Concurso Público

021. Prova Objetiva

contador

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
 uando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
Q
problema, informe ao fiscal da sala.
Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul, preferencialmente, ou preta, a letra correspondente à alternativa
que você escolheu.
A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

08.06.2014 | Manhã

02. De acordo com a opinião do autor, num contexto em que se
pretende oferecer medicina e justiça para uma sociedade de
massas, modelos que procuram a máxima segurança

conhecimentos gerais
Língua Portuguesa

(A) ainda devem ser privilegiados.
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 09.

(B) estão se tornando impraticáveis.
(C) continuam trazendo resultados satisfatórios.

Novos tempos
Não dá para afirmar que seja despropositada a decisão do
Supremo Tribunal Federal de dar aos réus todas as possibilidades
recursais previstas em lei. O que dá, sim, para discutir é se nosso
marco legislativo não é absurdamente pródigo em recursos.
Minha impressão é que, a exemplo do que aconteceu com
a medicina, o direito foi atropelado pelos novos tempos e nem
percebeu. Se, até algumas décadas atrás, ainda dava para insistir
em modelos que procuravam máxima segurança, com médicos
conduzindo pessoalmente cada etapa dos processos diagnóstico
e terapêutico e com advogados podendo apelar, agravar e embar
gar nas mais variadas fases do julgamento, isso está deixando de
ser viável num contexto em que se pretende oferecer medicina e
justiça para uma sociedade de massas.
Aqui, seria preciso redesenhar os sistemas, fazendo com que
o cidadão só fosse para a Justiça ou para o hospital quando alter
nativas que dessem conta dos casos mais simples tivessem se
esgotado. Não há razão, por exemplo, para que médicos prescre
vam óculos para crianças ou para que divórcios e heranças não
litigiosos passem por juízes e advogados.
É perfeitamente possível e desejável utilizar outros profis
sionais, como enfermeiros, tabeliães, notários e mediadores,
para ajudar na difícil tarefa de levar saúde e justiça para todos. A
dificuldade aqui é que, como ambos os sistemas são controlados
muito de perto por entidades de classe com fortes poderes, que
resistem naturalmente a mudanças, reformas, quando ocorrem,
vêm a conta-gotas.
É preciso, entretanto, racionalizar os modelos, retirando
seus exageros, como a generosidade recursal e a centralização
no médico, mesmo sob o risco de reduzir um pouco a segurança.
Nada, afinal, é pior do que a justiça que nunca chega ou a fila da
cirurgia que não anda.

(D) não devem ser descartados.
(E) ainda são os mais adequados.

03. Segundo a opinião do autor, para que o atendimento médico
pudesse chegar a um número muito maior de cidadãos bra
sileiros, seria necessário reorganizar o sistema, de modo que
(A) o atendimento à saúde contasse com um número muito
maior de especialistas médicos e de profissionais inter
mediários.
(B) fossem recomendadas formas alternativas de tratamento
para os casos que dependem do acompanhamento de
especialista médico.
(C) o médico inicialmente avaliasse cada caso e depois transferisse os pacientes para os cuidados de profissionais
intermediários.
(D) os casos fossem atendidos por um médico e por uma
equipe de profissionais intermediários, como enfer
meiros e seus auxiliares.
(E) os casos mais simples fossem tratados por profissionais
intermediários e só fossem para o médico quando neces
sário o especialista.

04. Releia o seguinte trecho do texto:

(Hélio Schwartsman. http://www1.folha.uol.com.br. 28.09.2013. Adaptado)

A dificuldade aqui é que, como ambos os sistemas são
controlados muito de perto por entidades de classe com fortes
poderes, que resistem naturalmente a mudanças, reformas,
quando ocorrem, vêm a conta-gotas.

01. Segundo o primeiro parágrafo do texto,
(A) é exagerada a postura do Supremo Tribunal Federal de
permitir aos réus todas as formas de recursos, mesmo
previstas em lei.

A expressão destacada no final do trecho foi utilizada pelo
autor para enfatizar o que ele considera ser uma caracterís
tica das reformas e mudanças nos sistemas de saúde e de
justiça brasileiros: a

(B) é necessário que a legislação brasileira seja discutida
com a finalidade de permitir ao cidadão ampla possibi
lidade de recursos.

(A) imparcialidade.
(B) dubiedade.

(C) apesar de previstas poucas possibilidades de recursos
em lei, o Supremo Tribunal Federal excede-se na con
cessão desse benefício.

(C) morosidade.
(D) instantaneidade.

(D) não se pode criticar o Supremo Tribunal Federal por
conceder aos réus todas as possibilidades de recursos,
pois estão previstas em lei.

(E) praticidade.

(E) a lei brasileira é equilibrada, mas é necessário que se
discuta a postura do Supremo Tribunal Federal quanto à
concessão de recursos.
3

SAAE1401/021-Contador-Manhã

08. Releia o seguinte trecho do texto:

05. O termo destacado na frase – É preciso, entretanto, racio
nalizar os modelos, retirando seus exageros... – estabelece
sentido de

É perfeitamente possível e desejável utilizar outros pro
fissionais (...), para ajudar na difícil tarefa de levar saúde e
justiça para todos.

(A) contraste, podendo ser substituído, sem alteração de
sentido, por porém.

Considerando-se as regras de concordância e de colocação
pronominal, segundo a norma-padrão da língua portuguesa,
o trecho apresenta sua reescrita correta em:

(B) explicação, podendo ser substituído, sem alteração de
sentido, por pois.
(C) causa, podendo ser substituído, sem alteração de sentido,
por visto que.

(A) É perfeitamente possível e desejável que sejam desig
nado outros profissionais (...), para que se dediquem à
difícil tarefa de levar saúde e justiça para todos.

(D) conformidade, podendo ser substituído, sem alteração
de sentido, por conforme.

(B) É perfeitamente possível e desejável que sejam desig
nado outros profissionais (...), para que dediquem-se à
difícil tarefa de levar saúde e justiça para todos.

(E) conclusão, podendo ser substituído, sem alteração de
sentido, por assim.

(C) É perfeitamente possível e desejável que seja designado
outros profissionais (...), para que se dediquem à difícil
tarefa de levar saúde e justiça para todos.

06. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está
empregado em sentido figurado.

(D) É perfeitamente possível e desejável que seja designados
outros profissionais (...), para que dediquem-se à difícil
tarefa de levar saúde e justiça para todos.

(A) ... dar aos réus todas as possibilidades recursais...
(B) ... médicos conduzindo pessoalmente cada etapa dos
processos diagnóstico e terapêutico...

(E) É perfeitamente possível e desejável que sejam desig
nados outros profissionais (...), para que se dediquem à
difícil tarefa de levar saúde e justiça para todos.

(C) Aqui, seria preciso redesenhar os sistemas...
(D) ... quando alternativas que dessem conta dos casos
mais simples tivessem se esgotado.

09. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação, de acordo
com a norma-padrão da língua portuguesa.

(E) É perfeitamente possível e desejável utilizar outros
profissionais...

(A) É preciso racionalizar os sistemas de saúde e de justiça,
pois para o cidadão nada, é pior, do que a justiça e o
atendimento médico que, nunca chegam.

07. Considere os seguintes trechos do texto:
• S
 e, até algumas décadas atrás, ainda dava para insistir em
modelos que procuravam máxima segurança...

(B) É preciso racionalizar os sistemas de saúde e de justiça,
pois para, o cidadão, nada é pior do que, a justiça e o
atendimento médico, que nunca chegam.

• ... fazendo com que o cidadão só fosse para a Justiça ou
para o hospital quando alternativas...

(C) É preciso racionalizar, os sistemas de saúde e de justiça,
pois para o cidadão, nada, é pior do que a justiça e o
atendimento médico que nunca chegam.

• ... utilizar outros profissionais (...), para ajudar na difícil
tarefa de levar saúde e justiça para todos.
Os termos em destaque nos trechos indicam noção, respec
tivamente, de

(D) É preciso racionalizar os sistemas de saúde e de justiça,
pois, para o cidadão, nada é pior do que a justiça e o
atendimento médico que nunca chegam.

(A) tempo / restrição / finalidade.

(E) É preciso, racionalizar os sistemas de saúde e de justiça,
pois, para o cidadão nada, é pior do que a justiça e o
atendimento médico que nunca chegam.

(B) tempo / causa / direção.
(C) restrição / modo / finalidade.
(D) afirmação / condição / finalidade.
(E) restrição / afirmação / direção.
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10. Leia o texto para responder à questão.

RASCUNHO

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, ligado
Presidência da República, aprovou
resolução que, na prática, proíbe propaganda voltada
menores de idade no Brasil. O texto, que o órgão considera
ter força de lei, torna abusivo o direcionamento de publici
dade
esse público, com
intenção de persuadi-lo
“para o consumo de qualquer produto ou serviço”.
(http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em 24.03.2014. Adaptado)

Considerando-se o uso do acento indicativo de crase, de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacu
nas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:
(A) a ... à ... à ... à
(B) à ... a ... a ... a
(C) a ... à ... a ... à
(D) à ... a ... à ... a
(E) à ... a ... à ... à

Matemática
11. Sônia, Regina e Fabiano foram almoçar no restaurante a qui
lo do laboratório. Considerando o gasto médio entre os três
colegas, nesse almoço, Regina gastou R$ 1,00 a menos do
que a média dos três, e Sônia gastou R$ 0,35 a mais que essa
média. Portanto, Fabiano gastou
(A) R$ 0,90 a menos do que a média.
(B) R$ 0,45 a menos do que a média.
(C) R$ 0,15 a menos do que a média.
(D) R$ 0,65 a mais do que a média.
(E) R$ 1,35 a mais do que a média.

12. Na empresa, está ocorrendo um treinamento que ocorre das
8h30 às 11h55, dividido em duas partes com um intervalo de
15 minutos entre elas. Para que a 2.ª parte dure 20 minutos a
menos que a 1.ª parte, o intervalo deverá começar às
(A) 10h15.
(B) 10h20.
(C) 10h25.
(D) 10h30.
(E) 10h35.
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13. O contador de uma empresa de engenharia recebeu duas
contas para efetuar o pagamento, cada uma indicando as
quantidades dos itens comprados e o valor total a pagar.
Conta A
Item
Transformador
Rolamento

RASCUNHO

Quantidade
3
5

Total a pagar: R$ 540,00
Conta B
Item
Transformador
Rolamento

Quantidade
5
4

Total a pagar: R$ 640,00
Sabendo-se que os preços unitários dos itens de mesmo
nome nas duas contas são iguais, a soma do preço unitário
de um transformador com o de um rolamento será de
(A) R$ 80,00.
(B) R$ 90,00.
(C) R$ 100,00.
(D) R$ 120,00.
(E) R$ 140,00.
14. A secretaria de meio ambiente de certo município está mon
tando kits de mudas de árvores nativas, para distribuição
numa campanha de conscientização ambiental. Há 400 mu
das de ipê-amarelo, 600 de pau-brasil e 1 200 de sibipiruna.
Sabendo-se que todas as mudas deverão ser utilizadas, e que
cada kit deverá ter a mesma composição, ou seja, quanti
dades iguais para espécies iguais, será montado o número
máximo possível de kits nessas condições. Cada kit conterá
uma quantidade de mudas igual a
(A) 3.
(B) 5.
(C) 8.
(D) 11.
(E) 22.
15. Um agrimensor determinou as características de um terre
no supostamente quadrado com medida do lado x. Após as
medidas, ele concluiu que o terreno é na verdade retangular,
com dois lados medindo x, e, os outros dois, 20 cm a menos
que x. Com isso, a área correta do terreno é de 39/40 da área
inicialmente suposta, e o perímetro correto é de
(A) 30,4 m.
(B) 31,6 m.
(C) 32,8 m.
(D) 34 m.
(E) 35,2 m.
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16. O funcionário de uma empresa metalúrgica cortou uma cha
pa metálica retangular com as dimensões dadas na figura
sem escala definida. O corte diagonal é representado com a
linha tracejada.

RASCUNHO

4m

2m

Cada chapa triangular resultante tem perímetro entre
(A) 9 m e 10 m.
(B) 10 m e 11 m.
(C) 11 m e 12 m.
(D) 12 m e 13 m.
(E) 13 m e 14 m.

17. O engenheiro Ricardo tem em mãos 5 parafusos de compri
mentos diferentes e feitos de materiais diferentes. Ele sabe
que
– o parafuso de aço é mais curto que o de alumínio;
– o parafuso de latão tem comprimento intermediário entre
o de bronze e o de aço;
– o parafuso de titânio é mais curto que o de latão e mais
longo que o de bronze.
Ricardo escolherá, para determinado projeto, o mais curto
dentre esses parafusos, que será o de
(A) aço.
(B) alumínio.
(C) bronze.
(D) latão.
(E) titânio.
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18. O gráfico representa a evolução da população de certa cida
de, em intervalos de 10 anos.

RASCUNHO

População (milhares de habitantes)
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Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar, em relação
à população total dessa cidade, que
(A) a população aumentou em 20% entre 1970 e 1980.
(B) de 1980 a 2000, a população aumentou em mais de
10 mil habitantes.
(C) de 1990 a 2000, a população aumentou em mais de 25%.
(D) de 2000 a 2010, a população aumentou em 2 mil habitantes.
(E) o percentual de aumento de 1990 a 2000 foi igual ao
percentual de aumento de 1970 a 1990.
19. O fabricante de um cartucho de tôner para impressora infor
ma que este dura o suficiente para imprimir 2 500 folhas com
texto simples, ou 1 000 folhas com gráficos de qualidade
normal. Após a instalação de um cartucho novo desse tipo,
foram impressas 1 500 folhas de texto simples e 80 folhas
com gráficos de qualidade normal. Espera-se que a impres
sora com esse cartucho, com o que restou de tôner, possa
imprimir ainda uma quantidade de folhas, com gráficos de
qualidade normal, igual a
(A) 320.
(B) 350.
(C) 380.
(D) 400.
(E) 440.
20. Quando começa o horário de verão em certa região, os reló
gios devem ser adiantados em uma hora, e, quando esse ho
rário termina, os relógios devem ser atrasados em uma hora.
No ano de 2014, em janeiro vigorava o horário de verão em
São Paulo, e quando em São Paulo eram 15h20, em Berlim
eram 18h20. Em fevereiro, terminou o horário de verão em
São Paulo e, no final de março, começou o horário de verão
em Berlim, que será mantido até outubro. Então, em abril de
2014, quando em São Paulo eram 11h00, em Berlim eram
(A) 14h00.
(B) 14h20.
(C) 15h00.
(D) 15h20.
(E) 16h00.
SAAE1401/021-Contador-Manhã
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24. De acordo com a LC n.º 101/00, o somatório dos gastos
do ente da Federação com os funcionários ativos, os inativos e
os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções
ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposenta
doria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência, será classificado como

Conhecimentos Específicos
Com base nas informações a seguir, responda às questões de
números 21 e 22.
Uma empresa de serviços e manutenção em tratores,
Mantém Tudo Ltda., registrou as seguintes operações duran
te o exercício de 2014:
Faturamento no primeiro trimestre:
• Janeiro – R$ 400.000,00
• Fevereiro – R$ 470.000,00
• Março – R$ 460.000,00

(A) custeio de capital.
(B) custeio direto.

O regime de tributação da empresa é por presunção (lucro
presumido) e a forma de apuração do PIS e da COFINS é
pela cumulatividade.

(C) despesa total com pessoal.
(D) despesa com mão de obra e previdenciário.

Apesar de essas contribuições serem apuradas mensalmente,
pede-se calcular para o trimestre acumulado:

(E) custo e despesas diretas e outros custos e despesas, com
pessoal.

21. O valor em Reais, do Programa de Integração Social – PIS,
é de

25. Uma determinada entidade do poder público estadual obteve
as seguintes receitas durante o exercício de 2013:
Receitas com

(A) 6.450,00.

Categoria 1:
• Operações de crédito – R$ 2.530.000,00
• Alienação de bens – R$ 4.786.000,00
• Amortização de empréstimos – R$ 3.456.500,00

(B) 6.850,00.
(C) 7.600,00.
(D) 8.645,00.

Categoria 2:
• Tributárias – R$ 4.560.000,00
• De contribuições – R$ 3.345.000,00
• Patrimonial – R$ 1.234.000,00
• Agropecuária – R$ 1.100.000,00
• Industrial – R$ 348.000,00
• De serviços – R$ 250.000,00

(E) 9.150,00.

22. O valor em Reais, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, é de
(A) 29.800,00.

Diante dessas informações, classificam-se as receitas das
categorias 1 e 2, respectivamente, como:

(B) 30.000,00.
(C) 32.300,00.
(D) 37.800,00.

(A) Receitas Financeiras e não operacionais e Receitas Cor
rentes.

(E) 39.900,00.

(B) Receitas de Capital e Receitas Correntes.
(C) Receitas Financeiras e não operacionais e Receitas
Operacionais.

23. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato adminis
trativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de
sua execução por um período superior a dois exercícios. Os
atos que criarem ou aumentarem a referida despesa deverão
ser instruídos com a estimativa prevista em lei e demonstrar

(D) Receitas provenientes do Custeio não Operacional e
Receitas Operacionais.
(E) Receitas Financeiras e Receitas Operacionais.

(A) a origem dos recursos para seu custeio.
(B) a aprovação da aplicação dos recursos.
(C) o destino dos recursos custeados.
(D) a execução orçamentária permanente.
(E) o plano plurianual.
9
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26. As dotações para o planejamento e a execução de obras, in
clusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados
necessários à realização destas últimas, bem como para os
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente e constituição ou au
mento do capital de empresas que não sejam de caráter co
mercial ou financeiro, deverão ser classificadas como

29. De acordo com a Portaria STN n.º 437 de 2012, que aprova
procedimentos contábeis, as variações patrimoniais serão
reconhecidas
, visando garantir o reconhecimento de
todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor
público, conduzir a contabilidade do setor público brasileiro
aos padrões internacionais e ampliar a transparência sobre
as contas públicas.
A alternativa que completa, corretamente, a frase é:

(A) Despesas de Custeio – Imobilização.

(A) pelo regime de competência

(B) Despesas Correntes – Construção Civil.

(B) pelo regime misto de reconhecimento

(C) Custeio Corrente – Obras de Infraestrutura.

(C) por regime de caixa

(D) Despesas de Custeio – Investimento em Obras.

(D) a partir da sua formalização

(E) Despesas de capital – Investimentos.

(E) de acordo com sua contabilização

27. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, sendo que
pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arreca
dadas e despesas nele legalmente empenhadas. O contador,
ao classificar as receitas e despesas no balanço da entidade
pública, verificou que havia despesas empenhadas, mas que
por problemas de ordem operacional não foram pagas. Nes
se caso, o contador deverá classificá-las em

30. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão, deve
rá levantar balanço específico na data desse evento. Neste
balanço específico, essa pessoa jurídica poderá avaliar os
bens e direitos
(A) somente pelo valor justo.
(B) pelo valor contábil ou de mercado.

(A) Contas a pagar.

(C) por valor patrimonial, de reposição ou presente.

(B) Restos a empenhar.

(D) pelo valor de fluxo de caixa.

(C) Despesas empenhadas a pagar.

(E) pelo valor justo, de acordo com o fluxo de caixa de
recursos obtidos por ativos.

(D) Restos a pagar.
(E) Despesas antecipadas.

Considere as informações sobre a empresa de serviços Servi
para Todos Ltda. e responda às questões de números 31 a 34,
relacionadas ao cálculo do imposto de renda – IR e da con
tribuição social sobre o lucro – CSL, bem como do PIS e
COFINS, respectivamente.

28. As autorizações de despesa não computadas ou insuficien
temente dotadas na Lei de Orçamento serão consideradas
como
(A) Transferências extraorçamentárias.

Lucros mensais antes do imposto de renda – LAIR obtidos
do balancete de verificação em 31 de março de 2014, e res
pectivos faturamentos mensais:

(B) Débitos adicionais.
(C) Transferências correntes.

LAIR
• Janeiro – R$ 500.000,00
• Fevereiro – R$ 350.000,00
• Março – R$ 380.000,00

(D) Adicionais para custeio.
(E) Créditos adicionais.

Faturamentos
R$ 4.550.000,00
R$ 3.185.000,00
R$ 3.458.000,00

Movimentações fiscais ocorridas durante o trimestre e acu
mulado até o período, obtidas do LALUR:
•
•
•
•

 dições temporárias: R$ 35.000,00
A
Exclusões temporárias: R$ 15.000,00
Adições permanentes: R$ 20.000,00
Exclusões permanentes: R$ 10.000,00

Informação adicional: A empresa está enquadrada no Lucro
Real para efeito de IR e CSL, e na não cumulatividade para
efeito de PIS e COFINS.
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31. Os valores, em Reais, do IR e adicional de IR no trimestre
são, respectivamente, de

35. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 29,
o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a
doze meses, refere-se

(A) 189.000,00 e 120.000,00.
(B) 189.000,00 e 125.000,00.
(C) 189.500,00 e 122.500,00.

(A) à concessão de créditos apurados sobre as dívidas
públicas.

(D) 190.000,00 e 123.000,00.

(B) à dívida pública mobiliária.

(E) 192.500,00 e 125.300,00.

(C) a operações de créditos.
(D) ao refinanciamento de dívidas.
32. O valor, em Reais, da CSL no trimestre é de

(E) à dívida pública consolidada ou fundada.

(A) 112.300,00.
(B) 113.200,00.

36. Assinale V, para verdadeiro, e F, para falso, nos itens a
seguir ao enunciado.

(C) 113.400,00.

De acordo com o art. 38 da LC n.º 101/00, a operação de
crédito por antecipação de receita destina-se a atender insu
ficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá
determinadas exigências mencionadas no art. 32 da mesma
Lei, bem como

(D) 114.300,00.
(E) 114.700,00.

( ) realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do
exercício.
( ) consolidar-se-á a partir do vigésimo dia do início do
exercício.
( ) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos inci
dentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano.
( ) será compensada, nesse caso, no dia 31 de dezembro de
cada exercício financeiro.
( ) não será autorizada se forem cobrados outros encargos
que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente
prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que
vier a esta substituir.

33. Os valores, em Reais, do PIS, referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março, respectivamente, são de
(A) 75.075,00; 52.552,50; 57.057,00.
(B) 75.100,00; 53.250,00; 57.060,00.
(C) 75.850,00; 53.400,00; 57.900,00.
(D) 76.850,00; 54.400,00; 58.900,00.
(E) 76.980,00; 54.860,00; 59.150,00.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) V, V, F, V, F.
34. Os valores, em Reais, da COFINS, referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março, respectivamente, são de

(B) V, V, V, V, V.

(A) 341.850,00; 240.260,00; 260.808,00.

(C) F, V, F, V, V.

(B) 342.790,00; 242.860,00; 261.450,00.

(D) V, F, V, F, V.

(C) 343.540,00; 241.370,00; 262.157,00.

(E) F, F, V, V, V.

(D) 345.800,00; 242.060,00; 262.808,00.
(E) 346.740,00; 243.660,00; 263.268,00.
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Nas questões de números 37 e 38, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos textos a
seguir.

39. Constituem exames e investigações, incluindo testes de
observância e testes substantivos, que permitem ao auditor
interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões e recomendações à administração da entidade.

37. Ao final de cada
será emitido pelos titulares dos
Poderes e respectivos órgãos o relatório de Gestão Fiscal,
e assinado pelo Chefe do Poder Executivo; o Presidente
e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do
Poder Legislativo; Presidente de Tribunal e demais mem
bros de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do
Poder Judiciário; Chefe do Ministério Público, da União
e dos Estados, bem como pelas autoridades responsáveis
pela administração financeira e pelo controle interno, e ou
tras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão.

O texto refere-se a
(A) Documentação e evidência de auditoria interna.
(B) Programas de trabalho de auditoria interna.
(C) Procedimentos de auditoria interna.
(D) Relatórios de auditoria interna.
(E) Práticas da auditoria interna.

(A) bimestre

40. Caso um investidor queira obter R$ 30.000,00 no período
de seis meses, assinale a alternativa que indica o quanto ele
deverá depositar inicialmente, em reais, uma vez que a apli
cação financeira rende 1,2% ao mês, capitalizáveis. Note
que para o cálculo de capitalização dos juros, o investidor
considerou apenas 3 (três) casas decimais.

(B) trimestre
(C) quadrimestre
(D) semestre

(A) 27.945,60.

(E) exercício

(B) 27.958,99.
(C) 28.154,49.

38. De acordo com as Normas de Auditoria emitidas pelo
CFC-NBC TA, independentemente dos riscos identifi
cados de distorção relevante, o auditor deve planejar e
executar
para cada classe de transações,
saldo de contas e divulgações significativas.

(D) 28.234,56.
(E) 28.560,65.

(A) procedimentos substantivos
41. Numa aplicação financeira, em que o valor principal inicial
tenha sido de R$12.000,00, em um título cujo prazo é de
8 meses e a taxa de juros capitalizável é de 3,0% a.m., qual
o valor do resgate, em reais?

(B) procedimentos alternativos
(C) processos analíticos
(D) testes de observância

(A) 13.920,00.

(E) testes sintéticos

(B) 13.513,95.
(C) 15.201,24.
(D) 16.101,20.
(E) 16.564,35.
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Com base no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013, bem como nas informações adicionais fornecidas, conforme a seguir,
responda às questões de números 42 a 44.
Balancete em 31.12.2013
Ativo Circulante

Passivo Circulante

R$

Caixa

5.000,00

R$

Fornecedores

35.000,00

Bancos

20.000,00

Empréstimos e financiamentos

25.000,00

Aplicações financeiras

35.000,00

Impostos a recolher

40.000,00

Contas a receber de clientes

78.000,00

Salários a pagar

28.000,00

Estoques

95.000,00

Contas a pagar

15.000,00

Demais contas a receber

143.000,00

15.000,00
248.000,00
Passivo não circulante

Ativo não circulante
Títulos a receber

18.000,00

Investimentos

80.000,00

Empréstimos e financiamentos LP

80.000,00

Contas a pagar de longo prazo

38.000,00

Ativo Imobilizado

119.000,00 Patrimônio Líquido

Depreciação Acumulada

(24.000,00)

Intangíveis

Capital

20.000,00
213.000,00

120.000,00

Reservas de capital

40.000,00

Lucros a destinar

40.000,00
200.000,00

Total

461.000,00

Total

461.000,00

Adicionalmente, verificou-se que a empresa obteve:
• Receita Bruta de Vendas de R$ 831.800,00
• Receita Líquida de Vendas de R$ 692.800,00
• Lucro Bruto de R$ 190.600,00
• Lucro Líquido do exercício de R$ 22.900,00
Obs. Utilizar até a segunda casa decimal.
42. O quociente de liquidez geral é de
(A) R$ 1,00.
(B) R$ 1,02.
(C) R$ 1,05.
(D) R$ 1,06.
(E) R$ 1,12.
43. O quociente de liquidez corrente é de
(A) R$ 1,50.
(B) R$ 1,65.
(C) R$ 1,69.
(D) R$ 1,73.
(E) R$ 1,76.
44. A margem líquida do período é de
(A) 2,5%.
(B) 2,65%.
(C) 2,95%.
(D) 3,01%.
(E) 3,30%.
13

SAAE1401/021-Contador-Manhã

45. O Princípio, no qual pressupõe que a Entidade continuará
em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apre
sentação dos componentes do patrimônio levam em conta
essa circunstância, é o da

48. O compartilhamento, contratualmente convencionado,
do controle de negócio, que existe somente quando deci
sões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento
unânime das partes que compartilham o controle, é
denominado de

(A) Tempestividade.

(A) Controle consolidado.

(B) Perenidade.

(B) Controle conjunto.

(C) Perpetuidade.

(C) Negócio em conjunto.

(D) Continuidade.

(D) Participação partilhada.

(E) Inextinguibilidade.

(E) Equivalência patrimonial.

46. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva
mente, o texto a seguir.

49. A operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvi
das por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obriga
ções, é denominada de

No que tange a investimentos permanentes em outras em
presas, se o investidor mantém direta ou indiretamente (por
meio de controladas, por exemplo),
ou mais do poder
de voto da investida, presume-se que ele tenha influência
significativa, a menos que possa ser claramente demonstra
do o contrário. Por outro lado, se o investidor detém, direta
ou indiretamente (por meio de controladas, por exemplo),
menos
do poder de voto da investida, presume-se
que ele não tenha influência significativa, a menos que
essa influência possa ser claramente demonstrada. A pro
priedade substancial ou majoritária da investida por outro
investidor não necessariamente impede que um investidor
tenha
sobre ela.

(A) Fusão.
(B) Cisão.
(C) Incorporação.
(D) Consolidação.
(E) Combinação.
50. Assinale V, para verdadeiro, e F, para falso, nos itens a seguir
ao enunciado.

(A) 10% … 10% … influência significativa

As demonstrações financeiras obrigatórias, de acordo
com a Lei n.º 10.303/2001, integrando e alterando a
Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores, são:

(B) 20% … 20% … influência significativa
(C) 25% … 25% … controle integral

( ) balanço patrimonial.

(D) 10% … 10% … controle permanente

( ) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.

(E) 25% … 25% … controle permanente

( ) demonstração do resultado do exercício.
( ) demonstração das origens e aplicações de recursos.

47. Demonstrações contábeis consolidadas, em termos gerais,
são o resultado da somatória de demonstrações financei
ras individuais de empresas que fazem parte integrante de
um mesmo grupo econômico, respeitando alguns critérios
técnicos para tal somatória. Nesse contexto, os lucros não
realizados ocorrem quando há operações de compra e venda
de bens ou mercadorias entre as empresas consolidadas, mas
desde que

( ) demonstração dos fluxos de caixa.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) V, V, V, V, V.
(B) V, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, F.
(D) V, V, F, V, F.

(A) esses bens ou mercadorias foram mantidos na compra
dora na data da consolidação.

(E) V, V, V, F, V.

(B) as transações que geraram esses lucros tenham sido
realizadas a valor justo de mercado.
(C) esses bens ou mercadorias foram mantidos pela vende
dora até a data da consolidação.
(D) as participações entre as empresas tenham sido reco
nhecidas pelo método de equivalência patrimonial.
(E) esses bens ou mercadorias tenham sido realizados a ter
ceiros com lucro.
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