COMCAP
Companhia Melhoramentos da Capital
Edital 02/2012
http://comcap.fepese.org.br

Caderno
de Prova

maio

27

27 de maio
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

S01 Contador
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

8 questões

Polícia acha Cézanne roubado na Sérvia
A polícia de Belgrado, na Sérvia, conseguiu recuperar
um quadro pintado por Paul Cézanne que havia sido
roubado em Zurique, na Suíça. Autoridades francesas
foram chamadas e confirmaram a autenticidade da
obra, avaliada em US$ 110 milhões.
O Estado de São Paulo, 16 abr 2012, p. A14.

1. Analise o título da notícia e a primeira frase do
texto.
1. Há ambiguidade, quanto à informação sobre
o lugar em que o quadro foi roubado.
2. Tanto o título quanto a matéria estão perfeitamente claros para o leitor.
3. O título “Valiosa pintura de Paul Cézanne é
roubado” traduziria com clareza a notícia
apresentada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

(20 questões)
2. Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) No texto, o que se refere a Paul Cézanne.
) Em “conseguiu recuperar um quadro” a expressão sublinhada equivale a recuperar-lhe.
c. ( X ) As vírgulas que isolam “na Sérvia” e “na Suíça”
enfatizam adjuntos adverbiais.
d. ( ) Na locução “que havia sido roubado” o verbo
auxiliar sublinhado equivale a existia.
e. ( ) A última vírgula do texto pode ser substituída
por ponto e vírgula, sem prejuízo para a estrutura da frase em que se encontra.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Está ocorrendo, em toda a Europa, roubos de
obras de arte.
( ) Que fique entre eu e tu: prefiro Portinari a Di
Cavalcanti.
( ) O acento gráfico das palavras polícia e Suíça
obedece à mesma regra gramatical.
( ) O acento gráfico das palavras Sérvia e milhões
obedece à mesma regra gramatical.
( X ) Quantas obras de Cézanne deverão existir
assim valiosas?

4. No texto, há coerência de forma verbal entre as
locuções “conseguiu recuperar um quadro…” e “…que
havia sido roubado”.
Assinale a alternativa com a frase em que também
existe coerência entre as formas verbais apresentadas.
a. ( X ) Todos aguardam que se faça justiça no país.
b. ( ) Se você puder, visitaria o Museu Victor
Meirelles?
c. ( ) Se os ladrões fossem espertos jamais roubarão obras de arte.
d. ( ) Esperamos que vocês conheceram os artistas
catarinenses.
e. ( ) A polícia desejava que os ladrões não teriam
roubado Cézanne.
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5. Assinale a alternativa com a frase em que os verbos
apresentam a mesma regência que tem confirmaram,
em “Autoridades francesas foram chamadas e confirmaram a autenticidade”.

7. Assinale a alternativa em que os parônimos foram
empregados corretamente.

a.
b.
c.
d.

b.

( )
( )
(X)
( )

Ivo quer bem ao pai, a quem respeita.
Gostei do filme a que assistimos ontem.
Filho, nós o abraçamos e o abençoamos.
Perdoamos-lhe a ofensa, porque o
compreendemos.
e. ( ) Se gosto de cerveja, prefiro vinho tinto a
branco.

6. Complete adequadamente os espaços das frases
abaixo.
1. O lixo urbano,        problema
é imenso no país, preocupa todos nós.
(cujo / cujo o)
2. Essa é uma questão        os políticos não gostam. (que / de que)

a. (

c.

d.

e.

8. Leia atentamente as frases abaixo, que constituem
um parágrafo, mas estão fora de ordem.
adapt. de http://www.brasilescola.com/geografia/lixo-urbano.htm

3. A melhor solução para o lixo diz respeito
   mudança de comportamento das pessoas. (a / à)

1. O destino adequado para ele é o aterro sanitário, construído em áreas adequadas, com
profissionais qualificados e estrutura para o
tratamento dos gases e do chorume.
2. Outra alternativa é a incineração dos resíduos;
no entanto esse método é muito caro, sendo
inviável em muitos casos.
3. Esse método, mesmo caro, é a solução adequada para o lixo hospitalar; ele deve ser queimado em forno de micro-ondas ou tratado
em autoclave.
4. A falta de estrutura e empenho dos políticos
em solucionar o problema do lixo urbano tem
como consequência a existência de lixões a
céu aberto em várias cidades.

4. Essa mudança,        confio, é a
saída mais econômica para o problema.
(que / em que)
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas dos textos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

) O senso informou a porcentagem de brasileiros que têm o bom censo de amar os livros.
( X ) Aquele eminente juiz acatou nosso pedido;
está iminente a concessão de habeas corpus a
nosso favor.
( ) Quando o roubo dos caixas eletrônicos imergiu
em nossa terra, a polícia emergiu, para resolver
o problema.
( ) Houve um mandato de segurança impetrado
contra o ato administrativo praticado, atingindo o mandado daquele vereador.
( ) Na última cessão, a Câmara de Vereadores
concordou com a sessão da Praça XV para
nossa passeata.

cujo – de que – à– em que
cujo – que – a – em que
cujo – de que – a – que
cujo o – de que – à – que
cujo o – que – a – em que

Assinale a alternativa com a sequência correta, para
haver um parágrafo lógico.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
1–4–3–2
3–1–2–4
4–1–2–3
4–2–3–1
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Atualidades

6 questões

9. Em 2011, o senador Aldo Rebelo propôs a votação
do projeto do Novo Código Florestal Brasileiro.
O polêmico projeto prevê:
a. ( ) Aumento da multa aos agricultores que desmatarem e aumento da área de conservação
das margens dos rios.
b. ( ) Criação de áreas de preservação permanente,
não prevendo mudanças para as políticas
agroindustriais.
c. ( X ) Permissão para o cultivo em Áreas de
Preservação Permanente e liberação de cultivo no topo dos morros.
d. ( ) Que em caso de desmatamento deve haver a
recomposição das reservas legais para pequenos produtores (até 400 hectares).
e. ( ) Diminuição de CO2 em 15% aplicado à�������
��������
industria automobilística a partir de janeiro de 2015.

10. A “Rio +20” é a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá no
Brasil de 20 a 22 de junho de 2012.

11. No que se refere às relações internacionais
brasileiras, o Brasil é signatário de diversos blocos e
grupos regionais. Dentre eles se destaca a ALADI, o
MERCOSUL e a OEA, no qual o Brasil tem participação
direta na formulação de políticas que visam a uma
maior cooperação entre os países membros.
Sobre a ALADI, criada em 1980, é correto afirmar:
a. ( X ) É um organismo de caráter intergovernamental, sendo o maior grupo latino-americano de
integração.
b. ( ) Ainda que mantenha políticas no campo da
integração regional, não estabelece preferência tarifária para produtos originários de
países-membros, como prevê o MERCOSUL.
c. ( ) A República de Cuba solicitou em 2009
sua adesão ao bloco, que foi aceita no ano
subsequente.
d. ( ) Possui como um dos princípios norteadores
de suas políticas o debate unilateral entre as
nações mais desenvolvidas do continente
americano frente às nações subdesenvolvidas.
e. ( ) Só são aceitos como membros da ALADI os
países que possuírem regimes governamentais reconhecidos internacionalmente como
democráticos.

Sobre a conferência, analise as afirmativas abaixo:
1. É conhecida como Rio +20 por possuir vinte
países signatários.
2. Tem como um dos temas principais a economia no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza.
3. Deverá contribuir para definir a agenda do
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

12. Há 20 anos o Reino Unido e a Argentina iniciavam
a Guerra das Malvinas, em disputa pelo arquipélago
homônimo na costa sul da Argentina.
Em relação ao evento, é correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Há um forte nacionalismo argentino nos habitantes das ilhas.
( X ) A Inglaterra venceu a guerra e ainda mantém
a posse das Ilhas Malvinas (Falkland Islands).
( ) O local esteve em disputa em virtude das suas
jazidas ricas em ouro e petróleo.
( ) A Argentina não reconhece a posse e propôs
este ano a partilha do arquipélago, ficando
com a costa norte.
( ) Recentemente o Reino Unido recolheu seus
soldados da ilha e declarou não haver mais
problemas diplomáticos entre os países,
havendo uma possibilidade de negociação.
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13. No dia 13 de abril de 2012 a Coreia do Norte
lançou um míssil, anunciando-o como um teste para
colocação de um satélite em órbita. A comunidade
internacional acredita, no entanto, se tratar de um
míssil balístico intercontinental.
Sobre esse evento, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os EUA apoiam as ações militares da Coreia
do Norte.
b. ( ) A Coreia do Sul e do Norte estão em guerra
desde o Império Han, no século XV.
c. ( ) A Coreia do Sul e a Coreia do Norte entraram
em acordo de paz assinado logo após a morte
de Kim Jong-il, e que recebeu o aval da ONU.
d. ( X ) A Coreia do Norte está sob o domínio da ditadura comunista de Kim Jong-un, sucessor de
Kim Jong-il.
e. ( ) A não aprovação da comunidade internacional sobre o lançamento do míssil se deve ao
acordo firmado, em 1985, de desarmamento
nuclear do país.

14. 2012 é o ano da cultura afrodescendente no Brasil.
Diversas ações estão sendo tomadas pelo governo
para celebrar tal data.
Sobre as medidas afirmativas aos afrodescendentes
no Brasil, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Foi aprovada pelo governo a lei que estabelece cotas em empresas para índios e afrodescendentes, assim como cotas em escolas e
universidades públicas.
b. ( ) O Congresso Federal aprovou como o dia
nacional dos Direitos dos Afrodescendentes e
Quilombolas o 27 de janeiro, que será ponto
facultativo.
c. ( ) Foi vetado pelo Congresso a lei que estabelecia cotas raciais em empresas públicas e
privadas, sendo facultativa às instituições de
ensino públicas a concessão de cotas para
afrodescendentes.
d. ( ) O Congresso Federal aprovou a lei que prevê a
criação, em cada uma das capitais do país, de
um museu da cultura africana, com verbas do
Ministério da Cultura.
e. ( X ) O Supremo Tribunal Federal aprovou por
unanimidade o sistema de cotas raciais para
o ingresso de alunos afrodescendentes em
universidades públicas.
Página 6
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6 questões

15. Selecione a alternativa que melhor descreve o(s)
objetivo(s) de se realizar um backup de um conjunto
de dados:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Copiar arquivos em uma mídia magnética,
óptica ou disco remoto.
( ) Restaurar dados disponíveis regularmente e de forma automática, em horários
pré-determinados.
( X ) Restaurar dados danificados ou deletados e/
ou recuperar uma versão anterior de determinados arquivos.
( ) Executar cópias esporádicas de dados,
mediante solicitação do usuário, de forma a
otimizar a performance.
( ) Executar cópias esporádicas de dados,
mediante solicitação do usuário, de forma a
otimizar o desempenho.

16. Quantas funções SE aninhadas é possível declarar
simultaneamente e na mesma fórmula, utilizando o
MS Excel 2010 em português?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

16
64
256
384
65536

17. Cavalo de troia, em computação, refere-se a:
a. ( X ) Um tipo de software denominado malware.
b. ( ) Um software videogame educativo que ensina
conceitos de redes.
c. ( ) Um tipo de software aplicativo que aumenta a
velocidade do computador.
d. ( ) Um microcomponente do hardware que
aumenta a velocidade do processador.
e. ( ) Uma técnica que aumenta a segurança do
computador.
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18. Com relação a correio eletrônico de uso corporativo,
em um cenário onde os usuários que necessitam visualizar suas mensagens em múltiplos dispositivos, incluindo
smartphones, simultaneamente, recomenda-se utilizar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

IMAP para recebimento e POP3 para envio.
IMAP para recebimento e SMTP para envio.
SMTP para recebimento e POP3 para envio.
POP3 para recebimento e IMAP para envio.
POP3 para recebimento e SMTP para envio.

19. Os atalhos de teclado do MS Word 2010 em
português para selecionar todo o texto de um documento e navegar (mover o cursor) entre parágrafos
são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

A
A
T
T
T

e
e
e
e
e

Shift
Ctrl
Shift
Ctrl
Ctrl

+ (  ou  )
+ Shift + (  ou
+ (  ou  )
+ Shift + (  ou
+ (  ou  )



)



)

20. O comando para listar o conteúdo de um diretório no Linux, ordenado por tamanho, do maior para o
menor, via prompt de comando, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ls -l -s -f
ls -l -t
ls -l -s
ls -l -S
ls -l -r -S
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Conhecimentos Específicos
21. A Indústria VesteBem estimou produzir e vender
400.000 camisas durante o ano, com custos variáveis projetados de R$ 5,00, e custos fixos de R$ 2,00
por unidade. O nível de produção do período foi
de 360.000 camisas, com custos totais incorridos de
R$ 2.700.000.
A variação do custo da Indústria VesteBem foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 50.000 favorável.
R$ 100.000 favorável.
R$ 180.000 favorável.
R$ 100.000 desfavorável.
R$ 180.000 desfavorável.

23. A Lei no 11.638/07 estabelece que o somatório
das reservas de lucros, excetuando-se as reservas
para contingências, de incentivos fiscais e de lucros
a realizar, não poderá ser superior ao montante do
capital social da sociedade. Caso o referido somatório
ultrapassar o Capital Social, caberá à assembleia deliberar sobre a aplicação do excedente, que poderá ser
utilizado para:
a. (

b.

c.
22. Analise os dados abaixo:
Aluguel e seguro da fábrica
Mão de obra direta
Matéria-prima consumida
Mão de obra do supervisor da fábrica
Mão de obra indireta
Energia elétrica da fábrica
Consumo de água da fábrica

R$ 3.500,00
R$ 12.500,00
R$ 20.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 1.800,00
R$ 950,00

Identifique os custos diretos e indiretos e assinale a
alternativa que corresponde ao valor total dos custos
diretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 32.500,00
R$ 53.250,00
R$ 40.500,00
R$ 41.500,00
R$ 47.000,00
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(20 questões)

d.

e.

) Integralização ou aumento de caixa, desde
que com a devida fundamentação, ou poderá
ser distribuído como bônus.
( X ) Integralização ou aumento de capital, desde
que com a devida fundamentação, ou poderá
ser distribuído como dividendos.
( ) Integralização ou aumento de reservas de
capital, desde que com a devida fundamentação, ou poderá ser distribuído aos
empregados.
( ) Integralização ou aumento das reservas,
desde que com a devida fundamentação,
ou poderá ser distribuído aos diretores da
empresa.
( ) Comprar títulos da dívida pública, desde que
com a devida fundamentação, ou poderá ser
distribuído como dividendos.

24. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
é considerado um Ativo nas compras de matériaprima que dão direito ao ressarcimento do imposto
pago. Baseado nesta informação, na aquisição de
R$ 1.000.000 de matéria-prima com IPI de 20% tem-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 188.000 de imposto a pagar (IPI).
R$ 200.000 de imposto a pagar (IPI).
R$ 0 (zero) de imposto a recuperar (IPI).
R$ 200.000 de imposto a recuperar (IPI).
R$ 212.000 de imposto a recuperar (IPI).
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Balanço Patrimonial da Cia Crescimento

(em 31 de dezembro de 2011, em milhares de reais)

Utilize o balanço abaixo para responder às questões 25 e 26.

Ativo
Ativo circulante
Caixa
Clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo

2011
5.867.061
2.931.615
1.307.692
1.362.314
156.076
109.364
3.238.800
280.635
24.038
111.488
12.902
3.406
349
2.445.760
360.222
9.105.861

25. Baseado no Balanço Patrimonial da Cia
Crescimento, qual o valor da liquidez corrente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2,50
2,13
1,54
1,07
1,00

Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações sociais e tributárias
Imposto renda e contribuição social
Dividendos e juros s/ capital próprio
Adiantamentos de clientes
Participação nos lucros
Outros passivos circulantes
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
Obrigações tributárias
Provisões para contingências
Tributos diferidos
Outros passivos não circulantes
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Plano de opções de ações
Ajuste de avaliação patrimonial
Dividendos adicionais propostos
Acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

2011
2.752.960
298.195
1.701.435
205.725
44.185
2.804
285.843
26.314
188.459
2.446.312
1.756.293
58.326
145.616
421.918
64.159
5.199.272

Total passivo e patrimônio líquido

9.105.861

2.265.367
3.834
694.062
-10.055
239
672.951
173.714
106.477
3.906.589

26. Baseado no Balanço Patrimonial da Cia
Crescimento, qual o valor da participação do capital
de terceiros (em percentual)?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

57,10%
47,05%
42,90%
32,50%
26,87%
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27. De acordo com o artigo 2o da Lei no 4.320/64,
quais são os princípios do orçamento público?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Legalidade, unidade e anualidade
Legalidade, publicidade e equilíbrio
Anualidade, publicidade e equilíbrio
Universalidade, exclusividade e publicidade
Unidade, universalidade e anualidade

30. O CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis)
no 16 (R1), aprovado pela CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) Deliberação CVM no 575/09, define custo
de aquisição como o:
a. (

b.
28. Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale
a alternativa correta.
a. ( ) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração e em cada ente da Federação,
não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, sendo a União 50%, os
Estados 50% e os Municípios 60%.
b. ( ) Se a despesa total de pessoal ultrapassar o
limite estabelecido na lei, o ente não receberá
transferências constitucionais.
c. ( X ) A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral.
d. ( ) A dívida pública flutuante é: montante total,
apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas
em virtude de leis e contratos para amortização em prazo superior a doze meses.
e. ( ) É vedado ao titular de Poder ou órgão
referido no art. 20, no último bimestre do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralmente dentro
dele.

29. De acordo com o artigo 11 da Lei no 4.320/64, a
receita pública pode ser classificada nas seguintes
categorias econômicas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Receita Federal e Receita Municipal.
Receitas Correntes e Receitas de Capital.
Receitas Ordinárias e Receitas Extraordinárias.
Receita Orçamentária e Receita Extraordinária.
Receita de Investimentos e Receita de
Impostos.
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c.

d.

e.

) Importe consignado na fatura ou preço de
compra + os impostos de importação recuperáveis, bem como os custos de transporte,
seguro e manuseio.
( ) Importe dos custos de transformação de estoques + os impostos de importação e outros
tributos, bem como os custos de transporte,
seguro e manuseio.
( X ) Importe consignado na fatura ou preço de
compra + os impostos de importação e outros
tributos, bem como os custos de transporte,
seguro e manuseio.
( ) Importe dos custos de transformação de estoques + os impostos de importação e outros
tributos, bem como os custos de pessoal da
produção, seguro e manuseio.
( ) Importe consignado na fatura ou preço de
compra + juros e encargos financeiros, bem
como os custos de transporte e indiretos de
produção.

31. Pelo critério de avaliação do cálculo do valor das
contas a receber deve seguir a seguinte orientação:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O valor das vendas brutas menos estimativas
de despesas para reduzi-las ao valor provável
de realização.
( ) O valor dos estoques menos estimativas de
perdas para reduzi-las ao valor provável de
realização.
( ) O valor das duplicatas mais estimativas de
ganhos para elevá-las ao valor provável de
realização.
( X ) O valor dos títulos menos estimativas de
perdas para reduzi-las ao valor provável de
realização.
( ) O valor dos títulos menos um percentual de
3%, determinado pela legislação do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica.
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32. O intangível é calculado seguindo os seguintes
critérios:

34. A Lei no 10.865/04 ampliou o alcance do PIS/
PASEP e da COFINS, que passa a alcançar:

a. ( ) Pelo valor de avaliação deduzido do saldo da
respectiva conta de amortização, quando aplicável, ajustado ao valor recuperável se este for
igual.
b. ( ) Pelo valor da venda deduzido do saldo da
respectiva conta de amortização, quando aplicável, ajustado ao valor recuperável se este for
maior.
c. ( ) Pelo custo de transformação deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização,
quando aplicável, ajustado ao valor de
mercado.
d. ( ) Pelo custo de oportunidade deduzido do
saldo da respectiva conta de depreciação,
quando aplicável, ajustado ao valor recuperável com a venda.
e. ( X ) Pelo custo incorrido na aquisição deduzido
do saldo da respectiva conta de amortização,
quando aplicável, ajustado ao valor recuperável se este for menor.

a. (

33. De acordo a Lei no 11.941/09, o Patrimônio
Líquido é dividido em:

35. Conforme previsão do Pronunciamento Técnico
CPC 33, os benefícios a empregados incluem as
seguintes categorias:

a. ( X ) Capital social, reservas de capital, ajustes
de avaliação patrimonial, reservas de lucros,
ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
b. ( ) Capital social, reservas de reavaliação, ajustes
de avaliação patrimonial, reservas de contingência, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados.
c. ( ) Capital social, reservas de capital, avaliação
patrimonial, reservas de lucros, ações em
tesouraria e lucros e prejuízos acumulados.
d. ( ) Capital social, reservas especiais, amortização
de ações, reservas de lucros, ações preferenciais e prejuízos acumulados.
e. ( ) Capital social, reservas legal, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros a realizar, reservas de incentivos fiscais e prejuízos
acumulados.

b.

c.

d.

e.

) A entrada de bens nacionais, e o pagamento,
a receita, a entrega, o emprego ou remessa
de valores a residentes ou domiciliados no
exterior.
( ) A entrada de recursos monetários estrangeiros no território nacional, e o recebimento, o
crédito, o emprego ou remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior.
( X ) A entrada de bens estrangeiros no território
nacional, e o pagamento, o crédito, a entrega,
o emprego ou remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
( ) A saída de bens nacionais, e o pagamento ou
a remessa de valores a residentes no territótio
nacional como contraprestação por serviço
prestado.
( ) A saída de dividendos do território nacional, e
o pagamento de matéria-prima empregado
na fabricação de bens para a exportação.

a. (

b.
c.

d.

e.

) Benefícios de longo prazo, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo e
benefícios de contratação.
( ) Benefícios de curto prazo, bônus, outros benefícios de longo prazo e remuneração variável.
( ) Benefícios de médio prazo, benefícios
emprego, outros benefícios de longo prazo e
benefícios de desligamento.
( ) Benefícios de curto prazo, benefícios pré-emprego, outros benefícios de longo prazo e
benefícios dos dependentes.
( X ) Benefícios de curto prazo, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo e
benefícios de desligamento.
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36. O Decreto no 3.000/99, no seu artigo 247 da
RIR/99, define lucro real como:
a. ( ) O lucro operacional do período de apuração
ajustado pelas inclusões, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto.
b. ( X ) O lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto.
c. ( ) O lucro bruto do período de apuração ajustado pelas adições, inclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto.
d. ( ) O lucro líquido do período de apuração ajustado pelas depesas, receitas financeiras e
compensações prescritas ou autorizadas por
este Decreto.
e. ( ) O lucro operacional do período de apuração
ajustado pelas divisões, exclusões ou compensações prescritas ou não autorizadas por este
Decreto.

37. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165,
atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo
sistema de Planejamento e Orçamento, e a iniciativa
dos seguintes projetos de lei:
a. ( ) O plano anual, as diretrizes estratégicas e os
orçamentos anuais.
b. ( ) O plano anual, as metas orçamentárias e os
orçamentos mensais.
c. ( ) O plano plurianual, o planejamento estratégico e o orçamento anual.
d. ( X ) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais.
e. ( ) O plano estratégico, as diretrizes organizacionais e os orçamentos de base zero.

38. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal,
o Poder Executivo publicará, até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre, o relatório:
a.
b.
c.
d.
e.

resumido da execução orçamentária.
resumido do controle orçamentário.
resumido do planejamento orçamentário.
completo da execução orçamentária.
completo das depesas e receitas
orçamentárias.

39. O Plano de Auditoria é uma tarefa preliminar traçada pelo auditor como previsão dos trabalhados a
serem executados em cada serviço.
Assinale a alternativa que apresenta os fatores que
devem compor este plano, quanto ao método de sua
elaboração.
a. (

b.

c.

d.

e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

) Processos específicos e singulares que servem
de base à conduta profissional, o que caracteriza o sistema do auditor, características especiais elaboradas privativamente para cada
caso em exame, normas e procedimentos de
auditoria consagrados.
( ) Processos gerais não-uniformes que servem
de base à conduta profissional, o que caracteriza o sistema do auditor, características especiais elaboradas privativamente para cada
caso em exame, normas e procedimentos de
auditoria ultrapassados.
( X ) Processos gerais uniformes que servem de
base à conduta profissional, o que caracteriza
o sistema do auditor, características especiais
elaboradas privativamente para cada caso em
exame, normas e procedimentos de auditoria
consagrados.
( ) Processos gerais uniformes que servem de
base à conduta profissional, o que não caracteriza o sistema do auditor, características
excepcionais elaboradas privativamente para
cada caso em exame, normas e procedimentos de auditoria consagrados.
( ) Apenas dados padronizados e normas de
auditoria consagradas.
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40. Ao considerar as características da população da
qual a amostra será retirada, o auditor pode determinar a estratificação ou a seleção com base em valores.
Assinale a alternativa que descreve as orientações da
NBC TA 530 para o auditor sobre o uso das técnicas de
estratificação e de amostragem com base em valores.
a. ( ) A eficiência da auditoria pode ficar fragilizada se o auditor estratificar a população,
dividindo-a em subpopulações distintas que
tenham características similares, pois se o
tamanho da amostra for reduzido, aumenta o
risco de amostragem.
b. ( ) Os resultados dos procedimentos de auditoria
aplicados a uma amostra de itens dentro de
um estrato sempre podem ser projetados
para os itens que compõem esse estrato. Para
concluir sobre toda a população, o auditor
não precisa considerar o risco de distorção
relevante em relação a quaisquer outros estratos que compõem toda a população.
c. ( ) Se uma classe de operações ou o saldo de
uma conta tiver sido dividido em estratos, a
distorção é projetada para cada estrato igualmente. As distorções projetadas para cada
estrato não são combinadas na consideração
do possível efeito das distorções no total das
classes de operações ou do saldo da conta.
d. ( ) Ao executar os testes de detalhes, pode ser
eficaz identificar a unidade de amostragem
como unidades monetárias globais que compõem a população. Após ter selecionado unidades específicas da população, o auditor não
pode examinar os itens específicos, como por
exemplo, os saldos individuais que contêm
essas unidades monetárias.
e. ( X ) Na execução dos testes de detalhes, a população é geralmente estratificada por valor
monetário. Isso permite que o trabalho maior
de auditoria possa ser direcionado para os
itens de valor maior, uma vez que esses itens
podem conter maior potencial de distorção
em termos de superavaliação.
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