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201 – 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 pelos aplicadores 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 aos aplicadores 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.

14.

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 tais aparelhos
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.
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 05.
Dei uma palestra em janeiro no Festival Literário Galle. Nos últimos dez anos, esse festival tornou-se um dos maiores destaques
do circuito cultural do Sri Lanka. Neste ano, o evento criou festivais “de contato com as comunidades” em Kandy, na região
montanhosa do país, e Jaffna, no norte.
Foi significativo o fato de o festival ter sido levado a Jaffna, capital da província do Norte. A brutal guerra civil entre os Tigres
pela Libertação do Tamil Eelam e o Exército de Sri Lanka acabou há menos de sete anos. Muita coisa no Norte foi reconstruída,
mas os fantasmas do conflito ainda assombram Jaffna, desde os edifícios marcados por buracos de balas até os milhares de civis
mortos do conflito.
Contra esse pano de fundo, o festival criou um espaço de engajamento com uma larga variedade de ideias, de maneira que
não acontece com frequência em um lugar como Jaffna. O evento foi aberto com uma discussão da literatura tâmil, que ajudou a
moldar e definir a identidade tâmil.
Reconhecendo as sensibilidades envolvidas, os organizadores do festival promoveram a sessão na língua tâmil. Porém, fato
notável, todos os palestrantes e muitos escritores tâmeis presentes na plateia fizeram objeção, insistindo no uso do inglês. “Não
queremos falar apenas com nós mesmos”, disse um dos presentes.
É uma opinião que não encontro com frequência. “Falar consigo mesmo”, muitas vezes, infelizmente, parece ser o objetivo das
políticas de identidade no Ocidente. Um bom exemplo disso é a moda atual de denunciar a “apropriação cultural”, que denota o uso
por pessoas de uma cultura (especialmente pessoas de posição privilegiada) dos símbolos e ideias de outra cultura.
Essa noção já levou a casos bizarros, como grêmios estudantis que proibiram o uso do sombreiro (chapéu mexicano) ou as
aulas de ioga. O problema é que a história da cultura é a história da apropriação. Não pode haver cultura sem que os povos
emprestem, roubem e se apropriem de elementos uns dos outros.
A discussão sobre identidade que aconteceu em Jaffna foi diferente. Para os tâmeis presentes, a identidade não era uma
barreira com a qual se proteger do resto do mundo, mas uma maneira de dialogar com esse mundo.
Chamou minha atenção igualmente a resposta do público em um evento realizado alguns dias antes em Colombo, a capital do
Sri Lanka. Eu tinha sido entrevistado sobre o palco, num bate-papo que cobriu desde minha infância até meu senso de identidade,
passando por questões de liberdade de expressão e censura.
Critiquei a política de identidade e expressei apoio ao direito de causar ofensa. Especificamente, defendi a revista satírica
francesa “Charlie Hebdo” contra acusações de racismo.
Já discursei sobre temas semelhantes para plateias semelhantes na Europa e encarei críticas consideráveis. “O que lhe dá o
direito de ofender outros?”, já me perguntaram. “A liberdade de expressão é acompanhada da obrigação de usá-la de modo
responsável”, me disseram.
Em um debate no Reino Unido sobre as consequências do caso “Charlie Hebdo”, outro participante lamentou o fato de o debate
ter ficado polarizado entre os que estavam a favor ou contra a liberdade de expressão. Não podemos simplesmente ser a favor ou
contra a liberdade, ele argumentou: “É mais complicado que isso”.
Teria o palestrante apresentado o mesmo argumento 200 anos atrás, quando se debatia a abolição da escravidão? Será que
ele teria dito “não podemos simplesmente ser a favor ou contra a abolição da escravidão. A liberdade é mais complicada que isso”?
Não precisei colocar essa pergunta à minha plateia em Colombo. As pessoas que ali estavam compreendiam implicitamente a
importância da liberdade e, em especial, da liberdade de expressão. Mesmo as pessoas da plateia que eram críticas das charges
publicadas pelo “Charlie Hebdo” defenderam o direito do semanário de publicá-las. [...]
Na realidade, desde o fim da guerra, o país assiste ao crescimento dos movimentos religiosos sectários. Por exemplo, surgiu
uma vertente mais intolerante do budismo que tem como alvo não os tâmeis, mas os muçulmanos.
O islamismo também está mudando em Sri Lanka. Antes, era uma religião relativamente aberta, descontraída. Agora, porém,
chamou minha atenção o grande número de mulheres usando a burca, algo que teria sido inimaginável duas décadas atrás. Parece
que muitos muçulmanos de Sri Lanka foram ser operários em países do Golfo Pérsico e, quando voltaram, trouxeram na bagagem
uma vertente mais intransigente do islamismo. [...]
Ao pedir que se proíbam a “apropriação cultural” e as ofensas, muitos adotam ideias sobre identidade, cultura e livre expressão
que reforçam mais os sectários que aqueles que os contestam. Queremos uma sociedade mais aberta ou mais fechada? Esse é o
xis da questão, quer seja em Colombo, Jaffna ou Londres.
(Kenan Malik. Jornal Gazeta do Povo, 27 fev. 2016)

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

O festival em Jaffna foi um manifesto contra a atuação dos Tigres pela Libertação do Tamil, que causou a morte
de milhares de civis.
O autor considera que a plateia de suas palestras na Europa é mais receptiva às suas ideias sobre liberdade de
expressão.
Os eventos em Jaffna e Colombo são mencionados pelo autor como exemplos de abertura cultural.

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

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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02 - O autor do texto:
a)
b)
c)
d)
►e)

é favorável que sejam denunciados os casos de apropriação cultural.
considera a liberdade de expressão uma questão mais complicada do que parece.
atribui o avanço dos movimentos religiosos sectários no Sri Lanka ao fenômeno da apropriação cultural.
entende que a defesa da identidade justifica o direito à ofensa.
defende a liberdade de expressão de forma irrestrita.

03 - Considere a reescrita das seguintes afirmativas retiradas do texto:
1.
2.
3.

4.

A frase “Não precisei colocar essa pergunta à minha plateia em Colombo” pode ser reescrita como “Não foi
preciso colocar essa pergunta à minha plateia em Colombo”.
A frase “algo que teria sido inimaginável duas décadas atrás” pode ser reescrita como “algo que teria sido
inimaginável a duas décadas”.
A frase “Mesmo as pessoas da plateia que eram críticas das charges publicadas pelo ‘Charlie Hebdo’ defenderam
o direito do semanário de publicá-las” pode ser reescrita como “Mesmo as pessoas da plateia que eram críticas
das charges publicadas pelo ‘Charlie Hebdo’ defenderam o direito do semanário de publicar elas”.
A frase “Por exemplo, surgiu uma vertente mais intolerante do budismo que tem como alvo não os tâmeis, mas
os muçulmanos” pode ser reescrita como “Por exemplo, surgiu uma vertente mais intolerante do budismo que
tem como alvo os muçulmanos, e não os tâmeis”.

Estão corretas as frases reescritas em:
a)
►b)
c)
d)
e)

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

04 - A palavra “implicitamente”, sublinhada no texto, tem aí o sentido de:
a)
b)
►c)
d)
e)

por experiência própria.
na sua plenitude.
sem precisar que fosse dito.
de modo preciso.
com atenção.

05 - No penúltimo parágrafo, o autor vê o grande número de mulheres usando a burca como:
a)
b)
c)
►d)
e)

sinônimo de apropriação cultural.
consequência da intolerância contra os tâmeis.
reflexo da maior liberdade de expressão naquele país.
sintoma do recrudescimento do sectarismo.
sinal da abertura cultural em curso no Sri Lanka.

06 - Assinale a alternativa em que o uso de por que, porque ou porquê está correto.
a)

Depois de percorrer todo o Brasil, arrastando novos e antigos fãs, mostrando o porquê a banda está mais forte do que
nunca, os músicos do RPM desembarcam em Curitiba no próximo sábado.
b) A crescente diferença de longevidade significa que benefícios como a seguridade social são pagos de maneira ainda mais
desproporcional aos mais ricos, por que eles vivem mais para recebê-los.
►c) Os responsáveis pela operação ainda não apresentaram às autoridades que investigam o caso as razões por que foram
feitas as remessas ao exterior.
d) Por que a maioria se omite, as injustiças dificilmente são denunciadas.
e) Porque insistir em comprar imóveis, se o mercado imobiliário está em crise?
07 - Considere a seguinte frase:
Os dispositivos implantados em pacientes emitiriam sinais, em tempo real, que informariam aos sistemas de vigilância dos
hospitais se tudo está bem ou não, _______________ significativamente as situações de emergência.
Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da lacuna acima:
1.
2.
3.
4.

atenuando
vindo a atenuar
onde atenuaria
o que atenuaria

São abonadas pela norma padrão da língua portuguesa no Brasil as formas:
a)
b)
c)
►d)
e)

2 e 4 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.
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08 - Em fevereiro de 2016, a especialista em política educacional Paula Louzano falou à revista Veja sobre a proposta de
currículo nacional apresentada pelo governo. Relativamente a essa entrevista, numere a coluna da direita, relacionando
as respostas com as respectivas perguntas que constam na coluna da esquerda.
1.

2.
3.
4.

Na terça-feira, o Ministro da Educação
publicou uma revisão da proposta,
ampliando, por exemplo, a parte de
história mundial e incluindo pontos de
gramática. O avanço foi significativo?
Como os outros países desenham seus
currículos?
Por que a progressão é tão relevante para
o aprendizado?
É preciso perseverar no propósito de criar
um currículo único?

( ) Apegando-se ao conceito de progressão no ensino. Países
como Canadá, Finlândia ou Austrália são bons exemplos
nessa área.
( ) Todos os países com bons índices de educação têm um
currículo nacional.
( ) São mudanças relevantes. Mas não teremos um currículo de
padrão internacional se não houver uma mudança
estrutural.
( ) Se o professor e o aluno não sabem quais são seus
objetivos no fim do percurso acadêmico, e como cada
“degrau” da escada do conhecimento colabora para que
cheguem a esses objetivos, eles se perdem em meio aos
conteúdos.

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

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

09 - Considere o seguinte texto, sobre a votação para troca de bandeira na Nova Zelândia:
Os argumentos _____ favor da troca seguem _____ linha defendida pelo premiê. Dos 53 países da Commonwealth
(comunidade formada quase totalmente por ex-colônias inglesas), excetuando o próprio Reino Unido, apenas três ainda
possuem _____ bandeira britânica em suas flâmulas: Austrália, Nova Zelândia e o desconhecido Tuvalu. Não _____ toa, o
símbolo colonial é constantemente criticado, especialmente no caso de australianos e neozelandeses, que se definem como
povos multiculturais.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
►d)
e)

a – à – à – a.
à – à – a – à.
à – a – à – à.
a – a – a – à.
à – a – a – a.

10 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta problemas na construção da frase.
a)

Não vejo mal no Supremo Tribunal Federal decidir que pessoas condenadas em segunda instância devem começar a
cumprir pena antes do trânsito em julgado do processo (final do processo).
b) A responsabilidade de um técnico pela obra é menor do que um engenheiro.
c) O auditor não só tem obrigação de apurar eventuais fraudes como também denunciar os culpados.
d) O novo coordenador indicado pela diretoria é professor renomado, e que tem sólida formação humanista.
►e) Neste momento de crise, não se devem adotar medidas que sejam precipitadas e que comprometam o alcance dos
objetivos do projeto.
11 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a)

Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre ciência e religião é inegável que o
livro: A magia da realidade é bem-sucedido em transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade. Mostrando
como a ciência pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
►b) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre ciência e religião, é inegável que o
livro A magia da realidade é bem-sucedido em transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando
como a ciência pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
c) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre ciência e religião é, inegável, que o
livro A magia da realidade é bem-sucedido, em transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade mostrando
como a ciência pode ser fascinante e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
d) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre ciência e religião. É inegável que o
livro A magia da realidade é bem-sucedido em transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando
como a ciência pode ser fascinante, e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
e) Passando ao largo, dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre ciência e religião, é inegável que o
livro A magia da realidade é bem-sucedido em transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando
como a ciência pode ser fascinante e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
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12 - Assinale a alternativa em que os verbos sublinhados estão corretamente flexionados quanto à concordância verbal.
a)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou recentemente a nova edição do relatório Smoke-free movies (Filmes sem
cigarro), em que recomenda que os filmes que exibem imagens de pessoas fumando deveria receber classificação
indicativa para adultos.
b) Pesquisas mostram que os filmes produzidos em seis países europeus, que alcançaram bilheterias elevadas (incluindo
alemães, ingleses e italianos), continha cenas de pessoas fumando em filmes classificados para menores de 18 anos.
►c) Para ela, a indústria do tabaco está usando a “telona” como uma espécie de última fronteira para anúncios, mensagens
subliminares e patrocínios, já que uma série de medidas em diversos países passou a restringir a publicidade do tabaco.
d) E 90% dos filmes argentinos também exibiu imagens de fumo em filmes para jovens.
e) Os especialistas da organização citam estudos que mostram que quatro em cada dez crianças começa a fumar depois de
ver atores famosos dando suas “pitadas” nos filmes.
O texto a seguir é referência para as questões 13 e 14.
Demonstrações públicas escancaradas de amor pelos filhos, como tatuar seus nomes no braço, não são, é claro, incompatíveis com
negligenciá-los e abandoná-los; na verdade, quando eu era médico e via homens com os nomes dos filhos tatuados no braço, eu
podia ter quase certeza de que eles estavam separados da mãe ou das mães de seus filhos, e que raramente os viam, se é que os
viam. Claro que é perfeitamente possível que haja números enormes de homens com os nomes dos filhos tatuados nos braços que
sejam pais extremamente bondosos e solícitos, mas de algum modo duvido muito; parece-me mais provável que tatuar o nome seja
uma substituição para a solicitude, e não um indício dela.
(Theodore Dalrymple. Podres de mimados, 2015, p. 73)

13 - Para o autor:
1.
2.
3.

é possível um pai ter o nome do filho tatuado no braço e ser negligente com ele.
a maioria dos homens com os nomes dos filhos tatuados no braço são extremamente bondosos e solícitos.
tatuar o nome do filho no braço é uma forma de o pai tentar compensar sua ausência.

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

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

14 - Quanto aos elementos de referência no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Na linha 1, “seus nomes” diz respeito aos nomes dos filhos.
Na linha 3, “eles” refere-se a filhos.
Na linha 3, “os” refere-se a pais.

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

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 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.

15 - Considere o seguinte trecho inicial de um texto:
Cientistas do Google anunciaram no final de janeiro que o programa de computador AlphaGo venceu Fan Hui, campeão europeu
de um jogo muito popular na Ásia, chamado em japonês de go, também conhecido pelo nome chinês, wei qi.
As frases a seguir dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses,
identificando a sequência textual correta.
( ) O objetivo é cercar as peças do adversário e, com isso, conquistar a maior área possível.
( ) Num tabuleiro de go, há infinitamente mais configurações possíveis que num jogo de xadrez – mais até que o
número de átomos no universo.
( ) Foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de go, jogo com regras de simplicidade infantil, mas
variações de complexidade absurda.
( ) Dois oponentes, um com as pedras pretas, outro com as brancas, põem a cada rodada uma peça no tabuleiro.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

1 – 3 – 4 – 2.
4 – 2 – 1 – 3.
2 – 1 – 3 – 4.
1 – 2 – 4 – 3.
4 – 2 – 3 – 1.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
16 - A contabilidade estuda e controla o patrimônio, registrando todos os eventos nele ocorridos, a fim de fornecer
informações sobre sua composição e variações. A afirmação se refere, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
►e)

ao campo de aplicação e ao conceito de contabilidade.
ao campo de aplicação e ao objeto da contabilidade.
à finalidade e às técnicas contábeis.
à finalidade e ao conceito de contabilidade.
ao objeto e à finalidade da contabilidade.

17 - A responsabilidade do acionista numa sociedade anônima é limitada:
a)
b)
►c)
d)
e)

ao capital social por ele subscrito.
ao capital social por ele realizado.
ao preço de emissão de suas ações.
ao capital a integralizar.
ao preço de mercado da ação.

18 - Sobre os procedimentos em Contabilidade, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
►d)
e)

O método das partidas dobradas é adotado universalmente como método de escrituração contábil.
No balanço patrimonial, o valor total do Ativo é sempre igual ao valor total do Passivo, incluindo o Patrimônio Líquido.
Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa.
Escrituração é a técnica utilizada para a exposição do patrimônio e de suas variações.
O método das partidas dobradas tem como princípio fundamental que cada débito corresponde a um crédito e vice-versa.

19 - Sobre as Reservas de Capital, considere os seguintes itens:
1.
2.
3.
4.
5.

Absorção de prejuízos, quando eles ultrapassarem as Reservas de Lucros.
Resgate, reembolso ou compra de ações.
Resgate de partes beneficiárias.
Incorporação ao Capital.
Pagamento de dividendo acumulativo a ações preferenciais.

As Reservas de Capital poderão ser utilizadas:
a)
b)
►c)
d)
e)

na situação 1 apenas.
nas situações 2 e 3 apenas.
nas situações 1, 4 e 5 apenas.
nas situações 2, 3, 4 e 5 apenas.
nas situações 1, 2, 3, 4 e 5.

20 - Com relação a amortização, depreciação e exaustão, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência
com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Amortização.
Depreciação.
Exaustão.

( ) Diminuição do valor dos bens do Ativo Imobilizado resultante dos desgastes pelo uso,
ação da natureza ou obsolescência.
( ) Perda de valor do capital aplicado em Ativos Intangíveis e em benfeitorias em propriedade
de terceiros.
( ) Perda de valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto sejam recursos materiais,
ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

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

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

21 - Assinale a alternativa que apresenta as contas que compõem o subgrupo da conta Reserva de Capital, em um Plano
de Contas.
a)
b)
c)

Ágio na emissão de ações, reserva especial de ágio na incorporação, reserva de lucro e alienação de partes beneficiárias.
Reserva especial de ágio na incorporação, alienação de partes beneficiárias, reservas de incentivos fiscais.
Alienação de partes beneficiárias, reservas de incentivos fiscais, ágio na emissão de ações, reserva especial de ágio na
incorporação.
►d) Ágio na emissão de ações, reserva especial de ágio na incorporação, alienação de bônus de subscrição, alienação de
partes beneficiárias.
e) Reserva de Incentivos fiscais, ágio na emissão de ações, reservas estatutárias, ágio na emissão de ações.
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22 - A Reserva Legal, instituída para dar proteção ao Credor, pode ser constituída:
1.
2.
3.
4.

com a destinação de 5% do Lucro Líquido do Exercício.
até que seu valor atinja 20% do Capital Social Realizado.
se o saldo dessa reserva, somado ao montante das reservas de capital, atingir 30% do Capital Social.
se o valor atingir 25% do Capital Autorizado, quando então deixará de ser acrescida.

Estão corretos os itens:
a)
b)
►c)
d)
e)

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

23 - Com relação às leis 11.638/07 e 11.941/09, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna
da esquerda.
1.
2.

Lei 11.638/07.
Lei 11.941/09.

( ) Extinção do Ativo diferido e dos Resultados de Exercícios Futuros.
( ) Formalização, do ponto de vista tributário, e não societário, da desvinculação entre
Fisco e Contabilidade, com a criação do Regime Transitório de Tributação.
( ) Mudança que propiciou condições para convergência às normas internacionais de
Contabilidade.
( ) Alterações na Lei 6.404/76, que impedia a adoção de várias normas internacionais.
( ) Segregação entre a Contabilidade para fins de Demonstrações Contábeis e
Contabilidade para fins Fiscais.

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

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

24 - Sendo AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante, CCL = Capital Circulante Líquido e LC = Liquidez Corrente, LC
é igual a:
a)
►b)
c)
d)
e)

(CCL + AC)/PC
(AC – PC)/CCL
(PC/AC) + CCL
1 + (CCL/PC)
(PC/AC).CCL

25 - Considere o seguinte balanço:
Balanço Patrimonial
Ativo

Passivo

Circulante

220.000

Circulante

185.100

Não Circulante

705.744

Patrimônio Líquido

740.644

TOTAL

925.744

TOTAL

925.744

Quanto ao resultado desse balanço, assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Liquidez Corrente 1,19; Endividamento 20%; Retorno sobre Investimento 20%; Retorno sobre Capital Investido 25%.
Liquidez Corrente 1,09; Endividamento 10%; Retorno sobre Investimento 25%; Retorno sobre Capital Investido 15%.
Liquidez Corrente 2,19; Endividamento 25%; Retorno sobre Investimento 10%; Retorno sobre Capital Investido 20%.
Liquidez Corrente 1,10; Endividamento 12%; Retorno sobre Investimento 18%; Retorno sobre Capital Investido 5%.
Liquidez Corrente 1,29; Endividamento 15%; Retorno sobre Investimento 15%; Retorno sobre Capital Investido 10%.

26 - A Companhia Paranaense obteve as seguintes informações no ano 1: Receita Líquida R$ 500.000; Lucro Líquido
R$ 50.000; Ativo Total R$ 1.000.000.
Com base nesses dados, é correto afirmar que Margem Líquida, Giro e Retorno do Ativo são, respectivamente, de:
a)
b)
►c)
d)
e)

20%
15%
10%
5%
1%

–
–
–
–
–

10
5.0
2.0
6.0
0.5

– 10%.
– 20%.
– 5%.
– 2%.
– 15%.
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27 - A respeito das Normas Internacionais de Contabilidade, considere as seguintes características:
1.
2.
3.
4.

São baseadas na Prevalência da Essência sobre a Forma.
São baseadas muito mais em princípios do que em regras.
São muito mais importantes os conceitos de controle, de obtenção de benefícios e de incorrência em riscos do
que a propriedade jurídica para registro de ativos, passivos, receitas e despesas.
A contabilidade passa a ser de toda a empresa, não só do Contador.

São características básicas das Normas Internacionais de Contabilidade:
a)
b)
c)
d)
►e)

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

28 - A Empresa Paranaense é tributada com base no lucro real anual. Os dados constantes no Livro de Apuração do Lucro
Real são os seguintes:
Prejuízo do Exercício ...................................................................... 46.000
Adições ........................................................................................... 160.000
Exclusões ...................................................................................... (26.000)
Lucro Antes das Compensações .................................................. 88.000
Prejuízo Fiscal a Compensar de Períodos Anteriores ................. 79.000
Por meio de um planejamento tributário, qual é o valor da provisão para Imposto de Renda?
a)
b)
c)
d)
►e)

6.175.
8.000.
9.000.
9.005.
9.225.

29 - O Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015, contempla as principais
premissas do Sistema de Contabilização. A respeito desse manual, considere as seguintes premissas:
1.
2.
3.
4.
5.

Adoção da Unidade Operativa.
O registro dos atos cooperativos e atos não cooperativos oriundos de operações de entidades cooperativas será
efetuado nas contas contábeis sem distinção dos demais outorgados do setor elétrico.
Provisionamento dos valores devidos ou a receber, de forma que seja cumprido o regime de competência mensal.
Adoção do Sistema de Ordens em Curso, que representa um processo de registro, acompanhamento e controle
para apuração de custo dentro do Sistema Patrimonial.
Adoção do cadastro e controle de bens e direitos.

São premissas do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico:
a)
b)
c)
►d)
e)

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

30 - De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados pode ser
substituída pela:
a)
b)
c)
►d)
e)

Demonstração das Mutações do Resultado Líquido.
Demonstração das Mutações do Ativo Líquido.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
Demonstração do Fluxo de Caixa.

31 - A Demonstração do Valor Agregado é feita por meio da análise de quocientes ou indicadores de geração de riqueza e
de distribuição de riqueza. Sobre o assunto, considere os seguintes itens:
1.
2.
3.
4.
5.

Quociente entre valor adicionado e ativo total.
Quociente entre gastos com pessoal e valor adicionado.
Quociente entre valor adicionado e número de empregados.
Quociente entre gastos com impostos e valor adicionado.
Quociente entre valor adicionado e Patrimônio Líquido.

São indicadores de geração de riqueza:
a)
b)
►c)
d)
e)

2 e 3 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 3 e 5 apenas.
2, 4 e 5 apenas.
1, 2, 4 e 5 apenas.
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32 - Em 31.12.2015, a Comercial Paranaense tinha os seguintes saldos:
Estoque inicial de mercadorias

R$ 25.000

Compras com mercadorias

R$ 10.500 (valor líquido de Impostos)

Receita bruta

R$ 42.000

Devoluções de Receita

R$ 1.500

Estoque final de mercadorias

R$ 8.300

Despesas operacionais

R$ 1.500

Devoluções de compras

R$ 2.000 (valor líquido de Impostos recuperáveis)

Despesas de juros

R$

Impostos sobre receita

R$ 8.000

Despesas de vendas

R$ 4.000

500

Com base nas informações acima, o Custo das Mercadorias e o Lucro Bruto foram, respectivamente, de:
a)
b)
c)
d)
►e)

R$ 20.200 e R$ 6.300.
R$ 21.700 e R$ 8.300.
R$ 23.200 e R$ 28.500.
R$ 24.200 e R$ 12.300.
R$ 25.200 e R$ 7.300.

33 - Para a obtenção do lucro real de uma empresa, qual fato deve ser adicionado ao lucro contábil antes do Imposto de
Renda?
a)
b)
c)
►d)
e)

Multa de mora paga por atraso no recolhimento de tributo.
Despesas de depreciação de bens utilizados na produção de bens e serviços.
Resultado positivo da equivalência patrimonial.
Participações de administradores e de titulares de partes beneficiárias.
Receita de subvenção governamental para investimentos.

34 - Se a taxa de Retorno sobre Investimento é de 14,30%, o payback é de:
a)
►b)
c)
d)
e)

5 anos.
7 anos.
8 anos.
9 anos.
11 anos.

35 - Considere as seguintes informações da empresa Curitibana:
Receita bruta ....................................................................................... 24.000
Devoluções de receita do mês ........................................................... 3.000
Descontos incondicionais sobre receita ......................................... 1.000
Lucro na alienação de máquinas ....................................................... 6.000
Depreciação de imóveis utilizada nas atividades da empresa ....... 2.000
Bens adquiridos para revenda .......................................................... 10.000
Alíquota da Cofins não cumulativa ...................................................... 7,6%
Qual é o valor efetivo da Cofins?
a)
►b)
c)
d)
e)

560.
608.
680.
780.
860.

36 - Em relação às demonstrações contábeis, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.
5.

A demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com a Lei 6.404/76, é de apresentação obrigatória
para todas as sociedades anônimas.
No balanço patrimonial está evidenciado o capital próprio de uma entidade.
A apresentação do balanço social é obrigatória para as empresas de capital fechado.
Na demonstração da conta lucros/prejuízos acumulados é evidenciada a distribuição do resultado do exercício.
A demonstração de origens e aplicação de recursos evidencia as causas que geram a variação das
disponibilidades.

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

Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
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37 - O Pronunciamento Técnico CPC 17, em seu item 22, trata do contrato de construção na modalidade preço fixo. De
acordo com esse pronunciamento, são condições para que a conclusão da construção possa ser confiavelmente
estimada, EXCETO quando:
a) as receitas do contrato puderem ser mensuradas.
►b) os custos atribuíveis ao contrato, sejam ou não reembolsáveis, puderem ser claramente identificados e confiavelmente
mensurados.
c) for provável que os benefícios econômicos associados ao contrato fluirão para a empresa.
d) os custos para concluir o contrato, tanto quanto a proporção executada até a data do balanço, puderem ser confiavelmente
mensurados.
e) os custos atribuídos ao contrato puderem ser claramente identificados e confiavelmente mensurados, de forma que
possam ser comparados com estimativas anteriores.
38 - A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando:
1.
2.
3.
4.
5.

controlar o ativo como resultado de eventos passados.
for provável que benefícios econômicos futuros associados com o ativo fluirão para a entidade.
o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente.
controlar o bem com base no seu custo.
não ter sido efetuada a sua contabilização.

Estão corretos os itens:
►a)
b)
c)
d)
e)

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

39 - Dado que o volume de refrigerante num copo enchido por uma máquina post-mix, varia uniformemente entre 270 ml e
300 ml, qual é o volume médio esperado num copo qualquer e a probabilidade de se obter um copo com menos de
290 ml, respectivamente?
►a)
b)
c)
d)
e)

V = 285 ml e P = 66,67%.
V = 280 ml e P = 76,77%.
V = 275 ml e P = 75,70%.
V = 270 ml e P = 70,00%.
V = 260 ml e P = 60,00%.

40 - Sabendo-se que os clientes chegam a uma loja da Rua 15 de Novembro à razão de 6 clientes por hora, assinale a
alternativa que determina a probabilidade de, durante uma hora qualquer, não chegar nenhum cliente e chegar ao
menos um cliente.
a)
b)
c)
d)
►e)

15% e 89,45%, respectivamente.
17% e 85%, respectivamente.
21% e 95%, respectivamente.
20% e 90%, respectivamente.
25% e 99,75%, respectivamente.

QUESTÃO DISCURSIVA 01
TEXTO 01
A Justiça federal americana exigiu que a Apple invada o iPhone de Syed Farook e Tashfeen Malik, responsáveis pelo tiroteio
em San Bernardino, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado. Mas a empresa se recusa a seguir as ordens. Por meio de
comunicado oficial, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que o hackeamento abre um “perigoso precedente”, “cujas implicações vão
muito além desse caso específico”.
A polícia apreendeu o celular logo após a morte do casal, horas depois do atentado, em uma perseguição seguida por tiroteio.
E até agora não conseguiu desbloquear o telefone. Isso porque a segurança do iPhone limita o número de tentativas de senha por
hora – assim, nenhum hacker pode usar um programa que gere várias senhas de uma só vez até acertar. Seriam necessários cinco
anos e meio para testar todos os códigos possíveis de um único aparelho, segundo a própria Apple.
O maior interesse dos agentes com o celular é descobrir se o casal realmente tinha relações com o grupo terrorista Estado
Islâmico e, então, checar com quem eles entraram em contato antes do atentado e por onde passaram.
Mas para isso precisam que a Apple desative essa restrição de tentativas de senhas e ainda desligue a função autoapagar,
caso esteja ligada. A empresa se recusa, alegando que ainda não tem como fazer isso e que precisaria criar esses novos dispositivos.
Além disso, uma vez criado, o dispositivo pode cair nas mãos de outras pessoas e expor a privacidade de todos os usuários de
iPhone.
(Disponível em: <http://super.abril.com.br/cotidiano/apple-desafia-justica-americana-em-polemica-sobre-privacidade-0>. Adaptado)
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TEXTO 02
O vice-presidente para o Brasil e América Latina da rede social Facebook foi preso, nesta terça-feira (1º), em São Paulo. Essa
prisão ocorreu porque, segundo a Justiça de Sergipe, a empresa não atendeu a uma determinação para fornecer informações de
uma conversa entre suspeitos de tráfico de drogas.
Os policiais federais cumpriram a ordem de prisão determinada pelo juiz Marcel Maia Montalvão, da cidade de Lagarto, no
interior de Sergipe. Ele determinou a quebra de sigilo de mensagens trocadas, pelo WhatsApp, entre suspeitos de tráfico
interestadual de drogas, investigado pela Polícia Federal.
Mas o Facebook, que é dono do aplicativo, não atendeu à determinação. O juiz aplicou então multas de R$ 50 mil por dia.
Como a empresa continuou se recusando a abrir os dados, o juiz aumentou a multa diária para R$ 1 milhão. Nesta terça-feira (1º),
ao se completarem 60 dias de desrespeito à ordem judicial, ele mandou prender o executivo.
(Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/vice-presidente-do-facebook-para-o-brasil-e-america-latina-e-preso-em-sp.html>. Adaptado)

Qual é a sua opinião sobre essa complexa situação? Você considera que as empresas devem permitir o acesso aos dados
solicitados em cada caso ou se recusar a fazê-lo?
Exponha sua opinião num texto de no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, em que você:
●
●
●
●
●

contextualize a situação, mencionando os fatos que geraram a polêmica;
marque um posicionamento acerca do tema;
apresente razões que fundamentem a posição assumida;
explicite os raciocínios que dão consistência às razões apresentadas;
desenvolva um parágrafo final para fechamento do texto.
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