realizar 1.000.000,00

30
No dia 1o de novembro de 2011, uma companhia com disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, sem comprometimento 
de curto prazo, aplicou R$ 100.000,00 em títulos com rendimentos prefixados de R$ 4.000,00 de correção monetária e
R$ 6.000,00 de juros, para resgatar o montante, principal mais rendimentos, no dia 29 de abril de 2012.
Sabendo-se que a operação foi feita mediante débito em conta-corrente bancária, com o banco cobrando R$ 500,00 de 
despesas bancárias, o registro contábil da operação, no dia da operação, num único registro é 

(A) Débito: Banco conta Movimento 100.000,00

Crédito: Aplicação Financeira 100.000,00

(B) Débito: Aplicação Financeira 99.500,00
Débito: Despesas Bancárias 500,00

Crédito: Banco conta Movimento 100.000,00

(C) Débito: Aplicação Financeira 100.000,00

Débito: Despesas Bancárias 500,00

Crédito: Banco conta Movimento 100.500,00

(D) Débito: Aplicação Financeira 110.000,00

Débito: Despesas Financeiras 500,00

Crédito: Variação Monetária Ativa a Vencer 4.000,00

Crédito: Juros Ativos a Vencer 6.000,00

Crédito: Banco conta Movimento 100.500,00

(E) Débito: Aplicação Financeira 100.000,00

Débito: Despesas Financeiras 500,00

Crédito: Variações Monetárias Ativas 4.000,00

Crédito: Juros Ativos 6.000,00

Crédito: Banco conta Movimento 90.500,00
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Quando do encerramento do exercício social, em 31 de dezembro de 2011, uma companhia apresentou as seguintes 
informações:

Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2010
Capital Social 10.000.000,00
(−) Prejuízo Acumulado (1.000.000,00)

Informações relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, antes da apresentação da proposta de 
destinação do lucro elaborada pela administração para aprovação da assembleia geral:

Lucro Líquido do Exercício 3.000.000,00
Constituição de Reserva para Contingências (realizada) 500.000,00
Dividendos omissos no Estatuto

Considerem-se exclusivamente as informações recebidas e as determinações da lei societária sobre a matéria. Na 
situação apresentada, deve-se desconsiderar qualquer probabilidade de constituição de Reserva de Lucros a Realizar ou 
o pagamento dos lucros não destinados como dividendo.
Nessas circunstâncias, os dividendos obrigatórios, em reais, são
(A)    475.000,00
(B)    700.000,00
(C)    950.000,00
(D) 1.175.000,00
(E) 1.425.000,00

32
Uma companhia comercial comprou um novo equipamento para climatizar seu depósito de frutas, fazendo as seguintes 
anotações com referência a esse equipamento:

• 2/1/2011 – Compra do equipamento 204.000,00
• 2/5/2011 – Instalação do equipamento 30.000,00
• 2/6/2011 – Teste final do equipamento 18.000,00
• 8/6/2011 – Início das operações
Vida útil do equipamento 10 anos

Considerando-se exclusivamente as informações recebidas sobre o equipamento, a boa técnica contábil, os procedimentos 
técnico-conceituais para cálculo da depreciação, e sabendo-se, ainda, que a empresa adota o método das quotas 
constantes, o valor da depreciação contabilizado pela empresa, no balanço encerrado em 31 de dezembro de 2011, 
em reais, é
(A) 11.700,00
(B) 11.900,00
(C) 12.600,00
(D) 13.650,00
(E) 14.700,00

33
As provisões, ao serem realizadas, podem determinar tanto uma redução do ativo quanto a constituição de uma obrigação 
de pagar.
Em decorrência dessa caraterística própria e específica, a constituição de uma provisão
(A) aumenta, pela sua constituição, o valor do patrimônio líquido.
(B) determina o registro contábil, utilizando tão somente contas patrimoniais.
(C) diminui o capital de terceiros, ao ajustar o valor do ativo ao valor de realização.
(D) implica sempre uma obrigação futura de desembolso financeiro.
(E) ocorre, seja passiva ou redutora de ativo, antes da apuração do resultado. 
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Ativo, sob o enfoque contábil, é definido como o conjunto de bens e direitos de uma empresa, classificados no balanço 
patrimonial, nos termos das normas vigentes a partir de 2009, no ativo circulante ou no ativo não circulante, cujas contas 
representativas devem ser dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos patrimoniais que elas 
representarem.
O ativo não circulante, nas condições descritas, deve evidenciar
(A) investimentos, imobilizado e diferido
(B) investimentos, imobilizado, intangível e diferido
(C) realizável a longo prazo, imobilizado e intangível
(D) realizável a longo prazo, imobilizado e investimentos
(E) realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível

35
Uma sociedade anônima de capital fechado, no encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2011, apresentou 
o saldo das seguintes contas:

Reserva de ágio na emissão de ações 150.000,00
Reserva de alienação de partes beneficiárias 100.000,00
Reserva de incentivos fiscais 80.000,00
Retenção de lucros 120.000,00

Considerando-se exclusivamente as contas apresentadas pela companhia, o total das reservas de capital, em reais, é
(A) 250.000,00
(B) 270.000,00
(C) 330.000,00
(D) 370.000,00
(E) 450.000,00

36
O imposto de renda das pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real trimestral ou anual, tem como base de cálculo o lucro 
líquido do exercício antes do imposto de renda, apurado na demonstração do resultado do exercício, ajustado por adições 
e exclusões.
Dentre outras adições, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) impõe a adição das
(A) receitas contabilizadas e não exigidas pelo Fisco.
(B) receitas não contabilizadas e não exigidas pelo Fisco.
(C) receitas a reconhecer pelo princípio da competência e Fisco. 
(D) despesas contabilizadas não admitidas pelo Fisco.
(E) despesas não contabilizadas admitidas pelo Fisco.  

37
Uma indústria de grande porte, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, desconsiderando possíveis modificações 
de utilização de livros fiscais introduzidas pelo SPED, tem que usar o livro fiscal, exigido pela Legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), destinado

[...] à escrituração do recebimento de notas fiscais de uso do próprio contribuinte, impressas por estabelecimentos 
gráficos dele ou de terceiros, bem como à lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências e, pelo usuário, à anotação 
de qualquer irregularidade ou falta praticada, ou outra comunicação ao Fisco, prevista no Regulamento do IPI ou em 
qualquer ato normativo da RFB.

Disponível em: <htpp://www.planalto.gov.br/ccivil_.03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7212.htm>. Acesso em 05 jul. 2012. Adaptado.

O livro com a utilização acima informada é o de Registro de
(A) Entradas – Modelo 1
(B) Entrada e Saída do Selo de Controle – Modelo 4
(C) Impressão de Documentos Fiscais – Modelo 5
(D) Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – Modelo 6
(E) Apuração do IPI – Modelo 8
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O Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) é o livro fiscal obrigatório para as pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro 
real, para nele apurarem a base de cálculo do imposto de renda (lucro real) e fazerem o controle dos ajustes realizados 
na apuração de tal base de cálculo.
Dentre as exclusões controladas, uma é a compensação de prejuízos fiscais, feita no LALUR, na parte
(A) A, em duas fichas
(B) A, numa só ficha
(C) B, em duas fichas
(D) B, em três fichas
(E) B, numa só ficha 

Considere as informações a seguir para responder às questões de nos 39 e 40.

Ao final de um determinado mês, uma companhia comercial informou a realização das seguintes operações no decorrer 
desse mesmo mês:

Abatimento sobre compras 10.000,00
Compras de mercadorias (líquidas de impostos) 700.000,00
Desconto auferido por pagamento antecipado ao fornecedor 30.000,00
Devolução de compras de mercadorias (líquida de impostos) 20.000,00
Estoque final de mercadorias 120.000,00
Estoque inicial de mercadorias 100.000,00
ICMS sobre vendas 150.000,00
Vendas 870.000,00

39
Considerando-se exclusivamente as informações apresentadas pela companhia, o custo das mercadorias vendidas, 
em reais, é
(A) 620.000,00
(B) 630.000,00
(C) 650.000,00
(D) 660.000,00
(E) 800.000,00

40
Considerando-se exclusivamente as informações recebidas, o valor da receita operacional líquida, em reais, é
(A) 100.000,00
(B) 120.000,00
(C) 720.000,00
(D) 750.000,00
(E) 870.000,00

41
O custo é talvez a maior das preocupações das empresas, qualquer que seja seu ramo de atividade, porte ou forma de 
constituição, pois a elas é exigido que atuem com alto índice de produtividade em decorrência dos desafios impostos pela 
exigência do mercado consumidor e competividade do mercado fornecedor, e, mais ainda, nas empresas industriais.
Nesse contexto, é importante ter uma visão técnico-conceitual do que o custo representa, bem como da validade de o 
custo industrial ou custo de produção ser definido como
(A) a matéria-prima total adquirida, durante um período produtivo.
(B) os gastos com bens e serviços absorvidos por outros bens e serviços.
(C) os recursos despendidos com a formação e manutenção dos estoques.
(D) todos os gastos realizados pela indústria, num período produtivo.
(E) valor que foi rateado para estoque inicial de produtos em fabricação. 
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Uma companhia comercial de grande porte, atuando no ramo de material de construção, adquiriu de um fornecedor 
industrial, a prazo, um lote de aquecedores a gás, nas seguintes condições, conforme extrato parcial da nota fiscal do 
vendedor:

Produtos Total IPI incidente
10 aquecedores marca Y, a 10.000,00 cada 100.000,00 10.000,00

ICMS destacado: 18.000,00

Considerando-se exclusivamente as informações da questão, o registro contábil dessa compra, feito na companhia 
comercial compradora, em um só lançamento sem data e histórico, é

(A) Débito: Compras/Mercadorias 100.000,00
Crédito: Fornecedores 100.000,00

(B) Débito: Compras/Mercadorias 110.000,00
Crédito: Fornecedores 110.000,00

(C) Débito: Compras/Mercadorias 82.000,00
Débito: ICMS a Recuperar 18.000,00
Crédito: Fornecedores 100.000,00

(D) Débito: Compras/Mercadorias 82.000,00
Débito: IPI a Recuperar 10.000,00
Débito: ICMS a Recuperar 18.000,00
Crédito: Fornecedores 110.000,00

(E) Débito: Compras/Mercadorias 92.000,00
Débito: ICMS a Recuperar 18.000,00
Crédito: Fornecedores 110.000,00

43
Uma empresa comercial apresentou o seguinte registro contábil:

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2012
Duplicatas a Pagar 55.000,00
a      Diversos
a      Banco conta Movimento 50.000,00
a      Desconto Auferido na Operação 5.000,00

O registro contábil apresentado indica que a empresa comercial
(A) pagou ao fornecedor em cheque, por compra anterior de mercadoria a prazo, com um desconto financeiro por 

antecipação de pagamento.
(B) pagou em cheque uma dívida, pela compra anterior a prazo de um bem do imobilizado, acrescida de despesas 

financeiras.
(C) pagou em cheque ao fornecedor, pela compra à vista de mercadorias, com um desconto incondicional auferido.
(D) recebeu em cheque por uma duplicata emitida anteriormente, pela venda de mercadorias a prazo, com desconto 

financeiro.
(E) recebeu, mediante depósito bancário e abatimento, pela antecipação do recebimento, de venda anterior de mercadorias 

a prazo. 
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Uma determinada indústria, no encerramento de um período produtivo, apresentou as seguintes informações referentes a 
esse mesmo período de produção:

Compra de matéria-prima, valor líquido de impostos 400.000,00
Pagamento de fretes com o transporte da matéria-prima 60.000,00
Folha de pagamento referente ao parque industrial

Operários (mão de obra direta) 55.000,00
Supervisores e chefes de turma (mão de obra indireta) 30.000,00

Outros gastos fabris ocorridos no período produtivo 15.000,00

Estoques de: Inicial Final

Matéria-prima 0,00 70.000,00
Produtos em elaboração 0,00 90.000,00
Produtos acabados 0,00 50.000,00

Levando-se em conta exclusivamente as informações recebidas, o custo dos produtos acabados no período, considerando 
todos os custos incorridos (custeio por absorção), em reais, é
(A) 290.000,00
(B) 310.000,00
(C) 400.000,00
(D) 430.000,00
(E) 490.000,00

45
Uma indústria concluiu mais um período produtivo do produto que considera carro-chefe da sua linha, quer pela quantidade 
produzida, quer pelo resultado obtido. Essa indústria anotou:

Matéria-prima consumida 150.000,00
Folha de pagamento
Operários 30.000,00
Supervisores 10.000,00
Embalagens individuais 15.000,00
Depreciação fabril 5.000,00

Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e a boa técnica da formação do custo de produção, pelo 
custeio por absorção, o valor dos custos diretos, em reais, é
(A) 150.000,00
(B) 180.000,00
(C) 195.000,00
(D) 205.000,00
(E) 210.000,00

RASCUNHO
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Uma companhia comercial fez uma venda de mercadorias a prazo, com emissão de Duplicata para recebimento em 
60 dias, nas seguintes condições:

Valor da Venda: 50.000,00 ICMS incidente na operação: 9.000,00

Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e a boa técnica contábil, o registro contábil ou registros 
contábeis pertinentes, no caso apresentado, são

(A) CAIXA 50.000,00
a       DIVERSOS
a       VENDAS 41.000,00
a       ICMS A RECOLHER 50.000,00 9.000,00

(B) CLIENTES 50.000,00
a       DIVERSOS
a       VENDAS 9.000,00 41.000,00
a        ICMS A RECOLHER 9.000,00

(C) DUPLICATAS A RECEBER 50.000,00
a        VENDAS 50.000,00

e
ICMS A PAGAR 9.000,00
a         ICMS A RECOLHER 9.000,00

 (D) DUPLICATAS A RECEBER 50.000,00
a        VENDAS 50.000,00

e
ICMS SOBRE VENDAS 9.000,00
a         ICMS A RECOLHER 9.000,00

(E) DIVERSOS
a       DIVERSOS
DUPLICATAS A RECEBER 41.000,00
ICMS SOBRE VENDAS 9.000,00
a       VENDAS 41.000,00
a        ICMS A PAGAR 9.000,00

RASCUNHO
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As questões de nos 47 a 50 devem ser respondidas com base nas suítes Microsoft Office 2003 e LibreOffice 3, 
versões para o Brasil, em ambientes operacionais  MS-Windows.

47
O aplicativo Outlook da suíte Microsoft Office disponibiliza no menu Ferramentas, como padrão, vários comandos para 
acesso a ferramentas de manipulação de mensagens de correio eletrônico, dentre os quais NÃO se inclui o seguinte:
(A) Imprimir...
(B) Organizar...
(C) Catálogo de Endereços...
(D) Configurações de Conta...
(E) Limpar Caixa de Correio...

48
Qual aplicativo da suíte Microsoft Office tem como correspondente o aplicativo Writer da suíte LibreOffice? 
(A) Excel (B) Explorer (C) Impress (D) Word (E) Works

49

Que função, aplicada à planilha do Microsoft Excel mostrada na figura acima, retorna um valor diferente do valor retornado 
pela função =MÁXIMO(A1:B3), aplicada a essa mesma planilha? 
(A) =ABS(B2+B3)
(B) =INT(B3+B2)
(C) =SOMA(A1:A3)
(D) =ÍMPAR(B1*B3)
(E) =MÉDIA(A2;A2)

50
Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Word, um texto selecionado para cópia, por meio do comando Copiar do 
menu Editar, poderá ser colado em outro documento do Word que esteja aberto, utilizando-se o atalho de teclado 
(A) Ctrl + C
(B) Ctrl + L  
(C) Ctrl + T
(D) Ctrl + U 
(E) Ctrl + V


