Companhia das Docas do Estado da Bahia
Autoridade Portuária

NS04

MANHÃ

Concurso Público 2015

Nível Superior

ANALISTA PORTUÁRIO (CONTADOR)
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo sessenta
questões objetivas e uma questão discursiva, você

INFORMAÇÕES GERAIS


virão após as questões objetivas, no final deste

receberá do fiscal de sala:



uma folha destinada às respostas das questões

A questão discursiva e o espaço para rascunho
caderno;



Verifique se seu caderno está completo, sem

objetivas.

repetição de questões ou falhas. Caso contrário,

uma folha de texto definitivo destinada à

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que

questão discursiva.

sejam tomadas as devidas providências;


Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e
leia atentamente as instruções para preencher a



folha de respostas e a folha de texto definitivo;
TEMPO



Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;



4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos é o



Assine seu nome apenas nos espaços reservados;

tempo disponível para a realização da prova, já



Não será permitido qualquer tipo de identificação

incluído o tempo para a marcação da folha de
respostas da prova objetiva;


na folha de texto definitivo da questão discursiva;


Marque na folha de respostas o campo relativo à

2 horas após o início da prova é possível retirar-

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

se da sala, sem levar o caderno de prova;

caderno recebido;

 1 hora antes do término do período de prova é



O preenchimento das respostas da prova objetiva

possível retirar-se da sala levando o caderno de

e da questão discursiva é de sua responsabilidade

prova.

e não será permitida a troca de folha de respostas
ou de texto definitivo em caso de erro;


Reserve tempo suficiente para o preenchimento
de suas respostas. Para fins de avaliação, serão
levadas em consideração apenas as marcações

NÃO SERÁ PERMITIDO

realizadas na folha de respostas da prova objetiva
e na folha de texto definitivo, não sendo permitido

 Qualquer tipo de comunicação entre os

anotar informações relativas às respostas em

candidatos durante a aplicação da prova;

qualquer outro meio que não seja o caderno de
provas;

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;
 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala.



A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na folha de respostas;



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas.
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Língua Portuguesa
As questões 01 a 06 devem ser respondidas a partir do texto I.
Texto I
Do relatório à pizza
Nos últimos anos, relatórios produzidos por Comissões
Parlamentares de Inquérito têm merecido destaque na mídia
nacional por impactos das denúncias que investigam. Algumas
das sessões de inquérito são transmitidas por canais de televisão
e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no
resultado das investigações conduzidas por seus representantes
legislativos. Muitos jornais publicam trechos dos relatórios
produzidos por essas comissões de inquérito. De modo geral,
porém, as expectativas dos eleitores são frustradas quando veem
relatórios que apontam responsabilidades por crimes de
corrupção e desvio de verbas públicas serem “engavetados” sem
que os responsáveis sejam punidos.
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5
“Algumas das sessões” e “Muitos jornais” indicam
(A) quantidade determinada e valorização das sessões e dos
jornais.
(B) quantidade indeterminada e desvalorização das sessões.
(C) grande número e especificação dos jornais.
(D) pequeno número e desqualificação de sessões e jornais.
(E) número impreciso e indefinição de sessões e jornais.

6
Ao dizer que alguns relatórios são “engavetados”, o texto quer
dizer que esses relatórios
(A) devem ser divulgados.
(B) são votados apressadamente.
(C) são deixados de lado.
(D) apontam responsabilidades políticas.
(E) passam a ser secretos.

(João Montanaro, Folha de São Paulo, 19-05-2012)

1

As questões 07 a 12 devem ser respondidas a partir do texto II.

No texto, o termo que exerce uma função sintática diferente das
demais é:
(A) por Comissões Parlamentares de Inquérito.
(B) por impactos das denúncias que investigam.
(C) por canais de televisão.
(D) por milhares de brasileiros interessados.
(E) por seus representantes legislativos.

Texto II

2

Autores de relatórios que têm leitores definidos podem
pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento
geral sobre a questão abordada. Nesse sentido, podem fazer um
texto que focalize aspectos específicos sem terem a necessidade
de apresentar informações prévias.

Sobre a expressão inicial do texto – Nos últimos anos –
assinale a afirmativa correta.
(A) Localiza temporalmente a ação da oração seguinte.
(B) Indica precisão na quantificação dos anos referidos.
(C) Inclui obrigatoriamente a última década.
(D) Ironiza o trabalho legislativo brasileiro.
(E) Mostra a lentidão dos trabalhos das comissões.

3
O segundo período do texto tem a função de
(A) destacar um aspecto positivo do trabalho político.
(B) mostrar o interesse do público pelo trabalho das comissões.
(C) explicar o significado de uma expressão anterior.
(D) explicitar o que foi feito nos últimos anos.
(E) detalhar algumas das denúncias referidas.

4
“Algumas das sessões de inquérito são transmitidas por canais de
televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros
interessados no resultado das investigações conduzidas por seus
representantes legislativos”.
Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a
afirmativa inadequada.
(A) “transmitidas”, “acompanhadas” e “conduzidas" são palavras
formalmente idênticas.
(B) “milhares de brasileiros” equivale semanticamente a
“brasileiros aos milhares”.
(C) “no resultado das investigações” funciona como
complemento do adjetivo “interessados”.
(D) O possessivo “seus” tem por referente “brasileiros”.
(E) A forma “sessões” está incorreta, devendo ser substituída por
“seções”.
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Relatórios
Relatórios de circulação restrita são dirigidos a leitores de
perfil bem específico. Os relatórios de inquérito, por exemplo,
são lidos pelas pessoas diretamente envolvidas na investigação
de que tratam. Um relatório de inquérito criminal terá como
leitores preferenciais delegados, advogados, juízes e promotores.

Isso não acontece com relatórios de circulação mais ampla.
Nesse caso, os autores do relatório devem levar em consideração
o fato de terem como interlocutores pessoas que se interessam
pelo assunto abordado, mas não têm qualquer conhecimento
sobre ele. No momento de elaborar o relatório, será preciso levar
esse fato em consideração e introduzir, no texto, todas as
informações necessárias para garantir que os leitores possam
acompanhar os dados apresentados, a análise feita e a conclusão
decorrente dessa análise.

7
O texto divide os relatórios em
(A) dois tipos, segundo os leitores sejam definidos ou não.
(B) três tipos, segundo os tipos de autores.
(C) três tipos, segundo a necessidade de informações.
(D) dois tipos, segundo a proximidade ou o distanciamento do
assunto.
(E) três tipos, segundo os tipos de interlocutores.
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“Um relatório de inquérito criminal terá como leitores
preferenciais delegados, advogados, juízes e promotores”.
Isso significa que
(A) delegados, advogados, juízes e promotores preferem esse
tipo de relatório.
(B) relatórios desse tipo não necessitam de informações tão
específicas.
(C) relatórios criminais são de circulação restrita.
(D) relatórios de inquéritos criminais devem detalhar os dados
fornecidos.
(E) inquéritos criminais são dirigidos preferencialmente ao
espaço jurídico.

Esse texto, por suas características formais, deve ser classificado
como
(A) informativo.
(B) didático.
(C) normativo.
(D) injuntivo.
(E) instrucional.

9
“Relatórios de circulação restrita são dirigidos a leitores de perfil
bem específico”.
No caso desse segmento do texto, a preposição a é de uso
gramatical, pois é exigida pela regência do verbo dirigir.
Assinale a opção que indica a frase em que a preposição “a”
introduz um adjunto e não um complemento.
(A) O Brasil dá Deus a quem não tem nozes, dentes etc.
(B) É preciso passar o Brasil a limpo.
(C) Um memorando serve não para informar a quem o lê, mas
para proteger quem o escreve.
(D) Quem é burro pede a Deus que o mate e ao diabo que o
carregue.
(E) O desenvolvimento é uma receita dos economistas para
promover os miseráveis a pobres – e, às vezes, vice-versa.

10
“Autores de relatórios que têm leitores definidos podem
pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento
geral sobre a questão abordada”.
A frase em que os vocábulos sublinhados possuem,
respectivamente, as mesmas classes gramaticais – pronome
relativo e conjunção integrante – que as sublinhadas nesse
segmento do texto é:
(A) Ouvi, com humilde admiração, uma senhora declarar que a
sensação de estar bem-vestida dava-lhe um sentimento de
tranquilidade interior que a religião não lhe podia conferir.
(B) É o uniforme que faz esquecer aquele que o veste.
(C) O que é a felicidade além da simples harmonia entre o
homem e a vida que ele leva?
(D) Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do
que você conseguiu.
(E) O otimista é um cara que acredita que o que está para
acontecer será adiado.

13
A frase a seguir em que o adjetivo sublinhado permanece com o
mesmo significado independentemente de estar anteposto ou
posposto ao substantivo é:
(A) Cuidado com todas as atividades que requeiram roupas
novas.
(B) O que é a felicidade além da simples harmonia entre o
homem e a vida que ele leva?
(C) Um bom lugar para começar é de onde você está.
(D) A humanidade está adquirindo toda tecnologia certa pelas
razões erradas.
(E) Um cozinheiro famoso possui sempre uma velha panela de
estimação.

14
As virtudes e os perfumes são da natureza; _____ duram pouco e
_____ perduram por longo tempo, mas ambos perdem a essência
quando expostos.
As formas dos demonstrativos que preenchem corretamente as
lacunas são:
(A) estes / aqueles.
(B) aqueles / estes.
(C) esses / aqueles.
(D) estes / aquelas.
(E) esses / aquelas.

15
Fantasma: o sinal exterior e visível de um medo interior.
Nessa frase ocorre o emprego de dois pontos (:) com a seguinte
finalidade:
(A) indicar o significado de um termo anterior.
(B) preceder uma enumeração de termos.
(C) marcar uma citação.
(D) introduzir uma síntese do que foi enunciado.
(E) separar o vocativo.

Raciocínio Lógico-matemático

11

16

Segundo o texto, um relatório de circulação mais ampla deve
(A) conter meios de auxílio aos leitores menos informados.
(B) apresentar uma conclusão sem detalhes muito específicos da
análise feita.
(C) propor uma análise, embora não seja obrigatória uma
conclusão.
(D) prestar informações vagas, já que não há necessidade delas.
(E) identificar os autores, a fim de atribuir responsabilidades.

Fernanda tem cinco filhas. Algumas das filhas de Fernanda
também têm cinco filhas e as outras não têm filha alguma. No
total, Fernanda tem 20 filhas e netas e nenhuma bisneta.
O número de filhas e netas de Fernanda que não têm filhas é
(A) 10.
(B) 12.
(C) 15.
(D) 17.
(E) 18.
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Carlos tem um terreno retangular com 15 metros de largura e 40
metros de comprimento. Amostras feitas no local indicam que
há, em média, três formigas por centímetro quadrado no terreno
de Carlos.
O número aproximado de formigas no terreno de Carlos é
(A) 18 mil.
(B) 180 mil.
(C) 1 milhão e 800 mil.
(D) 18 milhões.
(E) 180 milhões.

Ao final de 2010, a idade de Ricardo, em anos, era a metade da
idade de sua mãe. A soma dos anos em que eles nasceram é
3963.
Ao final de 2016, a idade de Ricardo, em anos, será
(A) 24.
(B) 25.
(C) 26.
(D) 27.
(E) 28.

18
Um jogo de cartas tem as seguintes regras. A cada rodada, o
jogador que tem mais cartas dá uma carta a cada um dos outros
jogadores e joga uma carta fora. O jogo acaba quando algum
jogador fica sem carta alguma.
Os jogadores X, Y e Z têm inicialmente 6, 5, e 4 cartas,
respectivamente.
O número de rodadas que esse jogo terá é
(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.

19
A figura mostra a planificação das faces de um cubo.

Nesse cubo, a face oposta à face X é
(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

22
Para quaisquer números reais diferentes x e y, representemos
por M(x, y) o maior entre x e y e por m(x, y) o menor entre x e y.
Sejam a, b, c, d, e números reais tais que a  b  c  d  e .
O valor de M ( m( b, d),m(M (a, e),c)) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23
Entre os trabalhadores de uma empresa, há os que são filiados ao
Sindicato A e os que são filiados ao Sindicato B. Alguns são
filiados aos dois Sindicatos e outros a nenhum dos dois. Dos que
2
são filiados ao Sindicato A,
também são filiados ao Sindicato B
3
2
e dos que são filiados ao Sindicato B,
também são filiados ao
5
Sindicato A. Além disso, o número de trabalhadores da empresa
que são filiados a somente um desses dois Sindicatos é igual ao
número daqueles que não são filiados a nenhum dos dois.
A razão entre o número de trabalhadores que são filiados aos
dois Sindicatos e o número total de trabalhadores da empresa é
(A)
(B)
(C)

20
Hércules recebe R$ 65,00 por dia normal de trabalho e mais
R$ 13,00 por hora extra.
Após 12 dias de trabalho, Hércules recebeu um total de
R$ 845,00.
Sabendo que Hércules pode fazer apenas uma hora extra por dia,
o número de dias em que Hércules fez hora extra foi
(A) 1.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 7.
(E) 9.
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a.
b.
c.
d.
e.

(D)
(E)

1
.
4
1
.
5
2
.
5
3
.
5
3
.
10

24
O quadrado ABCD e o triângulo BAE estão contidos,
respectivamente, em planos perpendiculares. BAE é um triângulo
retângulo isósceles com ângulo reto no vértice A.
O triângulo BDE é
(A) equilátero.
(B) retângulo isósceles.
(C) retângulo não isósceles.
(D) escaleno.
(E) obtusângulo.
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O salário de Pedro é
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28
1
maior do que o salário de Paulo.
3

O salário de Paulo é x% menor do que o salário de Pedro.
O valor de x é
(A) 25.
(B) 27,5.
(C) 30.
(D) 33,3.
(E) 50.

Legislação Específica
26
A concessão e o arrendamento de bem público destinado à
atividade portuária serão realizados mediante a celebração de
contrato, sempre precedida de licitação.
As opções a seguir apresentam cláusulas essenciais aos contratos
de concessão e arrendamento, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Cláusulas relativas ao modo, forma e condições de exploração
da instalação portuária.
(B) Cláusulas relativas ao valor do contrato, às tarifas praticadas
e aos critérios e procedimentos de revisão e reajuste.
(C) Cláusulas relativas aos direitos e deveres dos os usuários,
com as obrigações do contratado e as sanções respectivas.
(D) Cláusulas relativas às metas e prazos para o alcance de
determinados níveis de serviço.
(E) Cláusulas relativas ao objeto, à área e ao prazo do contrato,
que pode ser indeterminado.

27
A respeito da Lei dos Portos – Lei nº 12.815/2013, assinale a
afirmativa correta.
(A) O trabalho portuário de capatazia e estiva nos portos
organizados será realizado somente por trabalhadores
portuários com vínculo empregatício por prazo determinado.
(B) O órgão de gestão de mão de obra não responde por
prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos
aos tomadores dos seus serviços ou a terceiros.
(C) A gestão da mão de obra do trabalho portuário avulso não se
sujeita às normas do contrato, convenção ou acordo coletivo
de trabalho.
(D) O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade
pública, sendo-lhe facultado ter fins lucrativos e prestar
serviços a terceiros.
(E) O órgão de gestão de mão de obra não pode ceder
trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao
operador portuário.
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As opções a seguir apresentam competências da administração
do porto dentro da área do porto organizado, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade
para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso.
(B) Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de
acesso e da bacia de evolução do porto.
(C) Delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e
descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítima.
(D) Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos
navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados
sob sua responsabilidade.
(E) Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos,
unidades de cargas e de pessoas.

29
A administração do porto é exercida diretamente pela União,
pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto
organizado.
Sobre as competências da administração do porto organizado,
denominada autoridade portuária, analise as afirmativas a seguir.
I. Ela deve fiscalizar ou executar as obras de construção,
reforma, ampliação, melhoramento e conservação das
instalações portuárias.
II. Ela deve autorizar a remoção de mercadorias da área
portuária para outros locais, alfandegados ou não, nos casos
e na forma prevista na legislação aduaneira.
III. Ela deve administrar a aplicação de regimes suspensivos,
exonerativos ou devolutivos de tributos às mercadorias
importadas ou a exportar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

30
Nas licitações de concessão e de arrendamento de bem público
destinado à atividade portuária, serão utilizados, de forma
combinada ou isolada, os seguintes critérios para julgamento:
I. menor capacidade de movimentação e maior tarifa.
II. menor tempo de movimentação de carga, maior valor de
investimento e menor contraprestação do poder concedente.
III. melhor proposta técnica, conforme critérios estabelecidos
pelo poder concedente e maior valor de outorga.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Conhecimentos Específicos

A Cia. K, que possuía dois sócios, apresentava o seguinte balanço
patrimonial:

31
De acordo com a Lei nº 11.9941/09, que alterou a Lei
nº 6.404/76, assinale a opção que indica a correta contabilização
do lucro com a venda de um ativo imobilizado.
(A) Receita operacional.
(B) Receita não operacional.
(C) Outra receita operacional.
(D) Outra receita não operacional.
(E) Ganho.

32
Em 31/12/2015, a Cia. Alfa possuía 80% de participação na
Cia. Beta.
As sociedades empresárias apresentavam o seguinte Balanço
Patrimonial nesta data:

Ci a Al fa
Ca i xa
Inves ti mentos - Ci a Beta

Ci a Beta
150.000

80.000

Terrenos

250.000

Tota l do Ati vo

80.000

400.000

Fi na nci a mentos

30.000

300.000

Ca pi ta l Soci a l

50.000

100.000

Tota l do Pa s s i vo + PL

80.000

400.000

De acordo com Pronunciamento Técnico CPC 36- Demonstrações
Consolidadas em 31/12/2015, assinale a opção que indica o valor
do Patrimônio Líquido Consolidado:
(A) R$ 50.000.
(B) R$ 70.000.
(C) R$ 80.000.
(D) R$ 100.000.
(E) R$ 150.000.

Ca i xa
Es toques
Terreno
Ca pi tal Soci a l

Os dois sócios se desentenderam e decidiram cindir a empresa,
formando a Cia. L e a Cia. M.
Na data, verificou-se que o valor justo do terreno era de
R$ 40.000. Além disso, os sócios acordaram que a Cia. L ficaria
com o caixa e os estoques enquanto a Cia. M ficaria com o
terreno.
Assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido da
Cia. L e da Cia. M, respectivamente, na data da cisão.
(A) R$ 15.000 e R$ 20.000.
(B) R$ 15.000 e R$ 40.000.
(C) R$ 17.500 e R$ 17.500.
(D) R$ 27.500 e R$ 27.500.
(E) R$ 40.000 e R$ 40.000.

35
Assinale a opção que apresenta um evento em que não se deve
baixar a conta de duplicatas a receber.
(A) Devolução de mercadorias.
(B) Descontos comerciais concedidos.
(C) Abatimentos concedidos.
(D) Reconhecimento de perdas.
(E) Desconto de duplicatas.

36
Em 31/12/15, uma sociedade empresária possuía contas
bancárias em três instituições financeiras diferentes. Os saldos na
data de fechamento do balanço patrimonial eram os seguintes:
Ba nco

33
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00, assinale a
opção que indica o principal objetivo do relatório contábilfinanceiro de propósito geral.
(A) Evidenciar para o Governo e para a sociedade as receitas da
entidade e o montante pago em impostos.
(B) Proteger o acionista minoritário, que não tem condições de
exigir informações contábil-financeiras acerca da entidade
que reporta a informação.
(C) Evidenciar quais são as principais práticas contábil-financeiras
exercidas pela entidade, assim como informações sobre seus
ativos e passivos e suas políticas com funcionários, meio
ambiente e sociedade.
(D) Fornecer informações contábeis-financeiras acerca da
entidade que reporta a informação que sejam úteis a
investidores, a credores por empréstimos e a outros
credores, quando da tomada de decisão ligada ao
fornecimento de recursos para a entidade.
(E) Fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade
que reporta a informação, que sejam úteis à sociedade em
geral em relação às principais atividades da entidade, visando
à melhor tomada de decisão.
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Ci a K
10.000
5.000
20.000
35.000

Sa l do em 31/12/15

Ba nco Al fa

100.000

Ba nco Beta

50.000

Ba nco Ga ma

-20000

Assinale a opção que indica como as contas deverão ser
evidenciadas no balanço patrimonial da sociedade empresária,
em 31/12/15:
(A) R$ 130.000 no Ativo Circulante.
(B) R$ 130.000 no Ativo Realizável a Longo Prazo.
(C) R$ 150.000 no Ativo Circulante e R$ 20.000 no Ativo
Realizável a Longo Prazo.
(D) R$ 150.000 no Ativo Circulante e R$ 20.000 no Passivo
Circulante.
(E) R$ 150.000 no Ativo Realizável a Longo Prazo e R$ 20.000 no
Passivo não Circulante.
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Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço
patrimonial:

Em 01/01/2013 uma sociedade empresária adquiriu móveis para
utilizar em seus negócios por R$ 40.000. O frete de R$ 400 e a
instalação de R$ 600 foram pagos pelo fornecedor dos móveis.
Além disso, a sociedade empresária estimava que o custo de
remoção dos móveis seria de R$ 3.000. A sociedade empresária
estimava utilizar os móveis durante seis anos e depois vendê-los
por R$ 10.000.
Em 2013 e em 2014 não houve indícios de perda de
recuperabilidade.
Em 31/12/2015, a sociedade empresária constatou que os móveis
poderiam ser vendidos por R$ 24.000. Além disso, eles poderiam
trazer benefícios de R$ 27.500 pelo uso.
Assinale a opção que indica o valor contábil dos móveis, em
01/01/2016.
(A) R$ 24.000.
(B) R$ 25.000.
(C) R$ 26.500.
(D) R$ 27.000.
(E) R$ 27.500.

Ca i xa

1.000

Tota l do Ati vo

1.000

Ca pi ta l Soci a l

880

Res erva de Ca pi ta l

200

Ações em Tes oura ri a

-80

Tota l do PL

1.000

A sociedade empresária alienou suas ações em tesouraria por
R$ 90.
Assinale a opção que indica a correta contabilização do resultado
desta alienação.
(A) Resultado Operacional.
(B) Ajuste de avaliação patrimonial.
(C) Reserva de Lucros.
(D) Reserva de Capital
(E) Outros resultados abrangentes.

38
De acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 26 (R1)Apresentação das Demonstrações Contábeis, as despesas de uma
entidade devem ser subclassificadas a fim de destacar
componentes do desempenho que podem diferir em termos de
frequência, potencial de ganho ou de perda e previsibilidade.
Em relação à classificação das despesas, assinale a afirmativa
correta.
(A) Existem três formas de análise, o método da natureza da
despesa, o método da função da despesa e o método do
setor da despesa.
(B) Custos dos produtos vendidos, despesa com empregados e
despesa com depreciação são exemplos de despesas
classificadas pelo método da natureza da despesa.
(C) Despesas de vendas, despesas administrativas e despesas
financeiras são exemplos de despesas classificadas pelo
método do setor da despesa.
(D) As entidades que classificam seus gastos por função devem
divulgar informação adicional sobre a natureza das despesas,
que é útil ao prever os futuros fluxos de caixa.
(E) O Comitê dos Pronunciamentos Contábeis recomenda
fortemente que a entidade utilize o método do setor da
despesa.

Analista Portuário (Contador)

40
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)Apresentação das Demonstrações Contábeis, quando uma
entidade apresenta separadamente seus ativos e passivos
circulantes e não circulantes, os impostos diferidos ativos e
passivos devem ser classificados
(A) como circulantes.
(B) como não circulantes.
(C) como circulantes ou não circulantes, de acordo com o prazo
esperado.
(D) como contas a receber ou a pagar.
(E) no grupo do ativo diferido.

41
Uma sociedade empresária é fabricante de equipamentos de
grande porte que possuem um ciclo de produção de três anos.
Em 01/01/2015, a sociedade empresária vendeu um
equipamento por R$ 10.000.000, recebendo 50% do valor
antecipadamente.
O custo total orçado para a fabricação é de R$ 8.000.000, sendo
que em 2015 foram realizados R$ 3.200.000 destes. A sociedade
empresária incorreu, ainda, em despesas administrativas no valor
de R$ 120.000, a serem pagas no ano seguinte e recebeu
R$ 50.000 de receitas financeiras.
Assinale a opção que indica o luro bruto da empresa, sem
considerar os efeitos dos impostos.
(A) Zero.
(B) R$ 680.000.
(C) R$ 730.000.
(D) R$ 800.000.
(E) R$ 1.000.000.
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Uma pessoa comprou uma passagem aérea Rio-Belo HorizonteRio por R$ 1.000. Cada trecho voado dá direito a 500 milhas. Com
10.000 milhas é possível fazer a viagem ida e volta sem
pagamento.
Após juntar as 10.000 milhas esta pessoa resolveu trocar por uma
passagem para Belo Horizonte (ida e volta).
Assinale a opção que indica o procedimento contábil correto da
companhia aérea no momento do resgate das milhas pela
passagem aérea, sem considerar os custos da viagem.
(A) Aumento no ativo e aumento na Receita.
(B) Diminuição no passivo e aumento na Receita.
(C) Aumento no ativo e diminuição no passivo.
(D) Diminuição no ativo e diminuição no passivo.
(E) Aumento no ativo, aumento no passivo e aumento na
Receita.

Em 31/12/2015, uma sociedade empresária apresentava o
seguinte balanço patrimonial inicial, final e a demonstração do
resultado do exercício.

43
Uma sociedade empresária realizou vendas a prazo no valor de
R$100.000. Em seguida, obteve um empréstimo bancário
garantido por essa operação.
Assinale a opção que indica onde o valor relativo ao empréstimo
deve ser classificado na Demonstração dos Fluxos de Caixa da
sociedade empresária.
(A) Caixa e Equivalente Caixa.
(B) Atividade Operacional.
(C) Atividade de Investimento.
(D) Atividade de Financiamento.
(E) Ajuste ao Saldo de Caixa.

Ba l a nço Pa tri moni a l em 31/12/2014
Ati vo
Ativo Circulante
160.000
Ca i xa
100.000
Es toques
50.000
Al uguel a nteci pa do
10.000
Ativo não Circulante
60.000
Imobi l i za do
60.000
Má qui na s e equi pa mentos
60.000
Tota l do Ati vo

Pa s s i vo + PL
Passivo Circulante
Fornecedores

Passivo não Circulante
Emprés ti mo
Patrimônio Líquido
Ca pi ta l Soci a l
Res erva de Lucros
220.000 Tota l do Pa s s i vo + PL

Ba l a nço Pa tri moni a l em 31/12/2015
Ati vo
Ativo Circulante
224.900
Ca i xa
109.900
Es toques
30.000
Al uguel a nteci pa do
5.000
Conta s a receber pel a venda
80.000
de a ti vo i mobi l i za do

Tota l do Ati vo

Pa s s i vo + PL
Passivo Circulante
Sa l á ri os a pa ga r
IR a pa ga r
Passivo não Circulante
Emprés ti mo
Patrimônio Líquido
Ca pi ta l Soci a l
Res erva de Lucros
224.900 Tota l do Pa s s i vo + PL

DRE em 31/12/2015
Receita de Vendas
CMV
Lucro Bruto
Des pes a de a l uguel
Des pes a de s a l á ri os
Venda do Ati vo Imoi l i za do
Des pes s fi na ncei ra s
LAIR
IR
Lucro do Período

-

20.000
20.000
60.000
60.000
140.000
100.000
40.000
220.000

17.725
12.000
5.725
50.000
50.000
157.175
100.000
57.175
224.900

40.000
20.000
20.000
5.000
12.000
20.000
100
22.900
5.725
17.175

Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado pela atividade
operacional, demonstrado na Demonstração dos Fluxos de Caixa
da sociedade empresária em 31/12/2015:
(A) R$ 9.900.
(B) R$ 14.175.
(C) R$ 19.900.
(D) R$ 39.900.
(E) R$ 79.800.

45
Uma sociedade empresária, fabricante de equipamentos de longo
prazo, obteve um empréstimo bancário diretamente relacionado
à construção do estoque. A construção demorou 36 meses.
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 09-Demonstração
do Valor Adicionado, assinale a opção que indica o momento em
que os juros incorporados ao estoque devem ser evidenciados
como distribuição da riqueza na DVA.
(A) Na captação do empréstimo.
(B) Na construção do estoque.
(C) Na baixa do estoque.
(D) No pagamento do empréstimo.
(E) Na apuração do lucro líquido anual.

Analista Portuário (Contador)
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49

Uma sociedade empresária observou um aumento de R$ 100.000
em seu patrimônio líquido entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
Assinale a opção que apresenta uma possível causa para esse
aumento.
(A) Aumento do capital social com reservas.
(B) Aumento do capital social com ativo imobilizado.
(C) Aumento do capital social com reserva de lucros.
(D) Reversão de reserva de capital para a conta de lucros
acumulados.
(E) Compensação de prejuízo com reserva.

Sobre o método de custeio baseado em atividades (ABC), assinale
a afirmativa correta.
(A) Tem como principal objetivo a alocação racional do total dos
custos e despesas aos bens e serviços produzidos.
(B) Pode ser adotado na área de produção e comercial da
sociedade empresária, mas não na área administrativa.
(C) Possui menor complexidade do que o custeio por absorção.
(D) A sociedade empresária em que o custo indireto representa
uma parcela significativa na composição do custo total, não
oferece qualquer tipo de vantagem.
(E) Os valores dos recursos consumidos são alocados às
atividades que consomem tais recursos, por meio de
direcionadores de custos.

47
Uma sociedade empresária fabricava e vendia dois tipos de
produtos: A e B. Em 01/12/2014, ela não possuía, em seu
estoque, produtos acabados ou em processo de produção.
Na data, os custos unitários de fabricação eram os seguintes:



Matéria prima direta: A=R$ 15; B= R$ 17.
Mão de obra direta: A= 10 minutos; B= 12 minutos, sendo
que cada hora de trabalho tem um custo de R$ 120.
 Custos indiretos de fabricação para os dois tipos de produtos
e rateados de acordo com o gasto com mão de obra direta:
R$ 10.000.
No mês de dezembro, a sociedade empresária fabricou 1.200
unidades de A e 1.200 unidades de B e vendeu 800 unidades de A
e 1.100 de B.
Considerando que toda a produção iniciada no mês foi encerrada
no mesmo período, assinale a opção que indica o valor do
estoque final do produto A e do produto B pelo método do
Custeio por Absorção.
(A) R$ 14.000 e R$ 4.100.
(B) R$ 15.515,15 e R$ 4.554,55.
(C) R$ 15.666,67 e R$ 4.516,67.
(D) R$ 31.030,30 e R$ 50.100.
(E) R$ 55.515,15 e R$ 14.154,55.

48
Em relação à classificação dos custos, assinale a afirmativa
correta.
(A) Os custos diretos podem ser identificados ao objeto de
custeio com ou sem rateio.
(B) Os custos indiretos são comuns a, no mínimo, três objetos de
custeio.
(C) Os custos variáveis são influenciados pelo nível de produção e
de venda.
(D) Os custos fixos unitários permanecem constantes
independentemente do número de unidades produzidas.
(E) Os custos híbridos ou mistos têm características tanto de
custos fixos quanto de variáveis.

Analista Portuário (Contador)

50
Relacione as subdivisões do gasto com suas respectivas
definições:
1. Perda
2. Custo
3. Despesa
4. Investimento
( ) Gasto ativado em função da vida útil de um bem ou dos
benefícios atribuíveis a períodos futuros.
( ) Gasto relativo ao consumo de recursos utilizados na
produção de outros bens ou serviços.
( ) Bem ou serviço consumido de modo anormal e inesperado e
que não possui a capacidade de gerar benefícios.
( ) Gasto relativo a bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para obtenção de receitas, manutenção da
sociedade empresária e remuneração do capital de terceiros.
Assinale a opção que apresenta a relação correta, de cima para
baixo.
(A) 4 – 2 – 1 – 3
(B) 4 – 3 – 1 – 2
(C) 2 – 3 – 1 – 4
(D) 2 – 4 – 3 – 1
(E) 2 – 1 – 3 – 4
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54

Uma loja que vendia uniformes escolares apresentava o seguinte
mix de venda:

Uma sociedade empresária fabrica e vende exclusivamente o
produto Z.
Cada unidade de Z é vendida por R$ 20,00, sendo que é paga uma
comissão de 10% na venda a seus vendedores. Além disso, seus
custos de produção fixos e variáveis são, respectivamente,
R$ 15.000 por mês e R$ 8 por unidade. Ainda, a sociedade
empresária incorre em despesas fixas de R$ 25.000 por mês.
Indique a opção que indica a margem de segurança da empresa,
dado que em dezembro de 2015 ela auferiu receita de vendas de
R$ 110.000.
(A) 27,27%.
(B) 39,39%.
(C) 72,73%.
(D) 77,27%.
(E) 96,36%.

O preço de venda e o custo variável unitário de cada produto
eram os seguintes:

55
Assinale a opção que indica a margem de contribuição de um lote
de produtos.
(A) R$ 70.
(B) R$ 205.
(C) R$ 420.
(D) R$ 490.
(E) R$ 980.

52
Uma sociedade empresária vendia apenas o produto A. O preço
de venda de A era de R$ 200, sendo que a loja pagava aos
vendedores uma comissão de 5% do preço. Além disso, seu custo
variável unitário era de R$ 80.
No mês de novembro de 2015, os gastos fixos da loja foram de
R$ 300.000, sendo que nesses estava incluída a despesa de
depreciação de R$ 40.000.
Assinale a opção que indica o ponto de equilíbrio financeiro da
loja.
(A) 1.300 unidades.
(B) 2.167 unidades.
(C) 2.364 unidades.
(D) 2.728 unidades.
(E) 3.091 unidades.

Em 02/01/2013, uma sociedade empresária apresentou o
seguinte balanço patrimonial:

A vida útil contábil das edificações era de 40 anos, enquanto a
vida útil, para fins fiscais, era de 25 anos.
Em 2013, 2014 e 2015 a sociedade empresária auferiu receitas de
serviços de R$ 200.000 e custos dos serviços prestados de
R$ 50.000.
Em 30/12/2015, a sociedade empresária vendeu suas edificações
por R$ 120.000.
Assinale a opção que indica o Lucro Líquido da sociedade
empresária em 31/12/2015, considerando a alíquota de imposto
sobre a renda e a contribuição social de 34%.
(A) R$ 49.740.
(B) R$ 50.760.
(C) R$ 52.800.
(D) R$ 80.000.
(E) R$ 95.700.

53
Uma sociedade empresária produz e vende exclusivamente o
produto W. Cada unidade de W é vendida a R$ 60,00.
Além disso, seus custos de produção e suas despesas de vendas e
administrativas são os seguintes:
 custos variáveis: R$ 15 por unidade
 custos fixos: R$ 40.000 por mês.
 comissão de venda: 20% do preço.
 despesas administrativas: R$ 30.000 por mês.
Considerando que os sócios exigem um lucro líquido de
R$ 80.000 por mês e que a sociedade empresária reconhece seu
imposto sobre renda pela alíquota de 25%, assinale a opção que
indica seu ponto de equilíbrio econômico.
(A) 2.122 unidades.
(B) 2.425 unidades.
(C) 3.260 unidades.
(D) 4.546 unidades.
(E) 5.354 unidades.

Analista Portuário (Contador)
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57

Uma sociedade empresária apresentou, em 31/12/2014, o
seguinte balanço patrimonial:

Em 01/12/2015, uma sociedade empresária contratou serviços de
consultoria contábil no valor de R$ 10.000, pagos à vista.
A prestação do serviço foi inteiramente realizada em dezembro.
A sociedade empresária considera as seguintes alíquotas:
PIS= 0,65%.
COFINS= 3%.
CSLL= 1%.
IRRF= 1,5%.
Assinale a opção que indica a correta contabilização do serviço
pela sociedade empresária, admitindo que ela e a prestadora dos
serviços são tributadas pelo lucro real.

Em 2015, a sociedade empresária auferiu receita de serviços no
valor de R$ 400.000 e incorreu em despesas administrativas no
valor de R$ 180.000. Além disso, a sociedade empresária recebeu
e pagou uma multa de trânsito (permanentemente indedutível)
no valor de R$ 20.000 e reconheceu, como provisão para
contingências, R$ 50.000 (temporariamente indedutível)
referentes a uma causa na justiça.
Apresente a opção que indica o valor do imposto sobre a renda e
da contribuição social corrente, considerando a alíquota de 34%.
(A) R$ 17.000.
(B) R$ 51.000.
(C) R$ 57.800.
(D) R$ 68.000.
(E) R$ 74.800.

Analista Portuário (Contador)

(A)

D- Des pes a s
D- IRRF a recol her
C- PIS a recol her
C- COFINS a recol her
C- CSLL a recol her
C- Ca i xa

9.850
150
65
300
100
9.385

(B)

D- Des pes a s
10.000
D- PIS a recol her
65
D- COFINS a recol her
300
D- CSLL a recol her
100
D- IRRF a recol her
143
C- Ca i xa
10.608

(C)

D- Des pes a s
C- PIS a recol her
C- COFINS a recol her
C- CSLL a recol her
C- IRRF a recol her
C- Ca i xa

(D)

D- Des pes a s
10.000
D- PIS a recol her
65
D- COFINS a recol her
300
D- CSLL a recol her
100
D- IRRF a recol her
150
C- Ca i xa
10.615

(E)

D- Des pes a s
C- PIS a recol her
C- COFINS a recol her
C- CSLL a recol her
C- IRRF a recol her
C- Ca i xa

10.000
65
300
100
143
9.392

10.000
65
300
100
150
9.385
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O Simples Nacional é um regime de arrecadação, cobrança e
fiscalização de tributos aplicável às Microsociedades empresárias
e Sociedades empresárias de Pequeno Porte.
De acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, assinale
a opção que indica os impostos e as contribuições que estão
entre aqueles recolhidos mensalmente por documento único de
arrecadação.
(A) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
(B) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros (II) e
Imposto sobre a Exportação de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados (IE).
(C) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de
Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE) e Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
(D) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
(E) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Patronal Previdenciária para a Seguridade Social (CPP) e
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

59
Sobre as despesas com pessoal, de acordo com a Lei
Complementar nº 101/2000, assinale a afirmativa correta.
(A) A apuração da despesa total com pessoal é contabilizada de
acordo com o regime de caixa.
(B) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com a do mês anterior.
(C) A despesa total com pessoal compreende o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos e os inativos,
excluindo-se os pensionistas.
(D) Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que
se referem à substituição de servidores e empregados
públicos devem ser contabilizados como Despesas de Pessoal.
(E) A despesa total com pessoal não pode exceder percentuais
determinados da receita corrente líquida da União, dos
Estados e dos Munícipios.

60
As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados,
inclusive os destinados a atender a obras de conservação de bens
imóveis, de acordo com a Lei nº 4.320/64, devem ser classificadas
como
(A) Despesas de Custeio.
(B) Transferências Correntes.
(C) Transferências de Capital.
(D) Investimentos.
(E) Inversões Financeiras.

Analista Portuário (Contador)
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Questão Discursiva
De acordo com as normas internacionais, um dos principais aspectos para a atuação da Contabilidade atual é a existência de uma estrutura
conceitual, que apresenta as principais diretrizes a serem observadas na sua aplicação.
O Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1)- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, emitido em
2011, trouxe algumas mudanças em relação à estrutura conceitual da Contabilidade. Entre essas mudanças estão a ausência da essência
sobre a forma e a prudência da condição de componentes da representação fidedigna, que é uma das características qualitativas
fundamentais da informação contábil-financeira.
Explique o motivo por que a característica essência sobre a forma e a característica prudência não são mais apresentadas entre os
componentes da Representação Fidedigna.

Analista Portuário (Contador)
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