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Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 5.
EVITE O ABUSO DO VERBO "FAZER"
Por: Chico Viana. Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-ponta/evite-o-abusodo-verbo-fazer-301353-1.asp Acesso em 19 de dezembro de 2013

- O que o músico faz em comum com o sapateiro?
- Sola.
No diálogo acima, há um jogo de palavras que se apoia
na homonímia da palavra "sola". Ela é verbo e substantivo.
Significa, no primeiro caso, o ato de "executar um canto ou
solo". E no segundo, a "sola do sapato".
O jogo de palavras só foi possível graças ao emprego
do verbo "fazer". Ele significa "produzir, confeccionar" no
que diz respeito ao ofício do sapateiro ("sola", ou "solado",
é mesmo o que o sapateiro faz). No que tange à atividade
do músico, "fazer" não tem sentido próprio; substitui o verbo
"solar". Ou seja: é um verbo vicário.
Vicários são os termos que aparecem no lugar de outros.
Pronomes, numerais, advérbios (sim e não) e o verbo "ser"
também desempenham esse papel. Veja alguns exemplos:
"Pedro desistiu de concorrer a uma vaga para
medicina. Ele não tinha esperança de passar", "Veio
acompanhado de um irmão e um primo; o primeiro era mais
educado do que o segundo", "Você gosta de
cinema? Sim (ou seja: gosto)", "Se desistiu, foi porque não
teve o estímulo da família (quer dizer: "desistiu porque não
teve o estímulo da família)".
O verbo "fazer", seguido ou não de pronome, pode
substituir qualquer verbo de ação da língua portuguesa.
Uma pergunta como "O que você faz?" admite como
respostas frases do tipo: "Estudo", "Construo prédios",
"Organizo eventos" etc. "Fazer" toma o lugar de todas essas
ações.
A amplitude semântica desse verbo pode levar a abusos
no seu emprego. É quando, em vez de empregar uma forma
verbal específica, usa-se "fazer" seguido de substantivo. Eis
alguns exemplos retirados de redações: "Decidiu-se fazer a
votação de duas propostas bem especiais", "É
preciso fazer uma avaliação honesta do que está
ocorrendo no País", "O governo precisa fazer uma
sondagem na opinião pública".
Devem-se evitar essas construções perifrásticas. O texto
ganha em economia e expressividade quando elas são
substituídas pelos verbos correspondentes. Por que não
dizer "votar duas propostas" "avaliar honestamente" ou
"sondar a opinião pública"? Além de ter mais energia do
que o nome, o verbo designa diretamente a ação.
Há casos em que o conjunto "verbo mais substantivo" é
pertinente (como em "fazer um levantamento"), mas na
maioria das vezes ele afrouxa a expressão.
Chico Viana é professor de português e
redação. www.chicoviana.com

Releia o trecho a seguir e responda as questões 1 e 2.
“Devem-se evitar essas construções perifrásticas. O texto
ganha em economia e expressividade quando elas são
substituídas pelos verbos correspondentes.”

Planejamento e Execução IESES

TIPO 1

1. Assinale a alternativa que contenha a justificativa correta
para o plural do verbo “dever” no primeiro período desse
trecho:
a) O “se” é índice de indeterminação do sujeito. Nessa
construção, o sujeito é indeterminado, por isso o
verbo fica na 3ª pessoa do plural.
b) O “se” vem acompanhando um verbo transitivo
indireto e serve para indicar que o sujeito da oração
é indeterminado.
c) O “se” tem função de sujeito acusativo, pois é objeto
direto do verbo e sujeito de outro verbo, ao mesmo
tempo.
d) O “se”, ligado ao referido verbo, é uma partícula
apassivadora; e o verbo está na voz passiva sintética,
concordando com o sujeito.
2. Nas palavras “correspondentes”, “expressividade” e
“economia”, quanto ao processo de formação, há,
respectivamente:
a) Derivação sufixal; derivação parassintética e
derivação regressiva.
b) Derivação parassintética, derivação parassintética e
palavra primitiva.
c) Derivação parassintética; derivação sufixal e palavra
primitiva.
d) Derivação prefixal; derivação prefixal e derivação
regressiva.
3. São ideias presentes no texto, EXCETO:
a) É preciso ter cuidado com o emprego do verbo “fazer”
como auxiliar.
b) O verbo fazer pode ser empregado com sentido
diferente de sua acepção básica.
c) O verbo “fazer” tem diferentes funções, tanto na
linguagem falada quanto na escrita.
d) O verbo “fazer” deve ser usado com cuidado quando
associado a um substantivo.
4. Sobre os recursos de construção textual utilizados,
avalie as proposições a seguir. Em seguida assinale a
alternativa que contenha a resposta correta sobre a
análise das mesmas.
I. Em: “jogo de palavras que se apoia na homonímia"
(3º par.), a palavra “que” é um pronome relativo.
II. Em: “no que diz respeito ao ofício do sapateiro” (4º
par.) a palavra “que” é uma conjunção subordinativa
concessiva.
III. A palavra “que” pode desempenhar a função de
pronome interrogativo. Então, sem perda de sentido,
outra forma correta de escrever o trecho: “O que você
faz” (6º par.) seria: “você faz o que?”.
IV. No último parágrafo, em “Há casos em que o conjunto
‘verbo mais substantivo’ é pertinente”, a palavra “que”
é um pronome relativo.
a)
b)
c)
d)

Todas as proposições estão corretas.
Estão corretas as proposições II e IV apenas.
Estão corretas as proposições I e IV apenas.
Estão corretas as proposições I, III e IV apenas.
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TIPO 1

5. Assim como a palavra “sola", citada no texto, há outros 10. Quanto às normas de concordância verbal e nominal,
assinale a única alternativa inteiramente correta:
casos de palavras homônimas em língua portuguesa.
Assinale a alternativa que completa corretamente o
a) Um e outro lados manifestaram-se favoráveis.
período a seguir:
b) Resolveu os dois: trabalho e prova marcadas pela
Daqui _____ pouco, será aberta a ________ da câmara,
professora.
o que gera alguma ___________.
c) As únicas medidas com as quais concordo, e que
acho bastantes, são as sugeridas aqui.
a) há – seção – tensão.
d)
Feita as contas, chegou-se à conclusão de que
b) a – sessão – tensão.
faltariam
recursos.
c) à – seção – tenção.
d) há – cessão – tenção.

11.Complete the sentence (use the present perfect):

6. Sabendo da existência de verbos irregulares, analise as
Where’s the book I gave you? What _____________ with
proposições a seguir. Depois faça o que se pede:
it?
I. Se o governo manter essa postura, a situação
a) have you done
melhorará.
b) are you doing
II. Ouçamos com atenção para que não nos vejamos em
c) have you been doing
confusão.
d) had you do
III. Quando você pôr os documentos no correio, por favor,
advirta-me.
IV. Se eu a ver, aviso-a da alteração no contrato.
12. The phrasal verb “make something up” is the same:
Assinale a alternativa que contenha a análise correta
a) invent something that is not true
sobre as proposições acima:
b) produce an idea
a) Há erro em três proposições apenas.
c) be introduced in a conversation
b) Todas as proposições contêm erro.
d) save money to buy something
c) Há erro em uma proposição apenas.
d) Há erro em duas proposições apenas.
13. The phrasal verb “give up” is the same:
a) arrive, appear
7. Quanto ao emprego do hífen, assinale a alternativa em
b) use all of it so that nothing is left
que todas as palavras estejam grafadas corretamente de
c) use space or time
acordo com as regras vigentes, incluindo as
d) stop trying
estabelecidas pelo último acordo ortográfico.
a) Paraquedas; interregional; minissaia; sub-base.
14. Complete the sentence (prepositions): When did they
b) Hiperárido;
ultrasseco;
canário-da-terra;
__________ the hotel?
hipersensível.
a) get to
c) Transamazônica; pré-candidato; antiidade; hipereal.
b) arrive in
d) Transsexual; portarretrato; ex-ministro; hiperc) get in
resistente.
d) arrive to
8. Quanto ao sentido que queremos dar ao que
dizemos/escrevemos,
precisamos
empregar 15.Which alternative contains a correct correspondence of
meaning?
adequadamente os porquês. Pensando nisso, assinale a
única alternativa INCORRETA:
a) Nimble is the opposite of agile
b) Swift means respite
a) Ensinei-lhe o caminho por que vim, porque queria que
c) Rapidly is the opposite of quickly
ele também conhecesse a paisagem.
d) Spry means sharp
b) Porque vale a pena investir no Brasil, continuamos
nossa luta.
c) O porquê do cancelamento foi questionado por 16. The passive form of the sentence “The international
Court of Hague rejected an attempt by New Zealand to
muitos, porque não havia clareza nas informações.
stop further..” is:
d) A direção a questionou porque ela não soube dizer
porque não pôde comparecer.
a) An attempt by New Zealand to stop further … is being
9. Assinale a única alternativa INCORRETA sobre as
regras de acentuação gráfica vigentes, incluindo as
estabelecidas pelo último acordo ortográfico:
a) Não se usa mais acento nos ditongos abertos “ei”, “oi”.
b) Não se acentuam oxítonas terminadas em “I” ou “U”,
a não ser que seja um caso de hiato.
c) Não recebem acento agudo as vogais tônicas “I” e “U”
quando forem paroxítonas e precedidas de ditongo.
d) Acentuam-se as oxítonas terminadas em “A”, “E”,
“O”, seguidas ou não de “S”, inclusive as formas
verbais assim terminadas quando seguidas
de “LO(s)” ou “LA(s)”.

Planejamento e Execução IESES

rejected by The International Court of Justice in
Hague.
b) An attempt by New Zealand to stop further … have
been rejected by The International Court of Justice in
Hague.
c) An attempt by New Zealand to stop further… was
rejected by The International Court of Justice in
Hague.
d) An attempt by New Zealand to stop further … would
be rejected by The International Court of Justice in
Hague.
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17. The correct opposites for the words “hot” and “waste” are
respectively:
a)
b)
c)
d)

freeze - leisure
cold - useful
warm - solve
ice - steep

18.Complete the sentence: That milk will leave a
__________ in the carpet.
a)
b)
c)
d)

wound
crabby
blow
stain

19. The Past Perfect Continuous form of the sentence “I have
been waiting for 20 minutes.” is:
a)
b)
c)
d)

I had done waiting for 20 minutes.
I was done waiting for 20 minutes.
I waited for 20 minutes.
I’d been waiting for 20 minutes.

20.Which word is not plural?
a)
b)
c)
d)

species
people
series
news

BLOCO I
21.Segundo a Lei 11.638/07, podemos afirmar que:
I. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data
do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais) não será obrigada à elaboração e
publicação da demonstração dos fluxos de caixa.”
II. As companhias fechadas poderão optar por observar
as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para
as companhias abertas.
III. Demonstração do valor adicionado – o valor da
riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição
entre os elementos que contribuíram para a geração
dessa riqueza, tais como empregados, financiadores,
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da
riqueza não distribuída.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Apenas a afirmação II está correta.

22. Em relação ao princípio do Valor pelo Registro Original,
quanto a variação do custo histórico, temos:
Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos
pela venda em uma forma ordenada. Os passivos são
mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de
caixa, não descontados, que se espera seriam pagos
para liquidar as correspondentes obrigações no curso
normal das operações da Entidade. Este concito remete
ao:
a)
b)
c)
d)

TIPO 1

23. Com relação a apresentação apropriada das
demonstrações contábeis e conformidade com as
práticas contábeis brasileiras, podemos afirmar que:
I. As demonstrações contábeis devem representar
apropriadamente a posição financeira e patrimonial,
o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para
apresentação
adequada,
é
necessária
a
representação confiável dos efeitos das transações,
outros eventos e condições de acordo com as
definições e critérios de reconhecimento para ativos,
passivos, receitas e despesas como estabelecidos na
Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Presume-se que a aplicação das normas,
interpretações e comunicados técnicos, com
divulgação adicional quando necessária, resulta em
demonstrações
contábeis
que
representam
apropriadamente o que se propõe a retratar.
II. Políticas contábeis inadequadas podem ser
retificadas por meio da divulgação das políticas
contábeis utilizadas ou por notas ou qualquer outra
divulgação explicativa.
III. A entidade cujas demonstrações contábeis estão em
conformidade com as normas, interpretações e
comunicados técnicos do CFC deve declarar de
forma explícita e sem reservas essa conformidade
nas notas explicativas. A entidade não descreve suas
demonstrações contábeis como estando de acordo
com essas normas, interpretações e comunicados
técnicos a menos que cumpra todos os seus
requisitos.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas as afirmações I e III estão corretas.

24. Referente ao Balanço patrimonial, qual critério abaixo
NÃO é condizente com o Ativo circulante?
a) Está mantido essencialmente com o propósito de ser
negociado.
b) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo
operacional normal da entidade.
c) Espera-se que seja realizado até doze meses após a
data do balanço.
d) Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que
seja vendido ou consumido no decurso normal do
ciclo operacional da entidade.
25. Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo
do valor em uso do ativo, EXCETO:
a) Preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo
(prêmio).
b) Valor do dinheiro.
c) Estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade
espera obter com esse ativo.
d) Expectativas acerca de possíveis variações no
montante ou no período de ocorrência desses fluxos
de caixa futuros.

Valor Realizável.
Custo Corrente.
Valor Justo.
Valor Presente.

Planejamento e Execução IESES
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26. A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das
atividades de financiamento é importante por ser útil na
predição de exigências de fluxos futuros de caixa por
parte de fornecedores de capital à entidade. Abaixo
temos exemplos de fluxos de caixa advindos das
atividades de financiamento, EXCETO:

TIPO 1

30.Relativo ao custo de um item do ativo imobilizado, temos
como exemplos de custos diretamente atribuíveis,
EXCETO os:

a) Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo
imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo
prazo.
b) Caixa recebido pela emissão de ações ou outros
instrumentos patrimoniais.
c) Pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução
do passivo relativo a arrendamento mercantil
financeiro.
d) Amortização de empréstimos e financiamentos.

a) Custos incorridos na introdução de novo produto ou
serviço (incluindo propaganda e atividades
promocionais).
b) Custos com testes para verificar se o ativo está
funcionando corretamente, após dedução das
receitas líquidas provenientes da venda de qualquer
item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local
e condição (tais como amostras produzidas quando
se testa o equipamento).
c) Custos de frete e de manuseio (para recebimento e
instalação).
d) Custos de preparação do local.

27. Em relação a Demonstração do Valor Adicionado, temos
a seguinte situação em uma Empresa:

31. Com relação à consolidação das demonstrações
contábeis, temos:

Valor de Receitas = 50.000,00
Insumos Adquiridos = 15.000,00
Depreciação = 2.500,00
Valor Adicionado recebido em transferências = 5.000,00

I. Demonstrações Contábeis Consolidadas são aquelas
resultantes da agregação das demonstrações
contábeis, estabelecidas pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade, de duas ou mais entidades, das quais
uma tem o controle direto ou indireto sobre a(s)
outra(s).
II. A controladora deve consolidar as demonstrações
contábeis de entidade controlada a partir de qualquer
momento.
III. Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo
de consolidação devem ser realizados em
documentos auxiliares, não originando nenhum tipo
de lançamento na escrituração das entidades que
formam a unidade de natureza econômico-contábil.

Qual o valor adicionado líquido produzido pela Empresa?
a)
b)
c)
d)

27.500,00
32.500,00
35.000,00
37.500,00

28. Em relação ao uso e reconhecimento das provisões,
temos as seguintes afirmações:
I. Uma provisão deve ser usada somente para os
desembolsos para os quais a provisão foi
originalmente reconhecida.
II. Somente os desembolsos que se relacionem com a
provisão original são compensados com a mesma
provisão. Reconhecer os desembolsos contra uma
provisão que foi originalmente reconhecida para outra
finalidade esconderia o impacto de dois eventos
diferentes.
III. Provisões para perdas operacionais futuras não
devem ser reconhecidas.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmação III está correta.
Apenas as afirmações I e III estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.

29. ___________________ de um ativo é o valor estimado
que a entidade obteria com a venda do ativo, após
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo
já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de
sua vida útil.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Apenas as afirmações I e III estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.

32. Com relação às ações de uma Sociedade anônima.
Estas espécies de ações são um tipo de classificação
que leva em consideração as vantagens e os diretos do
investidor. O conceito abaixo se refere a:
Ações que dão aos acionistas direitos de sócios comuns,
sem restrições ou privilégios. Aquele que possui esse
tipo de ação tem o direito de participar das decisões da
assembleia geral, ou seja, tem o poder de decidir sobre
o futuro da companhia. Quando possui mais da metade
dessas ações, ele é o controlador da empresa. Estamos
nos referindo as:
a)
b)
c)
d)

Ações secundárias.
Ações ordinárias ou comuns.
Ações preferenciais.
Ações de fruição ou gozo.

Valor residual
Valor recuperável
Valor orçado
Valor justo

Planejamento e Execução IESES
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33. Com relação às vantagens de emissão das debêntures
para a Sociedade Anônima, temos:
I. Ao emitir debêntures, as companhias podem utilizar
os recursos captados para o financiamento de
projetos, reestruturação de passivos, aumento de seu
capital de giro ou estruturação de operações de
securitização de recebíveis.
II. Reestruturação de Passivos: as debêntures são
utilizadas para consolidar as dívidas de diversas
naturezas da empresa e têm como vantagens a
diminuição de seu custo médio (inclusive o custo e a
complexidade da administração da dívida), o
alongamento e a adequação do seu perfil e a
diminuição significativa das garantias utilizadas na
captação de recursos.
III. Captação de Recursos para Investimentos: é uma
alternativa aos financiamentos bancários, abrindo
para a companhia um amplo espectro de investidores
potenciais, tanto no Brasil quanto no exterior.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação I e II estão corretas.

34. São títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos
ao capital social, que podem ser criados a qualquer
tempo pelas Sociedades por Ações de Capital Fechado.
Esses títulos podem ser negociados pela companhia ou
cedidos gratuitamente aos acionistas, fundadores ou
terceiros, como os empregados e clientes, entre outros,
em remuneração pelos serviços prestados à companhia,
de acordo com a vontade desta, nos termos de seu
estatuto ou conforme deliberação em assembleia geral
dos acionistas. O único direito que o detentor desses
títulos tem é a participação nos lucros anuais da
companhia, que não poderá ser superior a um décimo do
lucro apurado, nos termos do artigo 46 e parágrafos da
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").
Estamos falando das:
a)
b)
c)
d)

Ações ordinárias
Debêntures
Partes beneficiárias
Ações preferenciais

BLOCO II
35.Referente a avaliação dos estoques, temos:

Em relação ao custo da mercadoria vendida no período
respectivamente pelo sistema PEPS e UEPS, quando
fazemos uma operação de venda de 250 unidades
temos os valores relativos a este CMV no período de:
a)
b)
c)
d)

1.050,00 e 950,00
1.000,00 e 1.050,00
950,00 e 1.050,00
1.200,00 e 1.350,00

Planejamento e Execução IESES
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36. A análise que caracteriza-se por perfilar as contas de
balanços de no mínimo, 3 períodos e respectivas
demonstrações do resultado do exercício referentes aos
mesmos períodos. A partir daí, tendo como base o
período X1 (o primeiro deles), avalia-se a evolução ou
involução patrimonial da empresa ao longo dos anos até
Xn (último período de análise, no caso de três períodos
X3). Estamos falando da análise_________________.
a)
b)
c)
d)

Vertical
Horizontal
Por quocientes
Por índices

37. Com base nas informações de um Balanço Patrimonial
descritas abaixo, responda:
Ativo Total = 200.000,00
Ativo Circulante = 150.000,00
Estoques = 30.000,00
Disponível = 90.000,00
Investimentos = 20.000,00
Passivo Circulante = 100.000,00
Patrimônio Líquido = 50.000,00
Calcule o quociente de endividamento de curto prazo.
a)
b)
c)
d)

1,5
1
0,5
0,67

38. Com base nas informações de um Balanço Patrimonial
descritas abaixo, responda:
Ativo Total = 200.000,00
Ativo Circulante = 150.000,00
Estoques = 30.000,00
Disponível = 90.000,00
Investimentos = 20.000,00
Passivo Circulante = 100.000,00
Patrimônio Líquido = 50.000,00
Calcule o quociente de Liquidez Seca.
a)
b)
c)
d)

0,9
1,8
1,5
1,2

39. Com base nas informações de um Balanço Patrimonial
descritas abaixo, responda:
Ativo Total = 200.000,00
Ativo Circulante = 150.000,00
Estoques = 30.000,00
Disponível = 90.000,00
Investimentos = 20.000,00
Passivo Circulante = 100.000,00
Patrimônio Líquido = 50.000,00
Calcule o quociente de Imobilização do Capital Próprio.
a)
b)
c)
d)

0,13
0,2
0,4
0,1
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40. A soma de todos os custos de produção, exceto os
relativos a matéria-prima e outros eventuais adquiridos e
empregados sem nenhuma modificação pela empresa,
definem os custos de (a):
a)
b)
c)
d)

Produção vendida
Transformação
Produção acabada
Primários

41. Elencamos abaixo custos de produção e despesas de
uma determinada Indústria.
Custos de Produção
Matéria – Prima consumida
Depreciação na Indústria
Seguros da Indústria
Manutenção da Indústria
Despesas Administrativas
Salários da Administração
Honorários da Diretoria
Correios, telefone e telex
Indique qual seria o custo direto elencado acima?
a)
b)
c)
d)

Depreciação na Indústria
Salários da Administração
Matéria-prima consumida
Manutenção da Indústria

42. Em relação ao cálculo margem de contribuição por
unidade do produto X, temos as seguintes informações:
Produto X
Custo Direto Variável = 700,00
Custo Indireto Variável = 80,00
Preço de Venda = 1.550,00
Qual seria a Margem de Contribuição do produto X?
a)
b)
c)
d)

780
770
1.550,00
850

BLOCO III
43. Identifique a sequência de competência de
estabelecimento de tributos entre os governos Federal
(F), Estadual (E) e Municipal (M)
(
(
(
(

) Propriedades predial e territorial urbana
) Produtos Industrializados
) Propriedade Territorial Rural
) Transmissão causas mortis e doação de quaisquer
bens e direitos

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

E, F, F, M
M, F, F, E
M, E, F, M
M, F, E, E

44. Em relação à espécie de tributos temos os que decorrem
de situação geradora independente de qualquer
contraprestação do Estado em favor do contribuinte:
Estamos falando dos(as):
a)
b)
c)
d)

45. Com relação aos Princípios Constitucionais Tributários
temos: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: (...) II - instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; Estamos
falando do Princípio do(a):
a)
b)
c)
d)

Competência
Isonomia Tributária
Anterioridade
Legalidade

46. Referente às funções e atividades da contabilidade
tributária para uma empresa temos:
I. Registro contábil das provisões relativas aos tributos
a recolher, em obediência aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade. Como parte
integrante do sistema de informação da empresa, a
Contabilidade Tributária tem a responsabilidade de
informar, correta e oportunamente, o valor das
diversas provisões para recolhimento dos tributos, de
acordo com o princípio contábil da competência de
exercícios.
II. Escrituração dos documentos fiscais em livros fiscais
próprios ou registros auxiliares, para apurar e
determinar o montante do tributo a ser recolhido
dentro do prazo após encerramento do período de
apuração.
III. Orientação fiscal para todas as unidades da empresa
(filiais, fábricas, departamentos) ou das sociedades
coligadas e controladas. A correta orientação fiscal e
tributária para as demais unidades ou empresas pode
representar relevantes economias com os impostos.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações I e II estão corretas.

47. Referente ao planejamento tributário temos:
I. Planejamento tributário é a metodologia para se obter
um menor ônus fiscal sobre operações ou produtos,
utilizando-se meios legais.
II. Sem informações contábeis adequadas, o
planejamento tributário ficará dependente de dados
avulsos, não regulares, sujeitos a estimativas, erros e
avaliações equivocadas.
III. Fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar
despesas, majorando-as, com o objetivo de obter
dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem
prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Todas as afirmações estão corretas.

Contribuições de Melhoria
Taxas
Convênios
Impostos

Planejamento e Execução IESES
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48. Falando em regime de tributação das Empresas, temos:
Quando o Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição
Social sobre o Lucro (CSL) têm por base uma margem
de lucro pré-fixada pela lei. Assim, mesmo que a
empresa tenha obtido uma margem de lucro maior, a
tributação recairá apenas sobre a margem pré-fixada.
Estamos falando do regime do(a):
a)
b)
c)
d)

Lucro Real
Lucro Presumido
Simples Nacional
Competência

49.Relativo ao ICMS, indique qual a alíquota aplicada nas
operações/prestações no Distrito Federal para a
mercadoria fogos de artifícios?
a)
b)
c)
d)

12%
17%
21%
25%

50. Para as entidades financeiras e equiparadas a alíquota
da Contribuição Social é:
a)
b)
c)
d)

5%
9%
8%
15%
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