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Ciências Contábeis
INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente
ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos
(BIP, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência
seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a
transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais,
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o
porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné,
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o
candidato será excluído do concurso.
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12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova.
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-

o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
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PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.
Os brasileiros, os galegos e os portugueses
Portugal, a Galiza e o Brasil protagonizam um triângulo amoroso muito curioso
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Marco Neves
Nós e os brasileiros
Gostamos muito de falar dos brasileiros.
Alguns de nós, mais inclinados para a pureza, reclamamos muito por causa da suposta brasileirização da cultura portuguesa,
a começar no excesso de telenovelas brasileiras (tópico na moda há uns anos, entretanto apagado por via duma dieta prolongada
de novelas da TVI) e a terminar no horror ao Acordo Ortográfico, para muitos uma cedência imperdoável da nossa alma linguística
ao Brasil.
Outros de nós gostamos do Brasil porque nos dá uma sensação de grandeza, chamemos-lhe lusofonia ou a tal pátria que é
a língua portuguesa. Sem o Brasil, a lusofonia seria uns pedacinhos de terra europeus e africanos. Quem gosta de sentir uma
identidade mais misturada em direcção ao sul gosta muito do Brasil e não se importa com miscigenações culturais e linguísticas.
Fica até aliviado, que isto da pureza cansa muito.
Há ainda quem misture um pouco as coisas e goste de pensar que os brasileiros falem a nossa língua, mas gostava mais se
não tivessem esse desplante de a falar doutra maneira.
Para o mal e para o bem, o Brasil é uma das balizas da nossa identidade: pelo medo ou pelo fascínio, está bem presente nas
discussões sobre o que é ser português.
Ora, para os brasileiros, somos pouco mais do que um povo europeu como os outros (que por obra do mero acaso lhes deu
o nome à língua e aparece nos livros de história). Enfim, também lhes demos alguns imigrantes, umas boas anedotas e, agora,
alguns actores desempoeirados. Pouco mais do que isso.
Os brasileiros conhecem Portugal, até têm avós transmontanos, mas estamos longe de ser uma das balizas da identidade
brasileira. Somos uma curiosidade histórica.
A língua portuguesa é parte, claro, da identidade brasileira, mas sem que por isso os brasileiros sintam uma ligação especial
ao longínquo país donde a língua veio (e donde vieram os brasileiros quase todos, claro). Para os brasileiros, o nome da língua é
um pormenor: o importante é não ser a mesma língua dos vizinhos.
Em suma, o que para nós é um foco de tensão identitária, para eles não aquece nem arrefece.
Os galegos e nós
Ora, curiosamente, há um povo que parece ter uma relação connosco parecida com esta nossa relação com os brasileiros:
os galegos.
Sim, os galegos olham para Portugal e sabem que a relação com o vizinho do sul é significativa: seja para se afastarem e
ficarem imersos na nação espanhola, seja para se afirmarem como algo diferente dos restantes espanhóis.
Mesmo na ortografia da língua, os galegos têm este foco de tensão: ou se aproximam dos espanhóis, com “ñ” e tudo o mais,
ou se aproximam de nós, com os “nh” e outros que tais.
Por cá, ignoramos olimpicamente as questões existenciais dos galegos. Sim, conhecemos a Galiza, sabemos que é uma
região dos nossos vizinhos, e até sabemos que há por lá uma outra língua, que mal sabemos reconhecer (na escrita até vemos
algumas parecenças com o português, mas quando os galegos falam soa tudo a espanhol e pronto). Para lá desses factos soltos, a
Galiza não entra no radar dos portugueses.
É assim na cabeça dos portugueses – tal como muitos brasileiros nem sabem que os portugueses têm outro sotaque, poucos
portugueses sabem que o galego tem uma relação tão íntima com o português.
Talvez fosse engraçado começarmos a virar a nossa atenção também para os vizinhos de cima. A Galiza é essa curiosa
região espanhola onde vemos muito de Portugal, mas com alguma distorção, o que nos dá aquela vertigem de espelho ondulado. É
como se voltássemos à nossa terra muitos anos depois: reconhecemos algumas coisas, outras são-nos estranhas, mas há uma
mistura de conforto e diferença que sabe bem.
Entretanto, podemos esperar (talvez sentados) que os brasileiros descubram a cultura portuguesa – quando um dia
acontecer, ganharão muito com isso, tal como ganham imenso os leitores portugueses que ultrapassam certos bloqueios mentais e
começam a ler literatura brasileira, para lá dos lugares comuns dos medos e dos fascínios.
(Disponível em: <https://medium.com/tribo-humana/os-brasileiros-os-galegos-e-os-portugueses-6668256cb8f7>. Acesso em 30/06/2015.)

01 - De acordo com o texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Assim como os brasileiros não se identificam como descendentes de portugueses e veem, em Portugal, poucas
semelhanças com a nossa cultura, os portugueses também não se sentem culturalmente relacionados à Galiza.
Os portugueses sentem que os brasileiros acham importante demonstrar que a língua portuguesa falada aqui é
diferente da falada em Portugal.
Os portugueses não se interessam pelas questões culturais e identitárias dos galegos porque sentem desconforto
em reconhecer elementos da sua cultura deturpados por outro grupo.

Assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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02 - Nesse texto, Marco Neves:
a)

explica como barreiras culturais têm criado obstáculos para uma aproximação linguística entre portugueses, brasileiros e
galegos.
b) reivindica a precedência de Portugal como elemento balizador da identidade cultural tanto do Brasil quanto da Galícia.
c) descreve semelhanças entre as línguas de portugueses, galegos e brasileiros, de modo a demonstrar sua unidade
identitária.
►d) lamenta o afastamento cultural entre países cujas línguas têm profundas semelhanças.
e) defende a integração linguística dos três povos como condição para o fortalecimento da lusofonia.
03 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(
(
(
(

)
)
)
)

Na linha 23, “eles” refere-se aos brasileiros.
Em cada um dos títulos, “nós” faz referência a todos os falantes da língua portuguesa.
Na linha 32, “Por cá” refere-se ao Brasil.
A expressão “não aquece nem arrefece” (linha 23) tem o mesmo significado que a expressão “não fede nem
cheira”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – F – F – V.
V – F – V – F.
F – V – V – F.
F – V – F – V.
F – F – V – V.

04 - Considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O autor do texto é otimista quanto aos brasileiros descobrirem a cultura portuguesa.
Os portugueses leem mais autores brasileiros do que os brasileiros leem autores portugueses.
Houve mais concessões por parte de Portugal do que do Brasil no Acordo Ortográfico.

São inferências respaldadas pelo texto:
a)
b)
c)
►d)
e)

3 apenas.
1 e 2 apenas.
1 e 3 apenas.
2 e 3 apenas.
1, 2 e 3.

05 - Assinale a alternativa cujo texto está corretamente pontuado.
a)

Porém mesmo que se reconheça a imutabilidade da condição humana, o que significa que não houve ou haverá tempo
áureo no qual as pessoas serão angelicais. Há fato documentado, nos primórdios do Homo sapiens: convivia-se em intensa
agregação, hoje, vive-se – não em todos os lugares, é bom ressaltar – de modo individual, até isolado.
b) Porém, mesmo que se reconheça a imutabilidade da condição humana o que significa que não houve ou haverá tempo
áureo no qual as pessoas serão angelicais há fato documentado: nos primórdios do Homo sapiens convivia-se em intensa
agregação. Hoje vive-se não em todos os lugares, é bom ressaltar, de modo individual, até isolado.
►c) Porém, mesmo que se reconheça a imutabilidade da condição humana, o que significa que não houve ou haverá tempo
áureo, no qual as pessoas serão angelicais, há fato documentado: nos primórdios do Homo sapiens, convivia-se em
intensa agregação; hoje, vive-se – não em todos os lugares, é bom ressaltar – de modo individual, até isolado.
d) Porém mesmo que se reconheça, a imutabilidade da condição humana, o que significa que: não houve ou haverá tempo
áureo, no qual as pessoas serão angelicais. Há fato documentado: nos primórdios do Homo sapiens, convivia-se em
intensa agregação; hoje, vive-se – não em todos os lugares –, é bom ressaltar de modo individual, até isolado.
e) Porém, mesmo que se reconheça a imutabilidade da condição humana; o que significa que não houve ou haverá tempo
áureo no qual as pessoas serão angelicais? Há fato documentado, nos primórdios do Homo sapiens convivia-se em intensa
agregação. Hoje, vive-se, não em todos os lugares, é bom ressaltar de modo individual até isolado.
06 - Assinale a alternativa escrita de acordo com a norma padrão.
a)

O professor Kangni Alem escreveu Escravos, onde retrata um pouco da realidade entre o final do século XVIII e o início
do século XIX, que algumas das revoltas negras, como a dos Malês, por exemplo, explodiu no Brasil, gerando uma histeria
antinegros pelas colônias.
►b) O professor Kangni Alem escreveu Escravos, em que retrata um pouco da realidade entre o final do século XVIII e o início
do século XIX, quando algumas das revoltas negras, como a dos Malês, por exemplo, explodiram no Brasil, gerando uma
histeria antinegros pelas colônias.
c) O professor Kangni Alem escreveu Escravos, que retrata um pouco da realidade entre o final do século XVIII e o início do
século XIX, onde algumas das revoltas negras, como a dos Malês, por exemplo, explodiram no Brasil, gerando uma histeria
antinegros pelas colônias.
d) O professor Kangni Alem escreveu Escravos, em cujo retrata um pouco da realidade entre o final do século XVIII e o início
do século XIX, que algumas das revoltas negras, como a dos Malês, por exemplo, explodiram no Brasil, gerando uma
histeria antinegros pelas colônias.
e) O professor Kangni Alem escreveu Escravos, onde retrata um pouco da realidade entre o final do século XVIII e o início
do século XIX, em que algumas das revoltas negras, como a dos Malês, por exemplo, explodiu no Brasil, gerando uma
histeria antinegros pelas colônias.
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07 - Abaixo, segue um trecho de entrevista concedida pelo psicólogo Steve Pinker à revista Veja. Numere a coluna da
direita, relacionado as respostas com as respectivas perguntas da coluna da esquerda.
1.

2.
3.

Como o senhor vê os livros de
autoajuda que prometem reprogramar
a mente dos leitores?
A mente humana ainda está evoluindo?
Estaríamos próximos, assim, do limite
de nosso desenvolvimento cultural e
tecnológico?

( ) Uma boa aposta é dizer que não. Certamente o processo de
evolução não apresenta o mesmo ímpeto de cerca de 100.000
anos atrás, quando surgiram os primeiros crânios modernos.
( ) Algumas abordagens são inofensivas, mas há muita bobagem
por aí. É lixo puro tudo que tem a ver com regressão a vidas
passadas, tudo que tem a ver com carma, tudo que tem a ver
com aconselhamento sobre a criação de filhos.
( ) Não, ainda há muito a explorar na mente humana, e é certo que
nossa cultura e tecnologia evoluirão drasticamente.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

3 – 1 – 2.
3 – 2 – 1.
1 – 3 – 2.
2 – 3 – 1.
2 – 1 – 3.

08 - Considere a seguinte pergunta:
“E por que, então, o comportamento humano não é igual ao comportamento de um bovino?”
Determine a ordem correta do texto que responde essa pergunta.
( ) Os comandos enviados de cada um desses módulos frequentemente são bastante conflitantes, e nossas reações
imediatas são determinadas por qual deles fala mais alto em certo momento. Uma mesma emoção talvez não se
traduza num único comportamento se uma ou outra parte da mente evitar que isso aconteça.
( ) Isso não significa, entretanto, que sejamos marionetes indefesas nas mãos de nosso DNA. Não existe um gene
para cada sentimento, um gene que me faça gostar de ópera e outro que me faça gostar de rock. Essa é a primeira
parte da resposta.
( ) A mente humana atingiu sua forma atual graças à seleção natural. Ela evoluiu biologicamente no decorrer de
milhares de anos e seus traços gerais são determinados por nossa carga genética.
( ) A segunda é que não devemos imaginar a mente como uma unidade – ela é um conjunto de módulos
especializados, cada um deles responsável por funções como manipular objetos, raciocinar abstratamente, amar
ou odiar.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

1 – 3 – 4 – 2.
4 – 2 – 3 – 1.
2 – 3 – 1 – 4.
2 – 1 – 4 – 3.
4 – 2 – 1 – 3.

09 - Considere o seguinte texto:
Chama ___ atenção que tantas pequenas e médias empresas desperdicem suas chances enviando propostas mal
redigidas ou inadequadas para potenciais clientes que ___ requisitam. Muitos empreendedores não dão ___ devida
atenção ___ esse trabalho, que ___ vezes é entregue ___ funcionários menos qualificados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas cima, na ordem em aparecem no texto.
a)
►b)
c)
d)
e)

à – às – a – à – as – a.
a – as – a – a – às – a.
a – as – à – a – às – a.
a – às – à – à – as – à.
à – as – à – a – às – à.

10 - Considere a tira ao lado:
Com base nos seus elementos verbais e não verbais, é
correto afirmar que a tira:
a)

salienta a posição dos intelectuais que gostam de
manter diálogos sobre livros literários.
►b) ironiza a postura de alguns intelectuais que se colocam
como referência daquilo que deve ser consumido.
c) satiriza a posição de pessoas que restringem sua
leitura unicamente ao tipo livro de que gostam.
d) critica a falta de interesse das pessoas em se dedicar
mais à leitura de livros.
e) problematiza a falta de leitura das pessoas,
independentemente da classe social de que fazem
parte.

(Adaptado de <https://medium.com/nebula/paulo-8f27f72e47c0>.
Acesso em 14/07/2015.)
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11 - Em relação à estrutura do Balanço Patrimonial, conforme determinado pela legislação societária brasileira, assinale a
alternativa correta.
a)
b)

As contas retificadoras do passivo possuem natureza credora, e as do ativo, natureza devedora.
São componentes do ativo circulante: clientes, investimentos temporários, ajuste a valor presente de clientes, tributos a
recuperar e participações societárias em coligadas e controladas.
c) Provisões são contas retificadoras do passivo circulante.
►d) O ativo não circulante é subdividido em ativo realizável a longo prazo, investimentos permanentes, imobilizado e intangível.
e) O valor excedente do preço de negociação de uma ação, em um aumento de capital, em relação ao seu valor nominal,
deve ser contabilizado como reserva de lucros, no patrimônio líquido.
12 - Em 01/07/2014, uma sociedade empresária adquiriu um veículo para entregas de mercadorias pelo valor de $ 108.000,
cuja vida útil contábil foi estipulada em 6 anos e valor residual inicial de 30% do valor original de aquisição. Em agosto
de 2014, foram incorridos gastos no valor de $ 25.200 para adaptação do veículo para uso operacional pela sociedade
empresária. O veículo entrou em operação em 01/10/2014. Qual é o valor da despesa de depreciação desse veículo que
deve ser reconhecida contabilmente pela sociedade empresária para o ano de 2014?
►a)
b)
c)
d)
e)

$ 4.200.
$ 4.500.
$ 5.550.
$ 6.300.
$ 9.000.

13 - Durante o mês de maio de 2015, uma sociedade empresária comercial apresentou as seguintes movimentações de
mercadorias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Receita de vendas das mercadorias
Estoque inicial de mercadorias
Estoque final de mercadorias
Compras de mercadorias
Fretes sobre compras de mercadorias
Devolução de compras
Despesa com salário de vendedores

$ 27.000
$ 8.000
$ 6.000
$ 18.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 5.000

Considerando exclusivamente os dados acima, o lucro bruto dessa sociedade empresária para esse mês é de:
a)
b)
►c)
d)
e)

$ 1.000.
$ 5.000.
$ 6.000.
$ 8.000.
$ 9.000.

14 - A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 01 (Redução ao Valor Recuperável de Ativos) e suas alterações
posteriores visam determinar os procedimentos para assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente
por um valor superior àquele passível de ser recuperado no tempo por uso nas operações da entidade ou em sua
eventual venda. Em função do exposto, considere um ativo imobilizado de uma sociedade empresária que, em 31 de
dezembro de 2014, apresentou um valor original de aquisição de $ 50.000 e depreciação acumulada até essa data de
$ 10.000, e para o qual foi determinado $ 30.000 como seu valor justo líquido das despesas estimadas com sua venda,
e $ 26.000 como o valor presente do fluxo futuro de caixa gerado pelo uso desse ativo imobilizado. Com base nessas
informações, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

A sociedade empresária deverá reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável de $ 24.000.
A sociedade empresária deverá reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável de $ 20.000.
A sociedade empresária deverá reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável de $ 14.000.
A sociedade empresária deverá reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável de $ 10.000.
A sociedade empresária não deverá reconhecer perda por redução ao valor recuperável, pois o valor contábil do ativo é
superior ao seu valor recuperável.

15 - Em 02 de abril de 2015, uma sociedade anônima de capital aberto concluiu o processo de um aumento de capital por
meio de uma oferta pública para emissão de 8.000 novas ações preferenciais, de valor nominal unitário $ 10,00. Ao
final do período de negociação, 85% das ações foram vendidas e as demais foram canceladas. O preço médio de venda
unitário das ações vendidas foi de $ 16,50. Os custos de transação pagos pela empresa, relacionados a essa oferta
pública de ações, foram de $ 3.200. Com base exclusivamente nessas informações, e considerando que em 31 de
março de 2014 o valor do Patrimônio Líquido dessa sociedade anônima era $ 500.000, qual é o valor do Patrimônio
Líquido dessa empresa após a operação de aumento de capital?
a)
b)
c)
d)
►e)

$ 632.000.
$ 628.800.
$ 615.400.
$ 612.200.
$ 609.000.
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16 - Em 31/12/2014, uma sociedade empresária elaborou sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, e as seguintes
informações foram obtidas:
I.
II.
III.
IV.

Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais durante o ano de 2014
Fluxo de caixa consumido nas atividades de financiamento durante o ano de 2014
Saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2013
Saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2014

$ 800.
$ 250.
$ 300.
$ 450.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

O fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento durante o ano de 2014 foi de $ 200.
O fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento durante o ano de 2014 foi de $ 400.
O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o ano de 2014 foi de $ 200.
O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o ano de 2014 foi de $ 400.
O fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento durante o ano de 2014 foi de $ 700.

17 - A NBC TG 02 (R1) – Efeito das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis – aborda
questões relativas ao tratamento contábil dos efeitos de variações cambiais e conversão de demonstrações contábeis.
Com base nessa norma, considere que, em 05/11/2014, uma sociedade empresária concluiu o processo de importação
de mercadorias para revenda, no valor de ME$ 1.000 e prazo de pagamento de 90 dias Essas mercadorias não haviam
sido vendidas até 31/12/2014. As taxas de câmbio para conversão de Moeda Estrangeira (ME$) para Moeda Local (ML$)
do ambiente econômico em que a sociedade empresária atua são as seguintes:
1.
2.

Em 05/11/2014, ME$ 1,00 equivale a ML$ 3,00.
Em 05/11/2014, ME$ 1,00 equivale a ML$ 3,20.

Com base nessas informações, assinale a alternativa em que são apresentados os valores corretos de estoques,
fornecedores a pagar e variação cambial (se existente), respectivamente, em Moeda Local (ML$) de 31/12/2014:
►a)
b)
c)
d)
e)

$ 3.000; $ 3.200; despesa de variação cambial de $ 200.
$ 3.200; $ 3.000; receita de variação cambial de $ 200.
$ 3.200; $ 3.200; não há variação cambial.
$ 3.000; $ 3.000; despesa de variação cambial de $ 200.
$ 3.000; $ 3.000; não há variação cambial.

18 - Considere as informações do quadro abaixo, representativas dos investimentos societários da Alfa S.A. em suas
empresas investidas:
Investida

Participação de Alfa S.A. no
capital social da investida

Valor do Patrimônio Líquido
da investida em 31/12/2014

Valor do Ativo total da
investida em 31/12/2014

Companhia Beta

80%

450

700

Gama S.A.

30%

500

1.200

Em 31 de dezembro de 2014, o Ativo total da Alfa S.A. era $ 1.500. Considerando que o capital social das empresas
envolvidas é composto unicamente por ações ordinárias, e com base exclusivamente nas informações disponíveis,
qual é o valor do ativo consolidado da Alfa S.A. em 31 de dezembro de 2014?
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 2.200.
$ 1.840.
$ 1.750.
$ 1.690.
$ 1.600.

19 - A NBC TG 04 (R2) – Ativo Intangível – tem como objetivo definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis,
determinando os requisitos para a classificação, reconhecimento e mensuração de tais ativos. Considerando os
critérios de classificação e o tratamento contábil de ativos intangíveis de vida útil definida e vida útil indefinida, assinale
com o número (1) se o ativo intangível for objeto de amortização e com o número (2) se o ativo intangível for testado
para perda por redução ao valor recuperável (impairment).
(
(
(
(

)
)
)
)

Direito contratual com vigência de cinco anos para exploração de software de automação industrial.
Goodwill adquirido em uma combinação de negócios.
Patentes com registro para exploração em prazo determinado de tempo.
Marcas adquiridas.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

1 – 1 – 2 – 2.
2 – 1 – 2 – 2.
1 – 2 – 1 – 2.
2 – 1 – 2 – 1.
1 – 2 – 1 – 1.
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20 - A NBC TG 15 (R3) – Combinação de Negócios – estabelece, em linhas gerais, que nas combinações de negócios o
custo de aquisição do investimento adquirido deve ser segregado em três parcelas: o valor contábil da participação
adquirida, as mais valias dos ativos líquidos adquiridos e o ágio por expectativa de rentabilidade futura (também
denominado goodwill) ou ganho por compra vantajosa. Considere que em 30/04/2015 a Alfa S.A. concluiu o processo
de aquisição do controle acionário da Companhia Beta. O valor pago pela Alfa S.A. na aquisição de 70% das ações
ordinárias da Companhia Beta foi de $ 1.400. Nessa data, o Patrimônio Líquido da Companhia Beta era de $ 1.500, e o
valor justo de seus ativos líquidos era de $ 1.800. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta
o valor do goodwill adquirido pela Alfa S.A. na aquisição do controle acionário da Companhia Beta.
a)
b)
c)
d)
►e)

$ 400.
$ 350.
$ 300.
$ 210.
$ 140.

21 - Considere o trecho abaixo, extraído da Resolução CFC no 750/1993, alterada pela Resolução CFC no 1.282/2012, que
trata dos Princípios de Contabilidade:
O Princípio ________________ “reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a)
b)
►c)
d)
e)

da Competência.
da Continuidade.
da Entidade.
da Prudência.
do Registro pelo Valor Original.

22 - Qual é o tipo de passivo que representa uma obrigação cuja liquidação depende de eventos futuros com alguma
probabilidade de ocorrência?
a)
b)
c)
►d)
e)

Passivo oneroso.
Passivo corrente.
Passivo não monetário.
Passivo contingente.
Passivo construtivo.

23 - A NBC TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro apresenta, em seu
Capítulo 4, entre outros temas, a discussão conceitual sobre Ativos, englobando aspectos de reconhecimento e
mensuração. De acordo com o conteúdo da Norma, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes
afirmativas:
( ) A existência física é essencial para caracterizar um ativo.
( ) Os bens mantidos em regime de arrendamento mercantil financeiro são ativos para a entidade que controla os
seus benefícios.
( ) Os ativos devem, em qualquer situação, ser mensurados com base no custo histórico.
( ) Os ativos são resultantes de eventos passados e dos quais se espera que fluam futuros benefícios econômicos
para a entidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – V – V – F.
V – F – F – V.

24 - A NBC TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro determina que a
informação contábil, para ser útil, deve apresentar certos requisitos qualitativos, denominados Características
Qualitativas da Informação Contábil-Financeira, subdividindo estas em Características Qualitativas Fundamentais e
Características Qualitativas de Melhoria. Com base no exposto, assinale a alternativa em que é apresentada uma
Característica Qualitativa Fundamental da Informação Contábil-Financeira.
a)
b)
►c)
d)
e)

Comparabilidade.
Compreensibilidade.
Relevância.
Tempestividade.
Verificabilidade.
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25 - A NBC TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro estabelece em seu item
OB17 que “o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e
circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em
que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos
distintos”. Em dezembro de 2014, uma sociedade empresária comercial obteve receitas de vendas a prazo de
mercadorias, para recebimento em 2015, no valor de $ 240; receita à vista de vendas de mercadorias no valor de $ 150;
e recebeu um adiantamento de clientes no valor de $ 100, referente à entrega de mercadorias que ocorrerá em 2015.
Adicionalmente, no mês de dezembro de 2014, a sociedade empresária incorreu em despesas gerais de funcionamento
no valor de $ 240, dos quais $ 110 foram pagas no próprio mês, com o saldo para ser pago em 2015. Houve ainda o
pagamento antecipado de despesas do ano de 2015, no valor de $ 120. Considerando o Regime de Competência e
exclusivamente as informações anteriores sobre as receitas e despesas dessa sociedade empresária, assinale a
alternativa que apresenta o lucro dessa empresa para o mês de dezembro de 2014.
►a)
b)
c)
d)
e)

$ 150.
$ 130.
$ 90.
$ 40.
$ 20.

26 - Uma empresa de transportes e logística, localizada na capital de um estado da região Sul do Brasil realizou, durante o
mês de maio/2015, os seguintes serviços:
Item

Descrição

Valor

I

Prestação de serviços de transporte de mercadorias para a Argentina.

R$ 400.000,00

II

Prestação de serviços de transporte de mercadorias para outros municípios do estado.

R$ 400.000,00

III

Prestação de serviços de transporte de mercadorias para outros estados brasileiros.
Prestação de serviços de distribuição de mercadorias no município em que se localiza a
empresa.
Prestação de serviços de distribuição de mercadorias em outros municípios da região
metropolitana em que o município-sede da empresa se situa.

R$ 300.000,00

IV
V

R$ 200.000,00
R$ 200.000,00

Com base na legislação tributária relacionada ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Lei
Complementar 87/1996 – e ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – Lei Complementar 116/2003 –,
e considerando as seguintes alíquotas desses tributos: ICMS em operações intermunicipais = 18%; ICMS em operações
interestaduais = 12%; 3) ISSQN = 5%, assinale a alternativa em que são apresentados os valores, respectivamente, das
despesas tributárias de ICMS e ISSQN dessa empresa para o mês de maio/2015.
a)
b)
►c)
d)
e)

R$ 192.000,00 e R$ 10.000,00.
R$ 156.000,00 e R$ 20.000,00.
R$ 144.000,00 e R$ 10.000,00.
R$ 132.000,00 e R$ 20.000,00.
R$ 108.000,00 e R$ 20.000,00.

27 - A Lei no 12.974/2014, entre outras providências, alterou a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o PIS/Pasep e
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e revogou o Regime Tributário de Transição
(RTT), instituído pela Lei no 11.941/2009. O objetivo da Lei no 12.974/2014 foi introduzir na legislação tributária brasileira
dispositivos legais para possibilitar a apuração de tributos federais em um ambiente de convergência das normas
brasileiras às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Com base no exposto, considere as seguintes
informações, extraídas da Demonstração do Resultado do primeiro trimestre de 2015 de uma sociedade empresária,
tributada pela modalidade do Lucro Real Trimestral:
Item

Descrição

Valor

I

Lucro antes do IRPJ e CSLL.

R$ 250.000,00

II

Receita de equivalência patrimonial.

R$ 120.000,00

III

Despesa com multas de trânsito.
Variação de valor justo não realizada, credora, de ativos biológicos e produtos
agrícolas.
Despesas com brindes e premiações.

R$

IV
V

4.000,00

R$ 68.000,00
R$ 20.000,00

Considerando as informações do quadro acima e a legislação tributária aplicável ao IRPJ e ao CSLL, e em
conformidade com os dispositivos da Lei no 12.974/2014, qual é o valor da base de cálculo do IRPJ (Lucro Real) dessa
sociedade empresária para o primeiro trimestre de 2015?
a)
b)
c)
d)
►e)

R$ 414.000,00.
R$ 342.000,00.
R$ 250.000,00.
R$ 154.000,00.
R$ 86.000,00.
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28 - De acordo com as definições usuais da literatura sobre Terminologia de Custos, custo é o gasto relativo a um bem ou
serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços e despesa é um bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para a obtenção de receita. Com base nessas definições, assinale com a letra (C) se o item se refere a
um Custo e com (D) se for uma Despesa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Comissões de vendedores.
Depreciação de veículos de entrega.
Consumo de energia elétrica da fábrica.
Impostos incidentes sobre vendas de produtos e mercadorias.
Geração de sucata no processo produtivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

C – C – D – C – D.
C – D – C – D – D.
C – C – D – D – C.
D – D – C – D – C.
D – C – D – C – D.

29 - Considerando as definições usuais da literatura sobre Terminologia de Custos, numere a coluna da direita de acordo
com sua correspondência com coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Custos diretos.
Custos indiretos.
Custos primários.
Custos fixos.

(
(
(
(

)
)
)
)

Representam o somatório de matéria-prima e mão de obra direta.
Independem do volume de produção.
Possuem relação objetivamente verificável com os produtos.
Custos para os quais não há uma medida objetiva de alocação aos produtos.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

3 – 4 – 1 – 2.
4 – 1 – 3 – 2.
1 – 4 – 2 – 3.
3 – 2 – 1 – 4.
4 – 3 – 2 – 1.

30 - O Custeio por Absorção apropria:
a)
b)
c)
d)
►e)

todos os custos e despesas aos produtos elaborados durante um período.
todos os custos e despesas de produção e de distribuição aos produtos elaborados durante um período.
todos os gastos relativos ao esforço de produção aos produtos elaborados durante um período.
os custos com materiais diretos e mão de obra direta aos produtos elaborados durante um período.
os custos de produção aos produtos elaborados durante um período.

31 - Durante o mês de maio de 2015, uma sociedade empresária industrial produziu 160 unidades do Produto Alfa e 200
unidades do Produto Beta. O tempo de produção de cada um dos produtos é de 20 minutos para Alfa e 30 minutos
para Beta. Nesse período, os custos indiretos de fabricação totalizaram $ 18.000. Os custos unitários com matériaprima foram de $ 32 para Alfa e de $ 44 para Beta. Já os custos unitários com mão de obra direta foram,
respectivamente, de $ 25 e $ 38. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente,
para Alfa e Beta, o custo total unitário de fabricação de cada produto, considerando o tempo de fabricação como
critério de rateio dos custos indiretos de fabricação.
a)
b)
c)
►d)
e)

$ 45 e $ 54.
$ 57 e $ 82.
$ 77 e $ 98.
$ 102 e $ 136.
$ 107 e $ 132.

32 - Considerando os dados da questão 31, assinale a alternativa que apresenta o lucro bruto da sociedade empresária
para o mês de maio de 2015, considerando que 1) não há incidência de impostos, 2) não havia estoques de produtos
acabados em 30/04/2015 e 3) foram vendidas no mês 100 unidades do Produto Alfa e 140 unidades do Produto Beta,
com preço de venda unitário de $ 160 e $ 200, respectivamente.
a)
►b)
c)
d)
e)

$ 29.240.
$ 14.760.
$ 14.280.
$ 13.160.
$ 7.320.
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33 - Uma sociedade empresária industrial apresentou as seguintes informações acerca do orçamento de produção de um
de seus produtos:
I.
II.
III.
IV.

Custo Unitário de Fabricação:
Tributos incidentes sobre vendas:
Margem operacional de lucro desejada:
Despesas gerais e administrativas:

$ 24,00.
30% sobre o preço de venda.
12% sobre o preço de venda.
18% sobre o preço de venda.

Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta o Preço de Venda Unitário Projetado desse
produto.
a)
b)
c)
d)
►e)

$ 38,40.
$ 41,38.
$ 42,00.
$ 46,15.
$ 60,00.

34 - Os dados abaixo foram extraídos do planejamento de produção de uma sociedade empresária industrial para o mês
de maio/2015:
Produto

Preço de Venda
Unitário

Custo Direto
Variável Unitário

Custo Indireto
Variável Unitário

Custo Fixo Unitário
(horas/máquina)

Alfa

$ 200

$ 80

$ 40

$ 40

Beta

$ 260

$ 100

$ 70

$ 70

Gama

$ 140

$ 50

$ 30

$ 10

Delta

$ 240

$ 110

$ 60

$ 30

Com base nesses dados, assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Os produtos Alfa e Delta possuem a mesma Margem de Contribuição Unitária.
O Produto Beta possui a maior Margem de Contribuição Unitária.
O Produto Gama possui a maior Margem de Contribuição Unitária.
Na existência de fatores limitantes da capacidade de produção, deve-se priorizar a fabricação do Produto Alfa.
A Margem de Contribuição Unitária do Produto Delta é maior do que a Margem de Contribuição Unitária do Produto Alfa.

35 - Considere os seguintes dados, extraídos da contabilidade de uma sociedade empresária industrial, que durante o ano
de 2014 fabricou um único Produto Alfa:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Preço de venda médio unitário durante o ano de 2014:
$ 230.
Custos e Despesas Variáveis médios unitários durante o ano de 2014:
$ 150.
Custos e Despesas Fixos desembolsados durante o ano de 2014:
$ 12.000.
Despesa de Depreciação dos Ativos Imobilizados para o ano de 2014:
$ 4.000.
Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/2013:
$ 60.000.
Custo de oportunidade do capital próprio:
12%.
Durante o ano de 2014 a empresa produziu e vendeu 300 unidades do Produto Alfa.

Considerando os conceitos de Ponto de Equilíbrio, e com base nos dados acima, assinale a alternativa correta.
►a) A empresa produziu e vendeu, durante 2014, um total de 100 unidades a mais do que seria necessário para se atingir o
Ponto de Equilíbrio Contábil.
b) O Ponto de Equilíbrio Financeiro da empresa para o ano de 2014, em termos de quantidades de unidades produzidas, é
rigorosamente igual ao Ponto de Equilíbrio Contábil.
c) Durante o ano de 2014, a quantidade de unidades necessárias para se atingir o Ponto de Equilíbrio Financeiro foi maior
do que a quantidade de unidades necessárias para se atingir o Ponto de Equilíbrio Econômico.
d) Mesmo que o preço de venda médio praticado pela empresa durante 2014 tivesse sido de $ 200, seu volume de produção
e vendas teria sido suficiente para cobrir o Ponto de Equilíbrio Contábil.
e) O volume de produção e vendas da empresa para o ano de 2014 não foi suficiente para se atingir o Ponto de Equilíbrio
Econômico.
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36 - Os dados abaixo foram coletados junto às Demonstrações Contábeis de uma sociedade empresária e se referem ao
exercício social de 2014:
I.
II.
III.
IV.
V.

Valor do Ativo total médio do ano de 2014:
Valor do Patrimônio Líquido médio do ano de 2014:
Valor médio dos Empréstimos e Financiamentos bancários a pagar durante o ano de 2014:
Taxa média ponderada de juros incidentes sobre os empréstimos e financiamentos no ano:
Lucro Operacional antes dos efeitos das Despesas Financeiras:

$ 50.000.
$ 25.000.
$ 15.000.
12%.
$ 8.000.

Considerando os dados acima, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

O Retorno do Patrimônio Líquido (ROE) de 2014 é de 16,00%.
O Retorno do Ativo (ROA) de 2014 é de 24,80%.
O Retorno do Patrimônio Líquido (ROE) de 2014 é de 24,80%, ao passo que o Retorno do Ativo (ROA) de 2014 é de
12,40%.
►d) O Grau de Alavancagem Financeira para o ano de 2014 é 1,55, o que significa que o Retorno do Patrimônio Líquido (ROE)
é superior ao Custo da Dívida.
e) O Grau de Alavancagem Financeira para o ano de 2014 é inferior a 1,00, o que significa que o Custo da Dívida é superior
ao Retorno do Patrimônio Líquido (ROE).
37 - Uma sociedade empresária apresentou, ao término do mês de maio de 2015, um Ativo Circulante de $ 6.000 e um
Passivo Circulante de $ 3.000. No dia 01/06/2015, ela adquiriu mercadorias para o seu estoque no valor de $ 2.000, para
pagamento a prazo de 60 dias. Assinale a alternativa que apresenta o impacto provocado exclusivamente por essa
transação no Quociente de Liquidez Corrente dessa sociedade empresária.
a)
b)
c)
d)
►e)

O Quociente de Liquidez Corrente mantém-se o mesmo.
A transação provoca um aumento de 25% no Quociente de Liquidez Corrente.
Há um acréscimo de 0,40 no Quociente de Liquidez Corrente.
O Quociente de Liquidez Corrente passa a ser de 0,625.
Ocorre uma redução de 20% no valor do Quociente de Liquidez Corrente.

38 - Considere os seguintes dados, extraídos de um estudo da viabilidade econômica de um projeto de investimento,
elaborado por uma sociedade empresária industrial com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a ampliação de sua
capacidade produtiva:
Períodos de projeção
Período 0
Investimento inicial
Fluxo de caixa
descontado

Período 1

Período 2

Período 3

Período 4

15.000

18.000

23.000

25.000

Período 5 Perpetuidade

(100.000)
25.000

208.330

O fluxo de caixa descontado representa o valor presente das entradas líquidas futuras de caixa geradas pelo projeto
de investimento. Com base nos dados acima, assinale a alternativa correta.
a) A viabilidade econômica do projeto de investimento é alcançada apenas no período de perpetuidade.
b) O payback do projeto de investimento ocorre no período T4.
►c) O período explícito de projeção de 5 períodos apresenta uma Taxa Interna de Retorno maior do que a Taxa Mínima de
Atratividade utilizada como taxa de desconto para trazer ao valor presente as entradas líquidas futuras de caixa geradas
pelo projeto de investimento.
d) Se o projeto de investimento fosse refeito, considerando as mesmas entradas líquidas de caixa e a mesma Taxa Mínima
de Atratividade, porém com um período explícito de projeção de 4 anos sem perpetuidade, o projeto ainda assim seria
viável economicamente.
e) Se o período de payback desejado pela empresa for de 5 anos, o projeto de investimento deve ser rejeitado.

39 - O processo de gestão de uma empresa tem como finalidade possibilitar que ela atinja os resultados esperados dentro
de um conjunto coordenado de diretrizes, metas e objetivos explicitados na declaração da visão empresarial, sendo
operacionalizado por meio de um conjunto de processos decisórios que envolvem as fases de planejamento
estratégico e operacional, programação, execução e controle no âmbito da empresa, de suas áreas e atividades. Com
base no exposto, assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

A Execução tem como finalidade garantir o resultado de cada transação.
O Controle tem como finalidade otimizar o resultado da empresa a curto prazo.
O Planejamento Estratégico tem como finalidade otimizar o resultado da empresa a médio prazo.
O Planejamento Operacional tem como finalidade garantir a missão e continuidade da empresa.
A Programação tem como finalidade corrigir e ajustar o planejamento, para garantir a otimização dos resultados.
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40 - De acordo com a literatura que trata de Controladoria Operacional, o processo de planejamento e controle
orçamentário é fundamental para a gestão da empresa. Nesse sentido, o orçamento pode ser definido como uma
expressão formal de planos de curto prazo, geralmente um ano, baseados nas estruturas empresariais já existentes
ou em programação, decorrendo dos planos operacionais estipulados para cada uma dessas estruturas. Com base
nos conceitos e tipos de orçamento, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da
esquerda.
1.
2.
3.
4.

Orçamento de tendências.
Orçamento base zero.
Orçamento estático.
Orçamento flexível.

( ) Elaborado a partir da rediscussão da necessidade ou não de cada gasto
associado às atividades desempenhadas pela entidade.
( ) Elaborado a partir da fixação de um determinado volume de produção ou
vendas.
( ) Elaborado a partir da determinação de diversos níveis de produção ou vendas.
( ) Elaborado a partir da observação de dados e desempenho passados.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

2 – 4 – 3 – 1.
4 – 3 – 2 – 1.
2 – 3 – 4 – 1.
3 – 2 – 1 – 4.
2 – 1 – 4 – 3.

41 - O artigo 4o da Lei 6.404/1976 estabelece que “a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua
emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários”. A respeito de uma sociedade
anônima, considere as seguintes informações:
1.
2.
3.
4.

Emitiu títulos de dívida em mercado de capital no exterior.
Possui participações societárias de controle em outras sociedades anônimas abertas e fechadas.
Emitiu debêntures conversíveis em ações preferenciais na Bolsa de Valores local.
Emitiu ações ordinárias por meio de oferta pública primária.

Caracteriza(m) a sociedade anônima como uma companhia aberta no mercado de capitais brasileiro:
a)
b)
c)
►d)
e)

a informação 2 apenas.
a informação 4 apenas.
as informações 1 e 2 apenas.
as informações 3 e 4 apenas.
as informações 1, 3 e 4 apenas.

42 - Considerando o disposto no artigo 142 da Lei 6.404/1976, são Competências do Conselho de Administração de uma
sociedade anônima, EXCETO:
a)
b)
►c)
d)
e)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.
fixar a orientação geral dos negócios da companhia.
examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.
fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia.
manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir.

*43 - De acordo com o Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a Administração Pública Indireta é composta por
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. Com base no texto legal,
assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

O Banco Central do Brasil e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada são Autarquias Federais.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é um exemplo de Sociedade de Economia Mista.
A Petrobrás, a Eletrobrás e o Banco do Brasil são exemplos de Empresas Públicas.
Somente entidades estatais federais podem ser constituídas na forma de sociedades de Economia Mista.
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas possuem personalidade jurídica
de direito privado.

44 - A Lei no 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002, instituiu o Código Civil, e em seus artigos 1.039 a 1.092 enumera e
caracteriza as sociedades empresárias. Com base no texto legal, NÃO se caracteriza como uma sociedade
empresária a:
a)
►b)
c)
d)
e)

sociedade de economia mista.
sociedade cooperativa.
sociedade limitada.
sociedade anônima de capital fechado.
sociedade em comandita por ações.

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.
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45 - Um dos primeiros assuntos quando se estuda Estatística são as Medidas de Tendência Central (Média, Média
Ponderada, Mediana, Moda) e as Medidas de Dispersão (Desvio Médio Absoluto, Variância, Desvio Padrão).
Considerando as propriedades estatísticas da Média, Mediana, Moda e Desvio Padrão, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

A principal característica da mediana é que ela é mais sensível a valores extremos quando comparada com a média.
Para um conjunto de números com uma quantidade par de observações, a média e a mediana assumirão o mesmo valor.
O desvio padrão de um conjunto de números é a raiz quadrada positiva da média desse conjunto de números.
A adição do número 1 a um dos números que compõem um conjunto de 10 números aleatórios provoca um aumento de 1
na média desse conjunto de números.
►e) O desvio padrão de um conjunto de números com média negativa será positivo.
46 - Considere o seguinte conjunto de números: 17; 17; 13; 18; 12; 20; 18; 17; 18; 15; 14; 13; 18; 16; 14. Assinale a alternativa
em que são apresentados, respectivamente e de forma correta, a Moda, a Média e a Mediana desse conjunto de
números.
a)
►b)
c)
d)
e)

17; 18; 16.
18; 16; 17.
16; 16; 18.
18; 17; 17.
16; 17; 18.

47 - Em 01 de março de 2014, uma sociedade empresária realizou um investimento no valor de $ 50.000 em um Fundo de
Investimento de Renda Fixa e manteve o valor aplicado até 31 de agosto de 2014, com rendimentos financeiros líquidos
totais para o período de $ 4.500. Considerando que a inflação medida por Índice de Preços ao Consumidor para o
período compreendido entre 01/03/2014 e 31/08/2014 foi de 4%, qual é a taxa real de juros paga no período de aplicação
pela instituição financeira ao rentabilizar esse investimento da sociedade empresária?
a)
b)
►c)
d)
e)

9,00%.
5,00%.
4,81%.
4,19%.
4,00%.

48 - A Resolução CFC no 1.307/2010 alterou e incluiu dispositivos ao Código de Ética Profissional do Contador. O artigo 12
do Código de Ética Profissional do Contador, alterado pela referida Resolução, trata das Penalidades a que os
Contadores estão sujeitos em função de transgressões de preceitos éticos, que podem ser: I – advertência reservada;
II – censura reservada; III – censura pública. O parágrafo 1o desse mesmo artigo 12 trata dos atenuantes na aplicação
das sanções éticas anteriormente citadas. Com base no exposto, identifique como verdadeiras (V) as situações que
são atenuantes na aplicação das sanções éticas e como falsas (F) as que não são.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional.
Atuação atual ou pregressa como Conselheiro de Conselho Regional ou Federal de Contabilidade.
Ausência de punição ética anterior.
Cumprimento dos programas de educação continuada estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Prestação de relevantes serviços à Contabilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F – V.
V – V – F – F – V.
F – V – F – V – F.
F – V – V – V – F.
F – F – V – V – F.

49 - Em relação aos procedimentos de Auditoria de Demonstrações Contábeis, assinale a alternativa correta.
a)

Profissional contábil com registro de Técnico Contábil no Conselho Regional de Contabilidade pode ser o responsável
técnico para a condução dos trabalhos de Auditoria Externa Independente.
b) Com a promulgação da Lei no 11.638/2007, a obrigatoriedade de Auditoria Externa Independente das Demonstrações
Contábeis foi estendida, além das sociedades anônimas, para as sociedades limitadas tributadas pelo Lucro Real.
c) Após a conclusão dos trabalhos de auditoria em uma sociedade anônima de capital aberto, os Papéis de Trabalho
utilizados pelo Auditor Externo Independente devem ser submetidos à Comissão de Valores Mobiliários, para confirmação
da realização da auditoria.
►d) O planejamento tributário é uma atividade incompatível com a atividade de Auditor Externo Independente, quando da
prestação de serviço de auditoria externa.
e) Um Auditor Externo Independente deve emitir parecer adverso em qualquer situação de ocorrência de erros e fraudes
impactando as Demonstrações Contábeis da empresa auditada.
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50 - A NBC TA 200 (Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas
de Auditoria), em seu item A15, lista os princípios fundamentais de ética profissional que devem ser observados pelo
auditor quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis. Com base no exposto, considere os seguintes
itens:
1.
2.
3.
4.

Competência e zelo profissional.
Confidencialidade das informações.
Integridade dos trabalhos executados.
Comportamento (ou conduta) profissional.

São princípios fundamentais de ética profissional que devem ser observados pelo auditor:
a)
b)
c)
d)
►e)

1 e 2 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

