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409 – Contador Júnior
INSTRUÇÕES
1.
2.

Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
A prova é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva.
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.
A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita na folha de versão
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.
A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o
nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comuniquea imediatamente ao aplicador de prova.
O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
A resposta da questão discursiva deve ser transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão
definitiva, com caneta preta.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de
versão definitiva.
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.
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.
A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a
transcrição das respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta, a folha de versão definitiva
e a ficha de identificação.

Português

Conhecimento
Específico

Redação

14. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-

o consigo.
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PORTUGUÊS
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.
Caetano e o ‘mal’ uso da crase
Na terça-feira, Caetano Veloso postou nas redes sociais um vídeo no qual corrige uma frase escrita pelo pessoal que trabalha
com ele.
O trecho era este: “Homenagem à Bituca”. Bituca é o apelido do grande Milton Nascimento. No vídeo, Caetano não se limita
a dizer que o “a” não deve receber o acento grave (ou acento indicador de crase). O Mestre dá a explicação completa (e perfeita)
da questão.
Aproveito o “barulho” que o caso gerou para trocar duas palavras sobre o tema com o caro leitor. Comecemos pela palavra
“crase”, que não vem ao mundo como o nome do acento. De origem grega, “crase” significa “fusão, mistura”. Ao pé da letra, podese dizer que Coca-Cola com rum ou leite com groselha são casos de crase, já que são fusões.
Em gramática, crase vem a ser a fusão de duas vogais iguais, o que ocorre, por exemplo, na evolução de muitas palavras do
latim para o português. Quer um exemplo? O verbo “ler”. Sim, o verbo “ler”. Na evolução do latim para o português, saímos de
“legere” e chegamos a “ler”, mas antes passamos por “leer” (que, por sinal, foi a forma que se fixou no espanhol, outra língua
neolatina). Na evolução de “leer” para “ler”, as duas vogais se fundiram numa só, o que caracteriza a crase.
Como se vê, pode-se dizer que ocorreu crase na evolução de “legere” para “ler”. Esse caso de crase não é marcado com o
acento grave.
Hoje em dia, quando se fala de crase, pensa-se basicamente na fusão da preposição “a” com um segundo “a”, que quase
sempre é artigo definido feminino (atenção: “quase sempre” não equivale a “sempre”). Quando se escreve algo como “Você já foi à
Bahia?”, por exemplo, emprega-se o acento grave para indicar a crase que de fato ocorre: a preposição “a”, regida pelo verbo “ir” (ir
A algum lugar), funde-se com o artigo feminino “a”, exigido por “Bahia” (“Gosto muito dA Bahia”; “Ele mora nA Bahia”).
No caso da construção corrigida por Caetano (“Homenagem à Bituca”), é óbvio que o acento indicador de crase é mais do
que inadequado, já que no trecho só existe um “a”, a preposição “a”, regida pelo substantivo “homenagem”; por ser substantivo
masculino, “Bituca” obviamente rejeita o artigo feminino.
Os erros no emprego do acento grave são muitos e frequentes. Quer uma bela lista? Lá vai: “traje à rigor”, “Viajou à convite
de...”, “carro à álcool/gás”, “Vender à prazo”, “à 100 metros”, “Vem à público”, “ir à pé”, “sal à gosto”, “Vale à pena ir lá”, “Parabéns
à você”, “Atendimento à clientes” etc., etc., etc.
Alguns gênios sugerem pura e simplesmente a eliminação do acento grave. Lamento informar que a língua portuguesa escrita
não sobrevive sem esse acento. [...]
Em tempo: como nada é tão ruim que não possa piorar, alguém postou no YouTube o depoimento de Caetano com este
título: “Caetano Veloso grava vídeo repreendendo sua própria equipe de internet por mal uso da crase”. “Mal uso”? Não seria “mau
uso”? Elaiá! É isso.
(Pasquale Cipro Neto, publicado em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2015/06/1647510-caetano-e-o-mal-uso-da-crase.shtml>.
Acesso em: 25/06/2015. Adaptado)

01 - Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

O articulista defende que o acento grave seja usado para todos os casos de crase em português, como o verbo “ler”.
A palavra “gênios”, no nono parágrafo, indica apreço pelos proponentes da eliminação da crase.
O uso da crase na frase “Passei a tarde na casa dela” mudaria o sentido do que está sendo dito.
“Bituca” também é substantivo feminino em português, o que torna correta a utilização do acento grave em “favor lançar
às bitucas na lixeira”.
O depoimento do último parágrafo indica que nem mesmo Caetano Veloso escapa de cometer erros na utilização do
acento grave indicando crase.

02 - A partir da explicação dada pelo autor, considere o uso do acento indicador de crase nas seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.
5.

Os dois saíram às compras no final da tarde.
Nas férias, gostava muito de ir à Pernambuco.
Os acidentes de trânsito relacionam-se à grande taxa de imperícia e imprudência dos motoristas.
Os refrigerantes serão servidos em copo devido à não devolução dos vasilhames.
Os novos casos impeliram os responsáveis à exceções no tratamento das condutas.

Está correto o uso do acento indicador de crase em:
a)
b)
►c)
d)
e)

1 e 3 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
3 e 5 apenas.
2, 3 e 5 apenas.

03 - São usadas aspas no título para:
a)
►b)
c)
d)
e)

dar ênfase ao assunto principal.
indicar um uso do termo feito por outra pessoa que não o autor do texto.
salientar a gravidade do problema de uso incorreto de crase.
exemplificar o emprego correto da norma gramatical.
marcar o uso do termo em sentido figurado.
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O texto a seguir é referência para as questões 04 a 07.
Quem tem medo da “ideologia de gênero”?
Já se passaram vários dias desde que vi aparecer pelas páginas deste ilustre jornal vários artigos nos quais outros ilustres
(jornalistas, professores universitários) zombam do feminismo e dos “ideólogos de gênero”, que pelo jeito viraram inimigo público
número 1, os responsáveis por todo tipo de apocalíptico mal do século 21, desde a “destruição das famílias” até a ruína da educação
pública brasileira. Urgente, portanto, fazer alguns esclarecimentos.
Em primeiro lugar, sobre o uso do termo “ideologia”, conceito básico das ciências sociais: ideologia todos temos. “Ideologia
de gênero” também. Ou mais conservadora e convencional, ou mais crítica ou radical. Mais machista, ou mais feminista, se quiser.
O maior problema de empregar o termo “ideologia de gênero” só para feministas ou para quem critica as concepções dominantes é
que isso escamoteia toda uma discussão epistemológica sobre ponto de vista, sobre a possibilidade de objetividade e como as
subjetividades influenciam nesta; além disso, diga-se de passagem, parece facilitar que se atribua a caraterística de quem está “do
lado da (verdadeira) ciência” – a um grupo que inclui, neste caso muito curioso, muitas pessoas que têm mais afinidade com o
criacionismo do que com a teoria da evolução.
Teorias de gênero também são diversas, e uma das contribuições da construção e consolidação de todo um campo de
pesquisa que vem ganhando cada vez mais espaço nas instituições acadêmicas no mundo inteiro, a partir do fim da década de
1970, é que vem estimulando o debate e a troca entre pessoas e perspectivas, com o intuito de contribuir para a igualdade e uma
vida social mais justa. A perspectiva pós-estruturalista associada particularmente ao pensamento da filósofa norte-americana Judith
Butler – que aponta para as dificuldades de dividir a humanidade em duas categorias discretas, biologicamente identificáveis e
discursivamente construídas como “opostas” – é, nas suas ramificações políticas, antes de mais nada a reivindicação do direito às
diferenças. Diferenças que surgem espontaneamente da vida humana – biológica, social, cultural, política – e se manifestam hoje,
de forma mais intensa exatamente porque já tivemos ganhos políticos no terreno dos direitos humanos e sociais. Que incluem
questões de gênero e sexualidade, assim como de classe, raça e etnicidade, entre outras, incorporadas amplamente pela sociologia
contemporânea como disciplina acadêmica, como base de todo esforço de compreensão científica e sensível do mundo.
Como bem nos lembram duas estudiosas de gênero e cultura, Elaine Showalter e Lynne Segal (a primeira, norte-americana
da área de estudos literários; a segunda, inglesa e psicóloga), as ansiedades de gênero surgem como fenômenos correlatos aos
tempos de intensa mudança social e cultural, como foi o caso de dois momentos de passagem de século – do 19 para o 20, do 20
para o 21. Fazem parte das tentativas de lidar com os deslocamentos que caracterizam esses processos, deslocamentos que geram
incertezas e instabilidade, assim como a promessa de avanços de todo tipo. Parece-me que a pergunta que precisa ser feita, no
tempo e espaço do Brasil atual, e nesta Curitiba que habitamos, é por que determinadas pessoas sentem-se tão ameaçadas pelo
direito de outras: de existir e de ter visibilidade, reconhecimento, dignidade.
(Miriam Adelman, Gazeta do Povo, 29/06/2015. Adaptado de <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/quem-tem-medo-da-ideologia-degenero-9zvgj6sp3edsnli2vfw2psbxm>.)

04 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Trata-se de um texto de opinião que rejeita a identificação de “ideologia” com os estudos de gênero.
( ) A autora ataca alguns oponentes dos estudos de gênero por eles apresentarem, por vezes, incoerência entre sua
posição cientificista e sua defesa de teorias conservadoras polêmicas, como o criacionismo.
( ) Segundo a autora, só possui ideologia aquele que se afasta do ideal de objetividade das ciências empíricas.
( ) A autora assume tacitamente que a cientificidade das ciências humanas não depende dos mesmos critérios das
ciências empíricas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

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

05 - No terceiro parágrafo, o pronome “que” (sublinhado no texto) retoma:
a)
b)
c)
d)
►e)

“campo de pesquisa”.
“perspectiva pós-estruturalista”.
“ganhos políticos no terreno dos direitos humanos”.
“debate e a troca entre pessoas”.
“diferenças”.

06 - De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
a)

Segundo a autora, a noção de objetividade daqueles que se dizem isentos de ideologia só se sustentaria se eles se
apoiassem na (verdadeira) ciência.
►b) Os que criticam a ideologia de gênero agem de acordo com uma ideologia de gênero, ainda que numa outra perspectiva.
c) A autora reconhece a urgência em se prestar esclarecimentos sobre a ideologia de gênero porque reconhece que essa
forma de pensamento se transformou no grande mal do século 21.
d) O texto se encerra com um questionamento retórico que atribui aos opositores da ideologia de gênero uma posição
democrática.
e) O texto baseia-se em análises de conceitos das ciências humanas, como a das diferenças inatas entre gêneros e raças.
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07 - A expressão “ideologia de gênero” foi criada:
a)
b)
c)
d)
►e)

por Miriam Adelman.
pela sociologia contemporânea.
por Elaine Showalter e Lynne Segal.
por Judith Butler.
pelos “ilustres” jornalistas e professores universitários.

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.
Energia elétrica deve subir 43,4% em 2015, estima Banco Central
Alexandro Martello
A energia elétrica deve ter um reajuste de 43,4% em 2015 fechado, informou o Banco Central nesta quarta-feira (24), por
meio do relatório de inflação do segundo trimestre deste ano. A última previsão do BC para o aumento da energia elétrica neste ano
foi feita duas semanas atrás. Naquele momento, o BC previa um aumento menor: de 41% em 2015.
A estimativa de alta no preço da energia elétrica em 2015 reflete do repasse às tarifas do custo de operações de
financiamento, contratadas em 2014, da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
O governo anunciou, no início deste ano, que não pretende mais fazer repasses à CDE – um fundo do setor por meio do qual
são realizadas ações públicas – em 2015, antes estimados em R$ 9 bilhões. Com a decisão do governo, as contas de luz dos
brasileiros podem sofrer em 2015, ao todo, aumentos ainda superiores aos registrados no ano passado.
O custo de produção de eletricidade no país vem aumentando principalmente desde o final de 2012, com a queda acentuada
no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país.
Para poupar água dessas represas, o país vem desde aquela época usando mais termelétricas, que funcionam por meio da
queima de combustíveis e, por isso, geram energia mais cara. Isso encarece as contas de luz.
Entretanto, também contribui para o aumento de custos no setor elétrico o plano anunciado pelo governo ao final de 2012 e
que levou à redução das contas de luz em 20%.
Para chegar a esse resultado, o governo antecipou a renovação das concessões de geradoras (usinas hidrelétricas) e
transmissoras de energia que, por conta disso, precisaram receber indenização por investimentos feitos e que não haviam sido
totalmente pagos até então. Essas indenizações ainda estão sendo pagas, justamente via CDE.
(Do G1, em Brasília, 24/06/2015, adaptado de <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/energia-eletrica-deve-subir-434-em-2015-estimabanco-central.html>.)

08 - Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo correto para a expressão “reflete do” na seguinte passagem: “A
estimativa de alta no preço da energia elétrica em 2015 reflete do repasse às tarifas do custo de operações de
financiamento” (segundo parágrafo).
►a)
b)
c)
d)
e)

“...decorre do...”.
“...reforça o...”.
“...impulsiona o...”.
“...justifica o...”.
“...garante o...”.

09 - A expressão “aquela época”, no quinto parágrafo, refere-se a:
a)
b)
c)
►d)
e)

“ano passado”, no terceiro parágrafo.
ano de 2014.
duas semanas antes da publicação do texto.
final do ano de 2012.
segundo trimestre do ano de 2015.

10 - A respeito do conteúdo e do gênero do texto apresentado, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O texto apresenta uma análise econômica abrangente para a questão do aumento nas tarifas de energia elétrica e
propõe soluções para a crise.
O texto relaciona os custos da produção de energia aos aumentos de tarifas para os consumidores.
A crise hídrica reflete no aumento das tarifas de energia por conta do uso de usinas termelétricas.

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

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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11 - Em entrevista à Revista Istoé, o médico infectologista Artur Timerman, que trabalha com o combate à Aids no país e é
autor de um livro sobre o assunto, fala sobre a história da prevenção e tratamento dessa doença. Quanto a um trecho
dessa entrevista, numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.
1.

2.

3.

O acesso a medicamentos gratuitos é restrito
a alguns portadores. O discurso de remédios
para todos é falso?
Houve um abandono do cuidado com a doença
pelas nações pioneiras em tratamentos, como
o Brasil?
O livro do sr., Histórias da Aids, foi lançado no
mesmo período do Relatório da Unaids,
alertando sobre o aumento de novas infecções
no Brasil. Por que ainda é necessário falar
sobre a doença?

( ) As pessoas precisam saber que existem mais de 300
mil pessoas vivendo com o vírus do HIV no Brasil sem
saber. O aumento do número de casos tem a ver com
o fato de a população ter baixado a guarda em relação
à prevenção.
( ) Estamos vivendo um momento em que as autoridades
inauguram placas dizendo que vão tratar todo mundo,
mas o último boletim do Ministério da Saúde diz que o
Brasil tem 300 mil pessoas que estão vivendo com o
HIV e não sabem.
( ) O País está na contramão do mundo. O programa foi
ótimo, mas está ficando para trás. Hoje o Brasil está
defasado no combate à Aids. Não prevenimos, não
fazemos o diagnóstico e não tratamos direito.

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

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

O texto a seguir é referência para as questões 12 a 14.
Comentários na Internet são “descarrego de ódio”, dizem psicólogos
Se você busca debates sadios, opiniões ponderadas e críticas construtivas, não entre nos comentários de notícias e posts
na Internet. Os itens acima são coisa rara no meio do mais puro “ódio.com”.
“É um canal de escape emocional 24 horas no ar. Se a emoção é forte, eu descarrego um caminhão de sentimentos nos
comentários”, afirma Andréa Jotta, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Psicologia em Informática da PUC-SP. “O problema é
que a Internet deixa aquilo eterno. Você pode mudar de opinião, mas aquilo fica registrado e pode te prejudicar no futuro”, completa.
Dez anos atrás se popularizou o conceito de “Web 2.0”, e os sites noticiosos abriram espaço para os internautas opinarem
sobre as reportagens. A ideia original era tornar os portais de notícia “uma rua de mão dupla”. Na prática, o espaço virou um
congestionamento de palavrões, ameaças e preconceitos.
“A tecnologia da internet fez explodir a demanda social da catarse. As opiniões são sempre radicais, explosivas”, opina o
psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg. “A lógica binária da internet estimula a visão maniqueísta do mundo: ou você é contra ou a favor.
A sutileza não é o traço essencial da internet”, argumenta.
A interatividade acabou gerando duas crias indesejadas: os “trolls” e os “haters”. O primeiro é um polemista que se diverte
com a repercussão de suas “troladas”, gíria para opiniões descabidas e zombeteiras só publicadas para gerar revolta nos outros
internautas.
Já os “haters” são acusadores que distribuem sua fúria contra times, partidos, religiões, raças, gêneros, opções sexuais,
gostos musicais e o que tiver em pauta.
(Rodrigo Bertolotto, disponível em <http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/13/botao-de-comentario-vira-descarrego-de-odio-dizempsicologos.htm>, 13/08/2015)

12 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

No primeiro parágrafo, a expressão “os itens acima” refere-se a “comentários de notícias e posts”.
“troladas” pode ser considerado um neologismo em português, através da transformação do estrangeirismo
“troll” em substantivo.
No segundo parágrafo, o termo “aquilo”, repetido duas vezes na fala da pesquisadora, refere-se aos comentários.

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

Somente a afirmativa 2 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.

13 - De acordo com o texto, podemos entender “demanda social da catarse” como:
►a)
b)
c)
d)
e)

O extravasamento de sentimentos através de opiniões explosivas e radicais dos leitores.
A necessidade de um meio digital para as pessoas exercitarem a sensibilidade.
A importância se disponibilizar uma forma de as pessoas aprenderem a lidar com o estresse.
Polêmicas geradas pelas crias da internet, os “trolls” e os “haters”.
A oportunidade dada aos comentaristas de internet de expressarem suas opiniões.
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14 - Assinale a alternativa correta quanto ao gênero do texto em questão.
a)
b)
c)
►d)
e)

Trata-se de um editorial de jornal, que apresenta as opiniões dos colunistas e editores.
Trata-se de um exemplo de seção de comentários de notícias online.
Trata-se de uma crônica, gênero comum em veículos de imprensa escrita.
Trata-se de um texto informativo, reforçado por citações de especialistas na área em questão.
Trata-se de um representante do gênero de textos técnicos da área da psicologia.

15 - Quanto às normas da língua padrão, considere as seguintes frases:
1.
2.
3.
4.

Foi decidido pela diretoria as diretrizes orçamentárias para o ano seguinte.
Os diretores haviam chegado às conclusões já previstas pelo estatuto no ano anterior.
A presidência alegou que não haverão cortes substanciais nos investimentos da empresa.
A cúpula dos diretores eleitos tem plenas condições de elaborar o planejamento necessário.

Observam a norma escrita culta do português brasileiro as sentenças:
a)
►b)
c)
d)
e)

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

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
16 - Uma sociedade empresária industrial adquiriu no início de maio de 2014 uma máquina para utilização em sua linha de
produção, cujo valor de aquisição foi de $ 440.000. Foram pagos valores relativos ao transporte e seguro da máquina
no valor de $ 20.000 e em sua montagem foram pagos $ 40.000. O valor residual da máquina foi estimado em 20% do
custo de aquisição e sua vida útil contábil, seguindo as recomendações do fabricante, foi estimada em 20.000
horas/máquina. A utilização operacional dessa máquina por parte da empresa se iniciou em julho de 2014, operando
1.320 horas/máquina até 31/12/2014. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa o valor
contábil da máquina em 31/12/2014.
a)
b)
c)
d)
►e)

$ 410.960.
$ 416.768.
$ 467.000.
$ 472.808.
$ 473.600.

17 - Em 15/07/2014, uma sociedade anônima obteve um empréstimo no valor de R$ 480.000,00, para pagamento em
24 parcelas mensais sucessivas, com o primeiro pagamento em 15/08/2014. Desconsiderando os encargos financeiros
da operação, assinale a alternativa em que é apresentada, de forma correta, de acordo com a legislação societária
brasileira, a contabilização inicial desse empréstimo.
a)

Débito: Caixa e equivalentes (Ativo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo circulante)

R$ 480.000,00.
R$ 480.000,00.

b)

Débito: Caixa e equivalentes (Ativo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo não circulante)

R$ 480.000,00.
R$ 100.000,00.
R$ 380.000,00.

►c)

Débito: Caixa e equivalentes (Ativo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo não circulante)

R$ 480.000,00.
R$ 340.000,00.
R$ 140.000,00.

d)

Débito: Caixa e equivalentes (Ativo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo não circulante)

R$ 480.000,00.
R$ 240.000,00.
R$ 240.000,00.

e)

Débito: Caixa e equivalentes (Ativo circulante)
Crédito: Empréstimos a pagar (Passivo não circulante)

R$ 480.000,00.
R$ 480.000,00.

18 - Considerando as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) (Combinação de Negócios) e da Legislação
Societária, quando aplicável, assinale a alternativa correta.
a)

De acordo com as orientações do CPC 15 (R1), em uma fusão de duas empresas independentes entre si, os ativos líquidos
de ambas devem ser avaliados a valor justo.
b) O CPC 15 (R1) determina que a incorporadora deve reconhecer o Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura, também
conhecido como Goodwill, em operações em que esta é a Controladora e a incorporada é sua Controlada.
c) Por força das determinações da Lei 6.404/1976, a entidade objeto de cisão deve ser extinta se seu patrimônio líquido for
transferido para uma entidade controlada pelo mesmo controlador da entidade objeto da cisão.
►d) As incorporações de sociedades sob controle comum estão fora do escopo do CPC 15 (R1).
e) Os procedimentos de reconhecimento e mensuração das operações objeto do CPC 15 (R1) não se aplicam às aquisições
de participações societárias em outras entidades que garantem ao adquirente influência significativa sobre a investida
adquirida.
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19 - Assinale a alternativa correta em relação aos critérios de reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros,
constantes do Pronunciamento Técnico CPC 38 (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração), emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
►a) Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis devem ser mensurados com base no custo amortizado,
usando-se o método dos juros efetivos.
b) O CPC 38 enumera três categorias de instrumentos financeiros: ativos financeiros mantidos para venda; investimentos
mantidos até o vencimento; ativos financeiros ou passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
c) O reconhecimento inicial de ativos financeiros e passivos financeiros mensurado pelo valor justo por meio do resultado
deve ser feito com base no respectivo valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
aquisição ou emissão do ativo financeiro ou passivo financeiro.
d) Os investimentos mantidos até o vencimento devem, após reconhecimento inicial, ser mensurados com base no respectivo
valor justo, com contrapartida reconhecida em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido.
e) O reconhecimento inicial dos ativos financeiros mantidos para venda deve ser feito com base no custo amortizado, usandose o método dos juros efetivos.
20 - Considere os procedimentos de mensuração listados abaixo:
1.
2.
3.
4.

Estoque de materiais de consumo com base no custo de reposição.
Investimentos patrimoniais em outras entidades com base no respectivo valor justo dos instrumentos
patrimoniais mantidos.
Propriedades para investimento com base no custo de aquisição ajustado pela depreciação acumulada.
Ativos intangíveis de vida útil indefinida com base no respectivo valor justo.

É(São) procedimento(s) de mensuração consistente(s) com as determinações do conjunto de Pronunciamentos
Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em face da convergência das Normas Brasileiras às
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS):
a)
b)
►c)
d)
e)

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

21 - O Pronunciamento Técnico CPC 31 (Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) tem como
objetivo estabelecer a contabilização de ativos não circulantes que são colocados à venda, bem como a apresentação
e divulgação de operações descontinuadas. Com base nesse Pronunciamento Técnico, considere uma sociedade
empresária industrial que em 31/12/2013 possuía duas fábricas, sendo cada uma delas considerada uma unidade
operacional geradora de caixa. No ano de 2014, a Fábrica 1 gerou receitas de vendas de produtos de $ 200.000, com
custos e despesas operacionais de $ 140.000. Já a Fábrica 2 foi colocada à venda em 01/10/2014, porém não teve sua
venda concretizada até 31/12/2014, sendo, portanto, classificada nessa data como um Ativo Não Circulante Mantido
para Venda. Durante 2014, a Fábrica 2 gerou receitas de venda de produtos no valor de $ 360.000, sendo $ 110.000 para
o período entre 01/10/2014 e 31/12/2014, com custos e despesas operacionais de $ 220.000, sendo $ 50.000 para o
período entre 01/10/2014 e 31/12/2014. As despesas administrativas gerais, não alocáveis às unidades operacionais
geradoras de caixa, foram de $ 30.000. A alíquota do Imposto de Renda é de 30%. Com base nessas informações,
assinale a alternativa correta.
►a) A despesa com Imposto de Renda decorrente das operações continuadas a ser evidenciada na Demonstração do
Resultado de 2014 é de $ 33.000.
b) O lucro líquido do exercício de 2014 é de $ 77.000.
c) O resultado líquido das operações descontinuadas para o ano de 2014 é de $ 60.000.
d) O total das receitas decorrentes das operações continuadas a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de 2014 é
de $ 560.000.
e) O lucro bruto das operações continuadas a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de 2014 é de $ 200.000.
22 - Durante o ano de 2014, uma sociedade empresária comercial vendeu mercadorias a prazo no valor de $ 2.000, dos
quais recebeu 80% durante o próprio ano, e recebeu $ 340 referentes a vendas de anos anteriores. No mesmo período,
a empresa incorreu em custos e despesas gerais desembolsáveis, no valor de $ 1.400, dos quais restam 25% a pagar
em 31/12/2014, tendo, ainda, pago $ 130 que se referiam a despesas de anos anteriores. Por fim, em 01/07/2014, entrou
em operação um imobilizado, adquirido por $ 1.200 e com vida útil contábil de 10 anos, sem valor residual, do qual
ainda falta pagar 30% do valor de aquisição em 31/12/2014. Com base nos conceitos de Regime de Caixa e de
Competência, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

Ao se apurar o resultado de 2014 pelo Regime de Caixa, a sociedade empresária apurou lucro de $ 700.
Ao se apurar o resultado de 2014 pelo Regime de Competência, a sociedade empresária apurou lucro de $ 480.
Pelo Regime de Competência, o total de custos e despesas a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de 2014 é
de $ 1.400.
►d) Pelo Regime de Caixa, o total de receitas a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de 2014 é de $ 1.940.
e) O resultado de 2014 apurado pelo Regime de Competência é um lucro de $ 750.
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23 - Em 31/12/2014, uma Sociedade Anônima apresentou as seguintes demonstrações contábeis:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO
ATIVO
LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO DE 2014
Receita de vendas
2.800

Circulante

760

Circulante

520

(-) Custo das vendas

Caixa e equivalentes

300

Contas a pagar

520

(=) Lucro bruto

Estoques

460

Não Circulante
Investimento em
Controlada
(-) Lucro não
realizado em
operação intragrupo
Imobilizados
diversos

840

Patrimônio Líquido

1.080

520

Capital social e reservas

1.080

Total do Ativo

(30)

(-) Despesas gerais e administrativas
(+) Receita de equivalência
patrimonial
(-) Lucro não realizado em operações
intragrupo
(=) Resultado líquido do período

(1.540)
1.260
(1.080)
120
(30)
270

350
1.600

Total do Passivo e PL

1.600

A sua Controlada apresentou as demonstrações abaixo, na mesma data:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO
ATIVO
LÍQUIDO
Circulante
350 Circulante
150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO DE 2014
Receita de vendas
1.250

Caixa e equivalentes

150

(=) Lucro bruto

Estoques

200

Não Circulante

450

Imobilizados diversos

450

Total do Ativo

800

Contas a pagar

150

(-) Custo das vendas
(-) Despesas gerais e administrativas

Patrimônio Líquido
Capital social e
reservas
Total do Passivo e PL

650

(=) Resultado líquido do período

(740)
510
(360)
150

650
800

A participação societária da Sociedade Anônima (Controladora) em sua Controlada é de 80%.
Durante o ano de 2014, a Controladora vendeu mercadorias que lhe custaram $ 260 para a sua Controlada. O valor
dessas vendas foi $ 410. Ao final do ano, a Controlada informou que mantinha 20% dessas mercadorias em seu
estoque.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

O valor do Patrimônio Líquido Consolidado da Controladora em 31/12/2014 é de $ 1.730.
O total dos ajustes de consolidação no Ativo Consolidado da Controladora em 31/12/2014 é um saldo credor de $ 520.
O total do Ativo Consolidado da Controladora em 31/12/2014 é de $ 1.910.
O valor do Estoque Consolidado da Controladora em 31/12/2014 é de $ 660.
A Participação dos Acionistas Não Controladores a ser reconhecida no Passivo Não Circulante Consolidado da
Controladora é de $ 130.

24 - Uma sociedade anônima apresentou em 31/12/2013 um Patrimônio Líquido no valor de $ 7.600, composto por Capital
Social de $ 5.000, dividido em 5.000 ações ordinárias de valor nominal $ 1,00 cada, e Reservas de Lucros de $ 2.600,
sendo Reserva Legal de $ 600 e Reserva Estatutária para Futuro Aumento de Capital de $ 2.000. Em 20/03/2014, houve
um aumento de capital, pela incorporação de 75% do saldo da reserva constituída para esse fim. Em 30/06/2014, a
sociedade anônima concluiu o processo de aumento de Capital Social, pela emissão de 5.000 novas ações ordinárias,
de valor nominal unitário $ 1,30 cada. O preço médio unitário de negociação dessas ações foi de $ 2,00, com pagamento
de custos de transação equivalentes a 8% da captação de recursos realizada. O lucro de 2014 dessa sociedade anônima
foi de $ 1.000, dos quais $ 50 foram destinados para a Reserva Legal, $ 550 para o pagamento de dividendos a acionistas
e o saldo restante para a Reserva Estatutária para Futuro Aumento de Capital. Com base nessas transações, assinale
a alternativa em que é apresentado de forma correta o valor total do Patrimônio Líquido dessa sociedade anônima, a
ser evidenciado em sua Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido relativa ao período encerrado em
31/12/2014.
a)
b)
►c)
d)
e)

$ 13.750.
$ 14.550.
$ 17.250.
$ 18.050.
$ 18.600.
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25 - De acordo com o item AG9 do Pronunciamento Técnico CPC 39 (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração), os derivativos são classificados em quatro categorias de contratos: futuros, a termo, de swap e de opção.
No que diz respeito a essas categorias, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna
da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Contrato futuro.
Contrato a termo.
Contrato de swap.
Contrato de opção.

( ) Contrato em que o comprador e o vendedor se comprometem a comprar ou vender em
uma data futura um ativo a um preço previamente fixado, podendo esse contrato ser
negociado em bolsa ou mercado de balcão.
( ) Contrato em que o comprador ou o vendedor se compromete a comprar ou vender, em
uma data futura, um ativo a um preço previamente fixado, sendo esse contrato
negociado exclusivamente em bolsa.
( ) Contrato que dá ao comprador ou ao vendedor o direito, mas não a obrigação, de
comprar ou vender o ativo relacionado em uma data futura por um preço
preestabelecido, podendo esse contrato ser negociado em bolsa ou mercado de
balcão.
( ) Contrato em que as partes negociantes trocam o índice de rentabilidade de ativos
específicos, sendo esse contrato negociado em bolsa ou mercado de balcão.

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

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

26 - Considere as seguintes informações, relativas ao ano de 2014, de uma sociedade anônima de capital aberto tributada
pelo Lucro Real:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 600.000,00, sendo que nesse valor estão incluídos os
seguintes créditos tributários: ICMS, 18%; PIS, 1,65%; COFINS, 7,6%.
Revenda dessas mercadorias por R$ 1.000.000,00, sendo que nesse valor estão inclusos os seguintes tributos:
ICMS, 18%; PIS, 1,65%; COFINS, 7,6%.
Despesa de depreciação dos ativos imobilizados, de R$ 28.300,00.
Despesas com serviços de terceiros, no valor de R$ 64.100,00.
Despesas com salários no valor de R$ 88.200,00.
Receitas financeiras totais de R$ 12.000,00.
Despesas financeiras totais de R$ 22.400,00.
Despesa com IRPJ, R$ 15.000,00, e Despesa com CSLL, R$ 9.000,00.

Na Demonstração do Valor Adicionado (DVA) de 2014 dessa sociedade anônima, elaborada a partir das informações
acima, o valor adicionado a distribuir é igual a:
a)
b)
c)
►d)
e)

R$ 188.200,00.
R$ 231.400,00.
R$ 238.900,00.
R$ 319.600,00.
R$ 361.300,00.

27 - Considerando a estrutura e a forma de elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), assinale a alternativa
INCORRETA.
►a) Uma aquisição de ativo imobilizado financiado ao final de um período contábil X, cujo pagamento integral se dará em X+6
meses a partir da data de aquisição, deve ser evidenciada na DFC do período X da seguinte forma: o valor de aquisição
do ativo imobilizado como uma saída de caixa e equivalentes de caixa das atividades de investimento, e o valor do
respectivo financiamento como uma entrada de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamento.
b) Não há diferenças entre os Métodos Direto e Indireto de apresentação da DFC em relação à forma de elaboração e
evidenciação dos fluxos de caixa e equivalentes de caixa gerados ou consumidos nas atividades de investimento e
financiamento.
c) De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) (Demonstração dos Fluxos de Caixa), podem ser classificados
como fluxos de caixa e equivalentes de caixa decorrentes das atividades operacionais o pagamento de juros de
empréstimos e financiamentos, o recebimento de dividendos decorrentes de participações societárias em outras entidades
e os rendimentos de aplicações financeiras classificadas como de liquidez imediata.
d) De acordo com o CPC 03 (R2), não é obrigatório que o montante de caixa e equivalentes de caixa evidenciado na DFC
ao final de um período contábil seja igual ao montante de caixa e equivalentes de caixa evidenciado no Balanço Patrimonial
ao final desse mesmo período contábil.
e) A DFC foi instituída no Brasil de forma legal para as sociedades anônimas a partir da promulgação da Lei no 11.638/2007.
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28 - Considerando a estrutura e a forma de apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado, assinale
a alternativa correta.
a)

O Pronunciamento Técnico CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis) determina a estrutura de elaboração
do Balanço Patrimonial que deve ser observada pelas entidades brasileiras.
►b) Por força de determinações legais, a Demonstração do Resultado Abrangente não é apresentada pelas sociedades
anônimas brasileiras em conjunto com a Demonstração do Resultado.
c) A Lei 6.404/1976 sugere que as sociedades anônimas elaborem e apresentem a Demonstração do Resultado pelo método
da Natureza da Despesa.
d) De acordo com a legislação societária em vigor, o Balanço Patrimonial Consolidado de uma sociedade anônima deve
apresentar as seguintes subdivisões: Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante,
Participação de Acionistas Não Controladores e Patrimônio Líquido.
e) O CPC 26 determina que, na existência de resultados de operações descontinuadas durante um período, a entidade deve
elaborar sua Demonstração do Resultado em três colunas, apresentando os valores de receitas, custos, despesas,
ganhos, perdas, tributos sobre o resultado e resultado líquido das operações em continuidade em uma coluna, os mesmos
itens em uma segunda coluna para as operações descontinuadas, e o somatório, linha a linha, dos valores apresentados
nas duas colunas em uma terceira coluna, que representa os valores totais da entidade para o período.
29 - Em 31/12/2013, uma sociedade empresária apresentou, em seu Balanço Patrimonial, Ativo Circulante de $ 500 e Ativo
Não Circulante de $ 700. Já no Passivo e Patrimônio Líquido, apresentou Passivo Circulante de $ 400, Passivo Não
Circulante de $ 300 e Patrimônio Líquido de $ 500. Em 30/06/2014, ocorreu o pagamento de um passivo, no valor de
$ 200. Não houve outras operações durante 2014. Considerando a situação exposta, identifique como verdadeiras (V)
ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Se o passivo pago em 2014 for Circulante, o indicador de Liquidez Corrente em 31/12/2014 é 1,50.
( ) Se o passivo pago em 2014 for Não Circulante, o indicador de Liquidez Corrente apresenta uma variação negativa
de 40% entre 31/12/2014 e 31/12/2013.
( ) Se o passivo pago em 2014 for Não Circulante, o indicador de Liquidez Corrente em 31/12/2014 é 1,25.
( ) Se o passivo pago em 2014 for Circulante, o indicador de Liquidez Corrente apresenta uma variação de 25% entre
31/12/2014 e 31/12/2013.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

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

30 - Em relação às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS), assinale a alternativa correta.
►a) As Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB são baseadas em princípios (principles-based framework).
b) O International Accounting Standards Committee (IASC), antecessor do International Accounting Standards Board (IASB),
foi criado em 1973, com sede em Amsterdam, na Holanda.
c) As Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB tornaram-se o padrão contábil obrigatório para todas as
empresas sediadas em países membros da União Europeia a partir de 1o de janeiro de 2005.
d) Desde 1o de janeiro de 2015, somente as normas IFRS, ou seja, as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo
IASB a partir de 2003, estão em vigor, com as normas IAS, ou seja, as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas
entre 1975 e 2001 tendo sido revogadas.
e) O modelo de convergência das Normas Brasileiras às Normas Internacionais de Contabilidade é o parcial, ou seja, há
normas locais de contabilidade, no caso os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores, aplicáveis
somente a demonstrações contábeis consolidadas de sociedades anônimas de capital aberto.
31 - A Companhia Alfa possui uma participação societária no capital social da Companhia Beta, cujo capital social em
31/12/2014 era dividido em 10.000 ações ordinárias, das quais 6.000 em posse da Companhia Alfa, e 10.000 ações
preferenciais, das quais 2.000 em posse da Companhia Alfa. O lucro líquido de 2014 da Companhia Beta foi de $ 20.000.
Com base nessas informações, e considerando as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) (Investimento
em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto), qual é o valor da receita de equivalência
patrimonial relativa ao investimento na Companhia Beta a ser reconhecido pela Companhia Alfa em sua Demonstração
do Resultado de 2014?
a)
b)
►c)
d)
e)

$ 4.000.
$ 6.000.
$ 8.000.
$ 12.000.
$ 20.000.
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32 - A Investidora Ltda., sociedade empresária tributada pelo Lucro Real trimestral, adquiriu, em 10/03/2015, 8.000 ações
da Investida S.A., uma sociedade anônima de capital aberto, pelo preço unitário de R$ 120,00. Essas ações
representavam, nessa data, 0,1% do Capital Social da Investida S.A. A Investidora Ltda. classificou essa aplicação de
recursos como um investimento temporário no Ativo Circulante, com mensuração a valor justo por meio do resultado,
sendo o valor justo, nas mensurações subsequentes ao reconhecimento inicial, operacionalizado pela cotação de
fechamento da ação da Investida S.A. na Bolsa de Valores na data desejada. Em 20/03/2015, a Investidora Ltda. vendeu
4.800 das ações da Investida S.A., pelo preço unitário de venda de R$ 145,00. Em 31/03/2015, a ação da Investida S.A.
encerrou o pregão cotada a R$ 155,00. A Investidora Ltda. Apurou, ao término do primeiro trimestre de 2015, um Lucro
Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social de R$ 1.650.000,00. Com base nessas informações, e considerando
as disposições da Lei 12.973/2014, assinale a alternativa em que é apresentado de forma correta o valor da despesa de
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) apurado pela Investidora Ltda. para o primeiro trimestre de 2015.
a)
b)
►c)
d)
e)

R$ 348.500,00.
R$ 360.500,00.
R$ 378.500,00.
R$ 388.500,00.
R$ 406.500,00.

33 - Considere as seguintes informações de uma sociedade empresária tributada pelo Lucro Real, com regime de apuração
não cumulativo para PIS e COFINS, relativas a operações ocorridas no mês de maio/2015:
●
●
●
●
●
●

Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 100.000,00, com crédito tributário de ICMS de 18%.
Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 200.000,00, com crédito tributário de ICMS de 12%.
Venda de mercadorias em estoque por R$ 400.000,00, com ICMS incidente sobre a operação de 12%.
Venda de mercadorias em estoque por R$ 200.000,00, com ICMS incidente sobre a operação de 7%.
Encargo de depreciação de R$ 20.000,00, relativo a edifícios cuja vida útil fiscal considerada é de 25 anos.
Pagamento de parcela de R$ 40.000,00 referente a arrendamento mercantil financeiro de veículos de entrega.

Com base nessas operações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores devidos pela sociedade
empresária para ICMS, PIS e COFINS para o mês de maio/2015.
a)
b)
c)
►d)
e)

R$ 9.200,00
R$ 12.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00

-

R$ 4.950,00
R$ 3.960,00
R$ 3.900,00
R$ 3.960,00
R$ 4.950,00

-

R$ 22.800,00.
R$ 18.240,00.
R$ 18.000,00.
R$ 18.240,00
R$ 22.800,00.

34 - Em 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) emitiu a Resolução Normativa no 414/2010, que estabelece
as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos consumidores que devem ser observadas pelas
concessionárias. O artigo 11 da Resolução define como serviços ou atividades essenciais aqueles cuja interrupção
coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, listando-os a partir do Inciso I.
Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta unidades consumidoras que NÃO são consideradas como
essenciais nos termos do Artigo 11 da Resolução ANEEL 414/2010.
a)
b)
c)
d)
►e)

Prestadores de serviços funerários.
Unidades do Banco Central do Brasil.
Instalações de aduana.
Unidades operacionais de prestadores de serviços de transporte coletivo.
Unidades da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional de Seguridade Social.

35 - A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) (Contratos de Concessão), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
em dezembro de 2011 e convergente à Norma Internacional de Contabilidade IFRIC 12 (Service Concessions
Arrangements), tem como objetivo orientar os concessionários sobre os critérios de contabilização de concessões de
serviços públicos. Com base nessa norma, assinale a alternativa correta.
a)

De acordo com o item 9 da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), o concedente do serviço público deve contabilizar a
infraestrutura concedida como conta retificadora de um passivo financeiro caso exista a obrigação contratual de remunerar
o concessionário pelo serviço público prestado.
►b) Um ativo intangível deve ser reconhecido pelo concessionário do serviço público se o contrato de concessão prever que a
remuneração pela construção e melhoria de infraestrutura seja paga pelo usuário do serviço público.
c) A infraestrutura transferida pelo concedente ao concessionário do serviço público deve ser por este contabilizada como
ativo imobilizado.
d) Custos de empréstimos associados a contratos de concessão em que o concessionário tem o direito de cobrar dos usuários
dos serviços públicos devem ser reconhecidos como despesa diretamente no resultado no período em que são incorridos.
e) Caso a remuneração a receber pelo concessionário do serviço público em função de construção ou melhoria de
infraestrutura seja derivada de direito contratual incondicional de recebimento de caixa ou outro ativo financeiro do
concedente, o concessionário deverá reconhecer um ativo intangível representativo desse direito contratual.
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36 - A Orientação Técnica OCPC 05 (Contratos de Concessão) foi emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis com
o objetivo de esclarecer assuntos que geram dúvidas quanto à adoção da Interpretação Técnica ICPC 01 (Contratos
de Concessão) pelas empresas reguladas brasileiras. A OCPC 05 aborda os modelos contábeis aplicáveis às
concessões, que são três: o modelo contábil de ativo intangível, o modelo contábil de ativo financeiro e o modelo
contábil bifurcado, que se caracteriza por ser um modelo híbrido entre os modelos de ativo intangível e ativo financeiro.
Com base nas características específicas associadas às atividades de distribuição, transmissão e geração de energia
elétrica, identifique com 1 se o modelo contábil de ativo intangível for o que melhor reflete as características da
atividade, com 2 se for o modelo contábil de ativo financeiro e com 3 se for o modelo contábil bifurcado.
( ) Atividades de distribuição de energia elétrica.
( ) Atividades de transmissão de energia elétrica.
( ) Atividades de geração de energia elétrica.
Assinale a alternativa que apresentada a numeração correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

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

37 - O Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, versão 2015, foi estabelecido pela Agência Nacional
de Energia Elétrica por meio da Resolução 605, de 11 de março de 2014, entrando em vigor em 1o de janeiro de 2015.
A necessidade de revisão do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica foi detectada em 2013,
especificamente em função da convergência das Normas Brasileiras às Normas Internacionais de Contabilidade. Com
base no exposto, assinale a alternativa que NÃO representa um procedimento contábil constante da versão 2015 do
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.
a)

Os ativos imobilizados das Outorgadas que atuam em distribuição, geração e transmissão devem ser obrigatoriamente
reavaliados periodicamente.
►b) Juros e demais taxas e encargos financeiros decorrentes de financiamentos associados à construção de ativos devem ser
reconhecidos diretamente como despesa a partir da obtenção do financiamento.
c) Ativos de arrendamento mercantil devem ser amortizados/depreciados no prazo de vigência do contrato.
d) Bens e direitos que constituem um conjunto de instalações desativadas, quando destinados à alienação, devem ser
reclassificados para o Ativo Circulante, na conta Ativos de Operação Descontinuada e Bens destinados à alienação, não
havendo qualquer alteração do valor contabilizado dos respectivos bens e direitos.
e) As propriedades para investimento serão mantidas para uso no ativo imobilizado vinculado à atividade de prestação de
serviço público de energia elétrica.
38 - Um projeto de investimento de $ 60.000, a ser investido no Período X, apresentou as seguintes estimativas para os
fluxos futuros de caixa para os períodos X+1 a X+5, trazidas ao valor presente de X:
●
●
●
●
●

X+1: $ 11.000.
X+2: $ 12.000.
X+3: $ 14.000.
X+4: $ 11.000.
X+5: $ 10.000.

Considerando as informações acima, em um ambiente de certeza, é correto afirmar:
a)
b)

A Taxa Interna de Retorno do projeto de investimento é superior à Taxa Mínima de Atratividade considerada.
É indiferente a opção de continuidade ou não do projeto de investimento, uma vez que sua viabilidade deve ser avaliada
pela Taxa Mínima de Atratividade, e não pelo Valor Presente Líquido da estimativa dos fluxos futuros de caixa associados
ao projeto.
c) O projeto de investimento apresenta um prazo de retorno (payback) inferior ao prazo considerando estimativas dos fluxos
futuros de caixa.
d) O projeto de investimento possui viabilidade econômica.
►e) O Índice Benefício/Custo associado ao projeto de investimento é inferior a 1,00.
39 - Em 01/01/2013, uma sociedade empresária aplicou $ 10.000 em um fundo de investimento cujo valor unitário da cota
nessa data era $ 100. Em 31/12/2013, o valor unitário da cota do fundo de investimento era $ 112, e em 31/12/2014, $ 125.
A sociedade empresária manteve, até 31/12/2014, a quantidade de cotas originalmente investidas em 01/01/2013. A
inflação de 2013 foi de 7%, e a de 2014, 8%. Desconsiderando-se os efeitos tributários associados a esse tipo de
operação, assinale a alternativa correta.
a)

A taxa de juros real com que o fundo de investimento remunerou a aplicação financeira da sociedade empresária entre
01/01/2013 e 31/12/2014 foi de 10%.
b) A taxa de juros real com que o fundo de investimento remunerou a aplicação financeira da sociedade empresária no ano
de 2014 foi maior que a mesma taxa do ano de 2013.
►c) A taxa de juros real com que o fundo de investimento remunerou a aplicação financeira da sociedade empresária entre
01/01/2013 e 31/12/2014 foi de 8,17%.
d) A taxa de inflação acumulada para o período entre 01/01/2013 e 31/12/2014 é de 15,00%.
e) A taxa de juros real com que o fundo de investimento remunerou a aplicação financeira da sociedade empresária entre
01/01/2013 e 31/12/2014 foi de 8,61%.
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40 - Considere a tabela ao lado, em que é apresentado o
salário de abril/2015 dos 10 funcionários de uma
sociedade empresária:
Em 01/05/2015, a sociedade empresária concedeu um
reajuste salarial de 25% para os funcionários que
recebiam em abril/2015 um salário inferior à mediana
dos salários desse mês; e um reajuste salarial de 10%
para os funcionários que recebiam em abril/2015 um
salário superior à mediana dos salários desse mês.

Ana Maria

Salário,
em $
4.400,00

Henrique

Salário,
em $
2.800,00

Augusto

2.800,00

João

2.000,00

Bruno

1.800,00

Manuela

2.000,00

Fabiane

3.200,00

Marcel

6.400,00

Frederico

2.400,00

Tomás

1.600,00

Funcionário

Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

Funcionário

a)

A sociedade empresária concedeu a seus funcionários em maio/2015 um reajuste médio de 17,5% sobre a folha de
pagamento de abril/2015.
b) Após o aumento salarial, a diferença percentual entre o maior e o menor salário pagos pela empresa diminuiu 48%.
c) O salário médio dos funcionários da empresa após o reajuste salarial passou a ser de $ 3.454,50.
►d) O salário médio a partir de maio/2015 dos funcionários que receberam em abril/2015 um salário abaixo da mediana dos
salários desse mês passou a ser de $ 2.450.
e) Em abril/2015, a diferença percentual entre o maior e o menor salário pagos pela empresa era de 400%.

QUESTÃO DISCURSIVA 01
Escreva uma carta comercial para um diretor da Federação das Empresas de Eletricidade da União Europeia / Alemanha.
Além da estrutura própria de uma carta comercial, a sua correspondência deverá conter:
a)
b)
c)

uma descrição/apresentação da companhia em que você trabalha;
algumas atividades que essa companhia desenvolve no setor energético;
a intenção da companhia de estabelecer um intercâmbio científico e tecnológico no setor de energia com foco em
energias renováveis e eficiência energética entre o Estado do Paraná e a Alemanha.

Obs.: As informações podem ser fictícias.
NÃO ASSINE E NEM FAÇA QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL.
Seu texto deve ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas.

R

C
S
A

N
U

O
H

Limite mínimo

