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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH
etc.).
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da
banca e da Folha de Respostas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso
contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade,
mas controle seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 2h (duas horas) do seu início.
Na Folha de Respostas, confira seu nome, número do seu documento de identificação e cargo
escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas.
Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de
Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:
Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo
da Folha de Respostas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os
candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas objetivas e assine a Lista de Presença.
Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 03 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Alagoas, 26 de Agosto de 2012.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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As questões de 4 a 6 referem-se ao texto abaixo.

Existem pessoas que moram em lan houses. Explico: em
Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega
de mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme
algumas horas num colchonete e volta a viver no fantástico
mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila.
Alimenta-se e arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar
na lan house de sua preferência (Walcyr Carrasco, Época, 23 de
janeiro/2012, p. 96).

[...]
e em silêncio os intimo a voltar a esta vida
em que desde a infância eles viviam lentamente
com a amargura dos dias longos colados às existências
monótonas
e o medo de morrer dos que assistem ao cair da tarde
quando, após a chuva, as tanajuras se espalham
no chão maternal de Alagoas e não podem mais voar
[...]
(Lêdo Ivo)

1. “Existem pessoas que moram em lan houses”. Considerando

4. Considerando as marcas semântico-estruturais do texto, é

As questões de 1 a 3 referem-se ao texto abaixo.

válido afirmar:

a peculiaridade do fato, é possível admitir que se trata
A) de um fenômeno ordinário presente no cotidiano das
cidades.

A) há evidências de uma concepção epistolar, fundamentada
em parâmetros expressivos subjetivos.

B) de concepções funcionais, face à oferta de novas formas de
moradia.

B) pelas construções frasais lineares, trata-se de um texto
argumentativo.

C) de um fato inusitado, que contraria, inclusive, a concepção
original de habitação.

C) as incursões subjetivas e a forma o associam aos preceitos
líricos da poesia.

D) de uma nova estrutura de moradia, baseada na necessidade
de encontros entre pessoas.

D) a construção em versos o enquadra num parâmetro linear e
racional da linguagem. Este fato é determinante para a
definição de textos poéticos.

E)

de uma estrutura funcional que resgata formas de moradia
práticas e eficientes.

2. O fragmento do texto “Dorme algumas horas num
colchonete e volta a viver no fantástico mundo da web”
chama a atenção para

E)

pelas ligações lógicas e coesas, o texto não se afasta dos
relatos de reminiscências.

5. Em geral, o poema não apresenta
A) elementos pitorescos.

A) configurações vitais do mundo de hoje, desenvolvidas para
desestabilizar a necessidade de transcendência, de fuga.

B) imagens recriadas pela linguagem poética.

B) novas concepções de vida nas grandes cidades, que
abdicam da deslinearidade do tempo e das inserções
corporativas e virtuais.

D) uma perspectiva alheia à universalidade.

C) novas relações virtuais em rede dissociadas das estruturas
comunicativas imagéticas e instantâneas.

6. O verso “e o medo de morrer dos que assistem ao cair da

C) traços de regionalidade.
E)

evidências abstratas da criação lírica.

tarde” foi reescrito. Em qual das opções ocorreram danos à
norma-padrão escrita da língua?

D) outra concepção de vida cotidiana que não se alheia às
peculiaridades de outro mundo paralelo e virtual.

A) E o medo de morrer daqueles que esperam o cair da tarde.

E)

B) E o medo de morrer daqueles que esperam à tarde cair.

formas triviais de vida cotidiana, marcadas por incursões a
instâncias subjetivas dos indivíduos humanos.

3. Assinale a opção em que está expresso o argumento básico
do autor.
A) “Em Tóquio, há pessoas que moram em lan houses.”
B) “Alimenta-se e arruma dinheiro de algum jeito.”

C) E o medo de morrer dos que veem o cair da tarde.
D) E o medo de morrer daqueles que anseiam pelo cair da
tarde.
E)

E o medo de morrer dos que assistem à tarde cair.

7. Assinale a opção cujo vocábulo não se coaduna, pela

C) “volta a se instalar na lan house de sua preferência.”

significação, com os demais.

D) “Existem pessoas que moram em lan houses.”

A) Graxo

E)

B) Rijo

“A pessoa chega de mochila.”

C) Acidulado
D) Pontiagudo
E)
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A questão 8 refere-se ao texto abaixo.
Então, o que se lê na materialidade do espaço construído
chinês é o gigantismo negocial da máquina urbana de
crescimento chinesa, porque assim exigem os imperativos de
uma acumulação puxada por megainvestimentos em
infraestrutura (Otília Arantes – CULT nº 167/abril-2012, p.46).
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12. Assinale a opção cujo período, resultante da combinação
das informações das frases de a-d, foi obtido de acordo com
as instruções nos parênteses.

a.

Durante séculos, antes da Reforma, a veneração de
relíquias sagradas tinha sido um elemento importante do
culto católico (ideia mais importante).

8. Segundo a opinião de Otília Arantes, há, na China,
A) uma concepção hiperbólica de crescimento.

b.

Acreditava-se que os objetos usados por Cristo, pela

B) uma otimização sustentável do espaço construído.

Virgem e pelos santos possuíssem uma milagrosa virtude

C) um comedimento nos processos de urbanização.

curativa ou protetora para qualquer pessoa que os

D) uma curva ilusória de crescimento.
E)

tocasse ou lhes chegasse perto (causa de d).

uma simbiose entre crescimento e sustentabilidade.

c.
As questões 9 e 10 referem-se ao texto abaixo.
A união monetária demandaria elevada solidariedade na
região. Acontece que ainda não existem europeus, mas alemães,
franceses, italianos, espanhóis. Os operosos alemães não
aceitam pagar impostos para salvar países tidos como menos
esforçados (Mailson da Nóbrega – Veja/11 de julho/2012, p. 24).

9. O fragmento do texto “Acontece que ainda não existem
europeus” pode também ser escrito – sem danos à norma
padrão – da seguinte forma:
A) Acontece que ainda não deve existir europeus.
B) Acontece que ainda não devem haver europeus.
C) Acontece que ainda não haverão europeus.
D) Acontece que ainda não existe europeus.
E)

Acontece que ainda não deve haver europeus.

10. O termo sintático expresso pela oração sublinhada no texto
é um
A) objeto direto.
B) complemento nominal.
C) sujeito.
D) objeto indireto.
E)

aposto.

11. Dados os seguintes enunciados, no que se refere à
concordância verbal,
I. O problema das línguas indígenas brasileiras estão no fato
de, em sua maior parte, elas serem ágrafas.
II. Ainda que houvessem muitas soluções para que as línguas
fossem preservadas, nenhuma delas alcançaria resultados
imediatos.
III. Quem de nós ousaria afirmar que as línguas hoje existentes
no país serão preservadas por políticas linguísticas sérias?
IV. É surpreendente os dados sobre a quantidade de línguas
ainda faladas no Brasil, pois muitas são desconhecidas.
verifica-se correção em
A) I e IV, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, apenas.
E)

Era inevitável que tal crença desse ensejo a inúmeras
fraudes (consequência de a).

d.

Muitos negociantes de relíquias se beneficiavam dessas
fraudes (atributo do objeto indireto do verbo dar na frase c).

A) Devido à crença de que os objetos usados por Cristo, pela
Virgem e pelos santos possuíam uma milagrosa virtude
curativa ou protetora para qualquer pessoa que os tocasse
ou lhes chegasse perto, a veneração de relíquias sagradas,
durante séculos, antes da Reforma, tinha sido um elemento
tão importante do culto católico, que era inevitável que tal
crença desse ensejo a inúmeras fraudes, das quais muitos
negociantes de relíquias se beneficiavam.
B) Como se acreditava que os objetos usados por Cristo, pela
Virgem e pelos santos possuíssem uma milagrosa virtude
curativa ou protetora para qualquer pessoa que os tocasse
ou lhes chegasse perto, era inevitável que tal crença desse
ensejo a inúmeras fraudes, das quais muitos negociantes de
relíquias se beneficiavam, quando, durante séculos, antes
da Reforma, a veneração de relíquias sagradas tinha sido
um elemento importante do culto católico.
C) Quando se acreditava que os objetos usados por Cristo,
pela Virgem e pelos santos possuíam uma milagrosa virtude
curativa ou protetora para qualquer pessoa que os tocasse
ou lhes chegasse perto, a veneração de relíquias sagradas
tinha sido durante séculos, antes da Reforma, um elemento
tão importante do culto católico, que era inevitável que tal
crença desse ensejo a inúmeras fraudes, das quais muitos
negociantes de relíquias se beneficiavam.
D) Durante séculos, antes da Reforma, a veneração de relíquias
sagradas tinha sido um elemento tão importante do culto
católico, que muitos negociantes de relíquias se beneficiavam
dessas fraudes, por acreditar-se que os objetos usados por
Cristo, pela Virgem e pelos santos possuíssem uma milagrosa
virtude curativa ou protetora para qualquer pessoa que os
tocasse ou lhes chegasse perto.
E)

Acreditava-se que os objetos usados por Cristo, pela Virgem
e pelos santos possuíssem uma milagrosa virtude curativa
ou protetora para qualquer pessoa que os tocasse ou lhes
chegasse perto, de modo que era inevitável que tal crença
desse ensejo a inúmeras fraudes, cujos maiores
beneficiários, durante séculos, antes da Reforma, foram
muitos negociantes de relíquias, já que a veneração destas
tinha sido um elemento importante do culto católico.

III, apenas.
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As questões 13 e 14 referem-se ao texto seguinte.
A primeira característica a ser ressaltada na poesia de João
Cabral é sua linguagem poética: bastante concisa e econômica,
é completamente isenta de sentimentalismos. Os substantivos
prevalecem sobre os adjetivos, surgindo assim poemas despidos
de qualquer acessório sentimental, com predominância, portanto,
da objetividade. É o que se vê no seguinte texto, no qual o poeta
fala de poesia:

Lição de poesia
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14. Dadas as proposições a seguir sobre o texto,
I. A respeito da tipologia textual, o excerto anterior pode ser
caracterizado como predominantemente expositivo, pois
nele o objetivo fundamental é a explicação do estilo poético
de João Cabral.
II. Como parte de um texto predominantemente expositivo, a
citação da poesia de João Cabral ilustra informações
constantes
no primeiro parágrafo,
podendo
ser
desconsiderada para efeito de um resumo do texto de Lajolo
e Clara.
III. Infere-se da leitura do texto que a prevalência de
substantivos sobre adjetivos em um texto a este confere
objetividade e racionalidade.

A luta branca sobre o papel
que o poeta evita.

IV. O emprego do pronome demonstrativo no último parágrafo
do texto mostra-se incorreto para referir-se às características
da poesia de João Cabral apontadas no primeiro parágrafo.

Luta branca onde corre o sangue
de suas veias de água salgada.
A física do susto percebida

verifica-se que

entre os gestos diários;

A) todas estão corretas.

susto das coisas jamais pousadas

B) todas estão incorretas.

porém imóveis — natureza.

C) somente estão corretas I e III.

E as vinte palavras recolhidas

D) somente estão corretas II e III.

nas águas salgadas do poeta

E)

somente estão corretas II e IV.

de que se servirá o poeta
em sua máquina útil.

As questões 15 e 16 referem-se ao texto abaixo.

Vinte palavras sempre as mesmas,

O homem, por sua própria natureza, hesita entre a
segurança e a aventura, a tranquilidade e a emoção. Por isso, ao
mesmo tempo em que aceita a rotina do cotidiano, é induzido a
violá-la; preserva seu casamento tedioso e busca no cinema ou
na novela de televisão a paixão fictícia que não pode viver. Isso
tanto vale para o expectador e leitor como para o autor: de algum
modo, através dos personagens que cria, das melodias que
concebe, o artista vive uma outra vida, experimenta outras
emoções, em suma, escapa à pobreza e aos limites de sua vida
banal (Ferreira Gullar).

de que conhece o funcionamento,
a evaporação, a densidade
menos que a do ar.
A esta preocupação com uma linguagem precisa e
econômica, que se atenha ao essencial, a poesia de João Cabral
soma uma outra grande preocupação com o corte do poema, que
volta a ser construído com formas rígidas e regulares. Este
cuidado formal que se manifesta na obra do poeta
pernambucano já se patenteia em alguns títulos de suas obras:
O Engenheiro, Psicologia da Composição. A menção a
“engenheiro” e “composição” reflete o ato poético de João
Cabral, que está muito mais próximo da matemática e geometria
do que da oratória e da retórica.
(Lajolo & Clara)

13. Assinale a opção correta acerca de aspectos sintáticos e
semânticos do excerto.
A) Há, no último período texto, três orações.
B) A oração reduzida de gerúndio, presente no segundo
período do texto, apresenta verbo transitivo direto.
C) A palavra SE, em suas duas ocorrências no segundo
período do último parágrafo do texto, cumpre função,
respectivamente, de índice de indeterminação do sujeito e
de pronome apassivador.
D) Os títulos de duas obras de João Cabral, mencionadas no
último parágrafo, podem ser entendidos como duas
metonímias.
E)

A eliminação do demonstrativo “esta” no primeiro período do
último parágrafo obrigaria o emprego do acento grave
indicativo de crase no “A” que passaria a anteceder o
substantivo “preocupação”.

15. Em que opção se encontra uma premissa verdadeira que
sustenta o ponto de vista de Ferreira Gullar?
A) O homem traça a trajetória de sua existência em pleno
estado de contentamento.
B) Por não transcender, o homem procura transgredir as
normas de seu cotidiano banal.
C) Apenas quando se reconhece, o homem consegue recriar a
sua existência a partir de eventos ilusórios e efêmeros.
D) Vivendo em constante tensão, o homem transcende de sua
natureza e estabelece uma rota de vida associada aos
impulsos cotidianos.
E)

16. No fragmento do texto “O homem, por sua própria natureza,
hesita entre a segurança e a aventura, a tranquilidade e a
emoção”, encontra-se um exemplo de
A) antítese.
B) metáfora.
C) sinestésia.
D) catacrese.
E)
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Em função de sua natureza, o homem traça a existência a
partir de um paralelismo: ao passo que aceita as
convenções, subverte-as.

hipérbole.
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17. Assinale a opção que está de acordo com o padrão culto

19. Assinale a opção incorreta acerca da leitura e interpretação

formal da língua, no que se refere à regência.
A) As notícias divulgadas pelos meios de comunicação
repercutiram positivamente das políticas linguísticas
brasileiras.
B) Os assassinatos de línguas, acerca dos quais lutamos há
tanto tempo, ainda se encontram presentes em nosso país.
C) Infelizmente, os dados estatísticos dos quais o texto se
refere são o retrato da situação linguística no país.
D) As soluções para os problemas linguísticos brasileiros, nos
quais foram amplamente discutidos, não foram postas em
prática.
E)

Recentes pesquisas, em cujos resultados o povo não confia,
apontam para a preservação das línguas indígenas do
Brasil.

18. Os enunciados a seguir são fragmentos do livro A língua
portuguesa e a unidade do Brasil, de Barbosa Lima Sobrinho
(Nova Fronteira, 2000). Em uma das opções, a pontuação foi
modificada, tornando-se incorreta. Assinale-a.
A) A língua literária, quando se torna excessivamente livresca,
ou aristocrática, perde sua função natural.
B) Nenhum povo cometeria, hoje, o erro de restringir ainda
mais o campo de ação de um determinado idioma, quando a
tendência é para alargar as fronteiras.
C) A língua portuguesa é, que nos prendeu através dos séculos
da formação; ela é que assiste, ao nosso desenvolvimento e
à nossa expansão.
D) De qualquer modo, porém, o que convém é não perder
terreno, isto é, não reduzir o número de pessoas que o
utilizam como idioma comum.
E)

A conclusão, pois, é de que, se temos o privilégio de nos
entendermos facilmente de extremo a extremo do Brasil,
devemo-lo à língua portuguesa.

As questões 19 e 20 referem-se ao texto seguinte.
Ao contrário dos valores, que são núcleos significativos
mais abstratos e podem, por isso, representar mais
genericamente o sentido do consenso social, as ideologias são
fechadas, delimitadas, não dialogam, mas polemizam entre si e
buscam a hegemonia de umas sobre as outras. Há, certamente,
ideologias mais ou menos rígidas. Todavia, todas,
indistintamente, opõem-se entre si como universos fechados.
Assim, uma ideologia liberal pode aceitar, na vida política, a
presença de uma ideologia socialista, desde que esta respeite o
valor máximo da liberdade entendida de forma liberal, com suas
consequências sobre propriedade, as relações econômicas etc.
Em sua contraposição polêmica, as ideologias funcionam, pois,
como mecanismo estabilizador, mas também atuam como
mecanismo de denúncia de outras ideologias. No primeiro caso,
falamos de ideologia crítica, no segundo, de crítica da ideologia.
Trata-se de uma função única, vista de ângulos diferentes.
(Tércio Sampaio Ferraz Jr.)
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do texto.
A) Não há ideologias que não sejam mais ou menos rígidas.
B) O texto reconhece dois aspectos positivos das ideologias.
C) As ideologias nunca podem conter elementos de outra
ideologia.
D) Ideologia alguma carece de função crítica, duplamente
atuante.
E)

Ao contrário dos valores, as ideologias jamais podem
representar o sentido de consenso social.

20. Assinale a opção onde se reescreve de forma correta, em
negrito, uma das passagens do texto, mantendo-lhe o
sentido original.
A) “Ao contrário dos valores, que são núcleos significativos
mais abstratos e podem, por isso, representar mais
genericamente o sentido do consenso social, as ideologias
são fechadas, delimitadas, não dialogam, mas polemizam
entre si e buscam a hegemonia de umas sobre as outras.” /
Contrariamente aos valores que são núcleos cuja
significação mais abstrata os fazem representar de
forma mais ampla o sentido de consenso social, as
ideologias são fechadas, delimitadas, não dialogam,
mas polemizam entre si e buscam a hegemonia de umas
sobre as outras.
B) “Ao contrário dos valores, que são núcleos significativos
mais abstratos e podem, por isso, representar mais
genericamente o sentido do consenso social, as ideologias
são fechadas, delimitadas, não dialogam, mas polemizam
entre si e buscam a hegemonia de umas sobre as outras.” /
As ideologias, ao contrário dos valores, que são núcleos
significativos mais abstratos e podem – por isso –
representar mais genericamente o sentido do consenso
social, são fechadas, delimitadas, não dialogam, embora
polemizem entre si e busquem a hegemonia de umas
sobre as outras.
C) “Ao contrário dos valores, que são núcleos significativos mais
abstratos e podem, por isso, representar mais genericamente
o sentido do consenso social, as ideologias são fechadas,
delimitadas, não dialogam, mas polemizam entre si e buscam
a hegemonia de umas sobre as outras.” / As ideologias –
fechadas, delimitadas – não dialogam, mas polemizam
entre si e buscam a hegemonia de umas sobre as outras,
ao contrário dos valores, que, por serem núcleos
significativos mais abstratos, podem representar mais
genericamente o sentido do consenso social.
D) “Em sua contraposição polêmica, as ideologias funcionam,
pois, como mecanismo estabilizador, mas também atuam
como mecanismo de denúncia de outras ideologias.” / As
ideologias, contrapondo-se polemicamente, funcionam,
portanto, não só como mecanismo estabilizador, mas
também atuando como mecanismo de denúncia de
outras ideologias.
E)

“Em sua contraposição polêmica, as ideologias funcionam,
pois, como mecanismo estabilizador, mas também atuam
como mecanismo de denúncia de outras ideologias.” / As
ideologias
funcionam,
pois,
como
mecanismo
estabilizador, mas também atuam como mecanismo de
denúncia em sua contraposição polêmica à outras
ideologias.
5
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RACIOCÍNIO LÓGICO
21. A definição a seguir não faz parte da literatura matemática. É
uma definição, digamos, ad hoc. Um inteiro positivo é dito
SOMAPAR se a soma dos seus algarismos é um número
par. Por exemplo, 132 é somapar; 351 não é somapar. O
número de inteiros somapares que tem três algarismos
distintos é
A) 320.
B) 328.
C) 648.
D) 324.
E)

450.

22. De quantos modos 10 funcionários da ALGÁS (4 Analistas
de Tecnologia da Informação, 2 Analistas de Comunicação,
3 Analistas de Administração e 1 Diretor) podem sentar em
10 cadeiras dispostas em fila de modo que dois funcionários
de mesmo cargo fiquem juntos?
A) 10!.
B) 288.
C) 720.
D) 6.912.
E)

210.

23. Os valores lógicos das proposições seguintes
I. Maceió é uma ilha ou a capital de Pernambuco é Recife.
II. 2 + 5 = 7 e 4 - 3 > 2.
III. A união e a diferença de conjuntos são operações
associativas.
são, respectivamente,
A) V, V e V.
B) V, F e V.
C) F, F e F.
D) F, V e F.
E)

V, F e F.

24. Se os termos da sequência (3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, …)
obedecem a uma sequência lógica na lei de sua formação, a
soma dos dois próximos termos é
A) 80.
B) 81.
C) 82.
D) 83.
E)

84.

25. Se a partir do terceiro termo for obedecida uma sequência
lógica na sua formação, o sétimo termo da sequência (1, 2,
3, 7, 22, 155, …) é um inteiro
A) múltiplo de 3.
B) múltiplo de 10.
C) primo.
D) maior que 5.000.
E)

menor que 3.000.
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26. Sejam A, B e C três subconjuntos de um universo U e as
seguintes afirmações,
I. (A – B) ∪ (B – A) = (A ∪ B) – (A ∩ B).
II. (A – B) ∪ B = A ∪ B .
III. (A – B) ∪ Α = A.
temos que
A) todas as afirmações são falsas.
B) apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
C) todas as afirmações são verdadeiras.
D) apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
E)

apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

27. Considere no universo dos números inteiros as sentenças
abertas p(x): 3x – 12 < 0 e q(x): 3x – 5 > 0. A soma dos
elementos distintos do conjunto-verdade da sentença
p(x) ∧ q(x) é igual a
A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E)

7.

28. O resultado de uma pesquisa com proprietários de veículos
sobre a utilização dos combustíveis gasolina e etanol foi o
seguinte:
i.

140 proprietários usavam apenas gasolina.

ii. 105 proprietários usavam etanol.
iii. 45 proprietários usavam os dois combustíveis.
O número de proprietários de veículos entrevistados foi situado
entre
A) 250 e 300.
B) 350 e 400.
C) 150 e 200.
D) 300 e 350.
E)

200 e 250.

29. A tabela abaixo apresenta o consumo de gás natural no
Brasil no mês de junho de 2012.
Região

Consumo (1.000m3/dia)

Norte

2.345,8

Nordeste

9.139,7

Sudeste

36.988,0

Sul

6.623,0

Centro-Oeste

617,3

Fonte: Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado

A relação entre o consumo da região de menor consumo e o
consumo do país foi de, aproximadamente,
A) 4,21%.
B) 16,40%.
C) 11,89%.
D) 1,11%.
E)

0,81%.
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30. Em relação aos argumentos seguintes,
I. p → q, ~q |_____ ~p
II. p → q, q → r |_____ p → r
III. p ∨ q, ~q |_____ p
temos que
A) todos são válidos.
B) nenhum deles é válido.
C) apenas I é válido.
D) apenas I e II são válidos.
E)

apenas I e III são válidos.
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34. Indique a opção correta considerando o registro através do
lançamento contábil abaixo.

D

Caixa

R$ 9.000,00

31. Assinale a opção que contém a afirmativa incorreta.

D

Descontos Concedidos

R$ 1.000,00

A) Os efeitos das decisões em todas as áreas da empresa se
fazem sentir muito mais acentuadamente na contabilidade e
as responsabilidades dos gestores aumentam na hora de
assinar as demonstrações contábeis.

C

Duplicatas a Receber

R$ 10.000,00

B) Considerando a Teoria Personalista são contas do
proprietário: Receitas de Vendas, Capital Social e Custo das
Mercadorias Vendidas.
C) Considerando a Teoria Materialista são contas diferenciais:
Despesas de Aluguel, Receitas de Juros e Custo das
Mercadorias Vendidas.
D) Entre os componentes do ativo devem ser evidenciados os
estoques, as disponibilidades, como também os bens de
uso, de renda e de consumo, existentes na data do balanço.
E)

Entre os componentes do passivo podemos encontrar as
exigibilidades, as dívidas, os credores, bem como todo e
qualquer crédito da empresa para com seus agentes.

32. Considerando os dados a seguir da empresa Paraíso das
Águas Imóveis,
•

Ativo circulante = R$ 500.000,00.

•

Passivo não circulante = R$ 400.000,00.

•

Índice de liquidez seca = 0,50.

•

Estoque de mercadorias médio = R$ 100.000,00.

indique a opção que representa o valor do capital de terceiros da
referida empresa.
A) R$ 1.200.000,00.
B) R$ 1.000.000,00.
C) R$ 800.000,00.
D) R$ 500.000,00.
E)

R$ 400.000,00.

33. Considerando as afirmativas abaixo sobre o ICMS, assinale
a opção incorreta.
A) A pessoa jurídica poderá excluir do custo de aquisição de
mercadorias para revenda e de matérias-primas o montante
do ICMS recuperável, destacado na nota fiscal.
B) Ocorrendo saldo credor de ICMS no Registro de Apuração
do ICMS ao final do período-base, o mesmo valor deverá
estar registrado no balanço patrimonial da empresa, em
conta do ativo circulante; se devedor, em conta do passivo
circulante.
C) Nas vendas, o ICMS destacado constituirá parcela da conta
redutora da receita bruta, como imposto incidente sobre
vendas.
D) Na ausência de registro permanente de estoques, o valor a
ser atribuído às mercadorias quando da contagem física
será a importância pela qual elas foram adquiridas nas
compras mais recentes, como já registradas na
contabilidade, ou seja, livre do ICMS.
E)

ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.

Nível Superior – Analista Contábil

A) Ocorreu um lançamento de 2ª Fórmula, uma conta creditada
e mais de uma debitada.
B) O lançamento refere-se ao recebimento de duplicatas no
valor de R$ 10.000,00, com desconto de R$ 1.000,00 por
antecipação de pagamento por parte do cliente.
C) O lançamento refere-se ao pagamento de duplicatas a
receber no valor de R$ 9.000,00, com desconto comercial
concedido no valor de R$ 1.000,00.
D) Nesse lançamento manual, aparentemente as contas
debitadas aparecem após a conta creditada. Na realidade,
estas contas estão antes da conta creditada, pois são
representadas pela palavra DIVERSOS.
E)

No lançamento de 3ª fórmula, pela escrituração mecanizada,
utiliza-se a palavra DIVERSOS ao iniciar o registro contábil
com a partícula “a”, representando as contas debitadas.

35. Com base na Lei nº 6.404/76, com relação à Incorporação,
Fusão e Cisão, marque a opção incorreta.
A) Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos
relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela
prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da
operação; findo o prazo, decairá do direito o credor que não
o tiver exercido.
B) Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas,
fundidas ou cindidas receberão, diretamente da companhia
emissora, as ações que lhes couberem.
C) Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia
aberta, as sociedades que a sucederem serão também
abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso,
promover a admissão de negociação das novas ações no
mercado secundário, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
D) A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de
debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação
dos debenturistas, reunidos em assembleia especialmente
convocada com esse fim.
E)

A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas
especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às
operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam
companhia aberta.

36. De acordo com a legislação tributária, o ICMS é devido na
importação de bens e mercadorias, por pessoa física ou
jurídica, independentemente da finalidade ou destinação. O
fato gerador da incidência do ICMS sobre a mercadoria
importada por uma empresa comercial ocorre no seu(sua)
respectivo(a)
A) desembaraço aduaneiro.
B) entrada na alfândega.
C) entrada no estabelecimento do importador.
D) saída da alfândega.
E)

saída do país exportador.
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37. Dadas as afirmativas abaixo, com relação à legislação sobre

40. Dadas as afirmativas abaixo, com relação à aplicação das

os deveres do Profissional da Contabilidade (Resolução
CFC n.º 803/96 e atualizações),

Normas Brasileiras de Contabilidade à luz dos Princípios de
Contabilidade, (conforme Resolução CFC n.º 750/93 e
atualizações),

I. O profissional de contabilidade deve comunicar, desde logo,
ao cliente ou empregador, em documento reservado,
eventual circunstância adversa que possa influir na decisão
daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho,
estendendo-se a obrigação a sócios e executores.
II. O profissional de contabilidade deve inteirar-se das
principais circunstâncias, antes de emitir opinião sobre
qualquer caso, principalmente nos casos que exigem um
estudo sobre temas específicos.
III. O profissional de contabilidade deve ser solidário com os
movimentos de defesa da dignidade profissional, seja
propugnando por remuneração condigna, seja zelando por
condições de trabalho compatíveis com o exercício éticoprofissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico.
IV. O profissional de contabilidade deve cumprir os Programas
Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo
CFC.
V. O profissional de contabilidade deve manifestar, a cada
cinco anos, a existência de impedimento para o exercício da
profissão.

I. O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas.
II. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade
continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração
e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em
conta esta circunstância.
III. Os “Princípios de Contabilidade”, citados na Resolução CFC
n.º 750/93,
passaram
a
denominar-se
“Princípios
Fundamentais de Contabilidade (PFC)” a partir da
Resolução CFC n.º 1.282/10.
IV. A falta de integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de
sua materialidade; por isso, é necessário ponderar a relação
entre a oportunidade e a continuidade da informação.
V. O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os
componentes do patrimônio devem ser inicialmente
registrados pelos valores originais das transações,
expressos em moeda nacional.

verifica-se que estão corretas apenas

qual é o número de afirmativas corretas?

A) I, II e III.

A) 1.

B) I, III e IV.

B) 2.

C) III e IV.

C) 3.

D) II e V.

D) 4.

E)

E)

II, III e IV.

5.

38. Com base na Lei n.º 6.404/76 e suas atualizações, analise

41. Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF/2012), a

as afirmativas sobre Coligadas e Controladas e marque a
opção incorreta.

Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelece diversas
informações. Dadas as afirmativas abaixo sobre os prazos
para o recolhimento do IRRF,

A) O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e
controladas e mencionar as modificações ocorridas durante
o exercício.
B) São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha
influência significativa.
C) A companhia aberta divulgará as informações adicionais,
sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
D) No Balanço Patrimonial da companhia, os investimentos em
coligadas ou em controladas serão avaliados pelo método
da equivalência patrimonial.
E)

São coligadas as sociedades quando uma participa,
especificamente com 10% (dez por cento) ou mais, do
capital da outra, sem controlá-la.

39. Com relação ao patrimônio, quando o resultado da operação
bens + direitos - obrigações é negativo, convenciona-se
denominá-la:

I. Para rendimentos do trabalho, o prazo de recolhimento do
IRRF é até o último dia do 2º (segundo) decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência aos fatos geradores.
II. Para rendimentos de capital (aplicações financeiras), o
prazo para recolhimento do IRRF é até o 5º (quinto) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência aos fatos
geradores.
III. Para remessas ao exterior, o prazo para recolhimento do
IRRF é na data de ocorrência do fato gerador.
IV. Para rendimentos de aluguéis e arrendamentos, o prazo
para recolhimento do IRRF é até o 20º (vigéssimo) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência aos fatos
geradores.
V. Para rendimentos de capital (fundos de longo prazo), o
prazo de recolhimento do IRRF é até o último dia do 1º
(primeiro) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência aos fatos geradores.
qual é o número de afirmativas corretas?

A) passivo desfavorável.

A) 1.

B) passivo nulo.

B) 2.

C) passivo a descoberto.

C) 3.

D) ativo nulo.

D) 4.

E)

E)

ativo desfavorável.
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42. Dadas as afirmativas abaixo, com relação à abordagem

45. Com base na Resolução CFC nº. 1.236/09 que aborda sobre

sobre a Cofins e o PIS/Pasep,
I. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidem
sobre as receitas decorrentes de exportação.
II. São isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
III. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, com a incidência não cumulativa, é o valor do
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
IV. As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
com a incidência não cumulativa, são, respectivamente, de
um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento (1,65%)
e de sete inteiros e seis décimos por cento (7,6%).
V. A apuração e o pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins serão efetuados mensalmente, de
forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica.
verifica-se que
A) apenas I, II, IV e V são verdadeiras.

as auditorias de Demonstrações Contábeis, analise as
afirmativas abaixo, identificando a opção incorreta.
A) Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis.
B) Um dos objetivos do auditor, ao aplicar as normas de
auditoria no exame de demonstrações contábeis elaboradas
de acordo com uma estrutura de relatório financeiro para
propósitos especiais, é tratar apropriadamente as
considerações especiais que são relevantes para aceitação
do trabalho.
C) Um dos objetivos do auditor, ao aplicar as normas de
auditoria no exame de demonstrações contábeis, é tratar
apropriadamente as considerações especiais que são
relevantes para o planejamento e execução do referido
trabalho.
D) Ao planejar e executar uma auditoria de demonstrações
contábeis para propósitos especiais, o auditor deve
determinar se a aplicação das normas de auditoria requer
consideração especial nas circunstâncias do trabalho.
E)

B) apenas I, II e V são verdadeiras.
C) apenas III e IV são verdadeiras.
D) apenas II e IV são verdadeiras.
E)

todas são verdadeiras.
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No caso de demonstrações contábeis elaboradas de acordo
com as cláusulas de um contrato, o auditor deve avaliar a
legislação das demonstrações contábeis segundo preceitos
basilares.

46. Com base na Resolução CFC nº 1.330/11, julgue os itens
que se seguem e marque V para os verdadeiros e F, para
os falsos.

43. Considerando a Resolução CFC nº. 1.311/10 que aborda
sobre a independência dos trabalhos de auditoria, analise as
afirmativas abaixo, identificando a opção incorreta.

(

A) Um empréstimo ou uma garantia de empréstimo para
membro da equipe de auditoria, para seu familiar imediato
ou para a firma, concedido por cliente de auditoria que é
banco ou instituição semelhante pode criar ameaça à
independência.

) O registro contábil deve conter o número de identificação
do lançamento em ordem sequencial relacionado ao
respectivo documento de origem externa ou interna ou, na
sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem
fatos contábeis.

(

) Retificação de lançamento é o processo técnico de
correção de registro realizado com erro na escrituração
contábil da entidade e pode ser feito por meio de estorno,
transferência e compensação.

(

) Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e
o Livro Razão, em forma não digital, devem revestir-se de
formalidades extrínsecas.

(

) Lançamento de transferência é aquele que promove a
regularização de conta indevidamente debitada ou
creditada, por meio da transposição do registro para a
conta adequada.

(

) Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, não sendo obrigatória
a assinatura do responsável pela entidade, desde que o
profissional da contabilidade regularmente habilitado
tenha assinado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.

B) A independência em relação ao cliente de auditoria é
requerida durante o período de contratação e o período
coberto pelas demonstrações contábeis.
C) Quando um membro da equipe de auditoria sabe que um
familiar próximo tem interesse financeiro direto no cliente de
auditoria, é criada ameaça de interesse próprio.
D) Nas auditorias a importância de qualquer ameaça poderá
ser avaliada e, salvaguardas devem ser aplicadas quando
necessário para eliminar totalmente a ameaça.
E)

Relacionamentos familiares entre membro da equipe de
auditoria e diretor do cliente de auditoria podem criar
ameaças de interesse próprio, familiaridade ou intimidação.

44. Na atividade empresarial, quando há o pagamento de uma
dívida, conclui-se que o
A) débito da empresa diminuirá.
B) débito da empresa não diminuirá.

Indique abaixo a sequência correta considerando as afirmativas
analisadas do item (I) ao item (V).

C) crédito da empresa aumentará.

A) V – V – F – V – F

D) crédito da empresa diminuirá.

B) V – F – V – V – V

E)

C) V – F – V – V – F

débito e o crédito permanecerão inalterados.

D) V – V – V – V – F
E)
Nível Superior – Analista Contábil
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47. Com base na Lei nº. 6.404/76 (e atualizações) sobre o

50. No final do exercício social, o razão de uma entidade

Balanço Patrimonial, assinale abaixo a opção que contém a
afirmativa incorreta.

apresentava, entre outras, as seguintes contas com os
respectivos saldos (valores em reais R$):

Capital Social Realizado
Reservas de Capital
Prejuízos Acumulados
Dividendos a Distribuir
Reserva Legal
Capital Social a Integralizar
Ações de Coligadas

A) A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de
encerramento do exercício social e resultante da correção
monetária do capital realizado será capitalizada por
deliberação da assembleia-geral ordinária que aprovar o
balanço.
B) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou
calculáveis, exceto o Imposto sobre a Renda a Pagar com
base no resultado do exercício, serão computados pelo valor
atualizado até a data do balanço.
C) 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.

10.000
2.800
1.600
700
800
2.400
1.000

Com esses dados, no balanço patrimonial elaborado, o
patrimônio líquido apresentava o valor total de
A) R$ 12.000.
B) R$ 9.600.

D) No balanço, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira da companhia.

C) R$ 8.900.

E)

51. O balancete contábil de verificação da TECHAL S. A.

No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em
controladas serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.

D) R$ 11.200.
E)

demonstrava as seguintes contas e os respectivos saldos:
(Valores em Reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

48. Dadas as afirmativas abaixo, com relação à Resolução CFC

Capital Social Realizado
Duplicatas a Receber (prazo de 15 meses)

nº 1.307/10, mas especificamente sobre as normas de
conduta em relação aos colegas,
I. O Profissional da Contabilidade deve abster-se de fazer
referências
prejudiciais
ou
de
qualquer
modo
desabonadoras.
II. O
Profissional
da
Contabilidade
deve
evitar
desentendimentos com o colega a que vier a substituir no
exercício profissional.
III. O Profissional da Contabilidade deve prestar seu concurso
moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais
que justifiquem a sua recusa.
IV. O Profissional da Contabilidade deve zelar pelo prestígio da
classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento
de suas instituições.
V. O Profissional da Contabilidade jamais deverá utilizar-se da
posição ocupada na direção de entidades de classe em
benefício próprio ou para proveito pessoal.
pode-se afirmar que
A) apenas II, III e IV são verdadeiras.
B) apenas I, II e V são verdadeiras.
C) apenas I e II são verdadeiras.
D) apenas II e IV são verdadeiras.
E)

todas são verdadeiras.

49. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE – não incide sobre
A) gasolina.
B) álcool.
C) gás natural.
D) querosene de avaliação.
E)

óleos e combustíveis.
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R$ 8.600.

36.000
153.000
70.000

Ações de Controladas
Custos das Mercadorias Vendidas

30.000
30.600

Fornecedores (prazo de 8 meses)
Estoque de Mercadorias

52.000
68.400

Móveis e Utensílios
Lucros Acumulados

93.000
1.800

Empréstimos a Sócios
Juros Passivos

23.000
10.800

Receita de Vendas
Reserva Legal

64.800
14.400

Empréstimos recebidos (prazo de 14 meses)
Salários a Pagar
Despesas Administrativas
Provisão p/Perdas em Investimentos
Provisão para o Imposto de Renda
Duplicatas Descontadas
Outras despesas
Imóveis para Renda

66.000
8.000
16.200
5.400
12.600
19.800
1.000
15.000

Considerando um ciclo operacional de 550 dias, na elaboração
do Balanço Patrimonial, os montantes do Ativo Não Circulante e
do Patrimônio Líquido eram, respectivamente, iguais a
A) R$ 133.600 e R$ 160.200.
B) R$ 156.600 e R$ 175.400.
C) R$ 155.600 e R$ 171.800.
D) R$ 291.600 e R$ 175.400.
E)

R$ 161.000 e R$ 165.600.
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Para a resolução das questões 52 e 53, considere os dados
abaixo.

55. A Companhia de Gás, antes de elaborar o Balanço
Patrimonial, levantou o seguinte balancete de verificação,
apresentando, entre outros, os seguintes saldos:

Numa operação de compra de mercadorias para estoque,
realizada por meio de uma entidade, os dados apresentados são
os seguintes:
Itens

Valores em R$ e Prazos

Valor total da Nota Fiscal
ICMS destacado na Nota Fiscal
IPI destacado na Nota Fiscal
Prazo de pagamento ao fornecedor

500.000
90.000
40.000
45 dias

Pagamento do frete e seguro
Fatura da transportadora
Seguro transporte
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Capital a Realizar

Feito pela empresa à vista
2.000
3.000

400.000,00

Despesas Antecipadas

50.000,00

Empréstimos tomados

10.000,00

Banco conta Empréstimos (2 anos)

150.000,00

Depreciação Acumulada - Veículos

28.000,00

Duplicatas a Receber

800.000,00

Duplicatas Descontadas

200.000,00

Fornecedores

784.000,00

Empréstimos a Coligadas (10 meses)

100.000,00

Estoques

908.000,00

Marcas e Patentes

50.000,00

Máquinas para Aluguel

80.000,00

A) R$ 595.000

Ajuste de Avaliação Patrimonial

10.000,00

B) R$ 545.000
C) R$ 510.000

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
Duvidosa

20.000,00

D) R$ 500.000

Títulos a Receber (18 meses)

E)

Veículos de uso

70.000,00

Caixa e Equivalentes de Caixa

24.000,00

52. Qual o valor a ser contabilizado na conta de fornecedor pela
entidade?

R$ 415.000

53. Com relação aos impostos apresentados na nota fiscal de
compra, a contabilidade da entidade deverá adotar o
seguinte procedimento:
A) debitar a conta de fornecedor pelo valor do IPI em
contrapartida do registro em IPI a pagar.
B) considerar os impostos como conta de resultado, tendo em
vista que a empresa não recupera mais os impostos,
debitando-os em conta de despesas comerciais.

Capital Subscrito

A) 178.000,00
B) 150.000,00
C) 128.000,00

D) lançar a débito da conta Imposto a Recuperar – IPI a crédito
da conta do passivo Impostos a Recolher IPI.

E)

registrar no livro de entradas de mercadorias a nota fiscal
destacando em coluna própria o valor bruto da nota fiscal e
o valor dos impostos incidentes na operação.

54. Para uma combinação de negócio, apresentam-se os
seguintes dados:

-

-

A Cia ALFA comprou 100% do capital social da Cia DELTA pelo
valor de R$ 10.000,00.
O balanço patrimonial da Cia Delta, na data da transação,
apresentava a seguinte composição patrimonial: ativo
circulante, R$ 14.000,00; Ativo Não Circulante-imobilizado, R$
6.000,00; Passivo Circulante, R$ 13.000,00; e Patrimônio
Líquido, R$ 7.000,00.
O valor justo do imobilizado da Cia Delta era de R$ 8.000,00.

Com base nos valores informados, o valor do investimento
contabilizado pela Cia ALFA será de
A) R$ 7.000,00.
B) R$ 8.000,00.

1.500.000,00

No Balanço Patrimonial, elaborado exclusivamente com os dados
informados no balancete de verificação, o total das contas
evidenciadas no Ativo imobilizado desse balanço da companhia
de gás, em reais, é

C) contabilizar os dois impostos nas contas de passivo IPI a
Pagar e ICMS a Recolher pelo valor dos impostos lançados
na nota fiscal.

E)

200.000,00

D) 70.000,00
42.000,00

56. Segundo as normas de auditoria, que trata dos objetivos
gerais do auditor independente,
A) o auditor independente deve apresentar um nível absoluto
de segurança de que as demonstrações contábeis como um
todo estão livres de distorção relevante, já que a maioria das
evidências de auditoria nas quais o auditor baseia sua
opinião é sempre conclusiva.
B) a adequação das evidências de auditoria é a medida da
quantidade da evidência de auditoria.
C) a suficiência da evidência de auditoria é a medida da
qualidade da evidência de auditoria.
D) a crença de que a administração e os responsáveis pela
governança são honestos e têm integridade dispensa a
necessidade de o auditor manter o ceticismo profissional ao
conduzir a auditoria.
E)

as distorções das demonstrações contábeis são
consideradas relevantes pelo auditor se for razoável esperar
que elas influenciem as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas demonstrações contábeis.

C) R$ 9.000,00.
D) R$ 10.000,00.
E)

R$ 12.000,00.
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57. Considerando a seguinte situação hipotética,
“A Maceioense Ltda. apurou um lucro líquido de R$ 40.000,00
no exercício de 2011. Este valor, somado a outros elementos do
Patrimônio Líquido, resultou em R$ 160.000,00. No mesmo
período, o Ativo Total registrado pela empresa foi de
R$ 400.000,00”.
qual a opção correta?
A) Após o fechamento do balanço, o Ativo ficou maior que o
Passivo em R$ 40.000,00.
B) Os recursos de
R$ 240.000,00.

terceiros

totalizam

no

exercício

C) Os recursos próprios totalizam no exercício R$ 240.000,00.
D) Após o fechamento do balanço, o Ativo ficou menor que o
Passivo em R$ 40.000,00.
E)

Os recursos de
R$ 120.000,00.

terceiros

totalizam

no

exercício

58. Dadas as afirmações que seguem,
I. O auditor independente não pode ser pessoa jurídica.
II. A opinião do auditor tem o propósito de aumentar o grau de
confiança dos usuários das demonstrações contábeis objeto
da auditoria.
III. A auditoria externa tem menor independência do que a
interna para realização de seus trabalhos.
Não está correto o que se afirma em
A) III, somente.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
E)

I, II e III.

59. Não é uma informação financeira:
A) a liquidez.
B) a imobilização do capital próprio.
C) a redução do endividamento.
D) capital circulante líquido.
E)

lucro acumulado.

60. Um entidade reconhece, no dia 01/01/2010, uma venda a
prazo de uma mercadoria no valor de R$ 53.600,00, com
data de recebimento prevista para 24 meses, isto é,
31/12/2012. Sabe-se que, se vendida à vista, esta
mercadoria seria R$ 29.600,00. Considerando uma
aplicação de juros simples, assinale a opção que indica o
valor presente do direito no dia 31/12/2011.
A) R$ 53.600,00
B) R$ 41.600,00
C) R$ 29.600,00
D) R$ 24.000,00
E)

R$ 12.000,00
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