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Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo setenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:


INFORMAÇÕES GERAIS


resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está
correta;

uma folha destinada às respostas das questões
objetivas;

As questões objetivas têm cinco alternativas de



Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que
sejam tomadas as devidas providências;




TEMPO


marcação da folha de respostas da prova
objetiva;


número de inscrição e documento de identidade e
leia atentamente as instruções para preencher a

4 (quatro) horas é o tempo disponível para a
realização da prova, já incluído o tempo para a

2 (duas) horas após o início da prova é possível
retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;

folha de respostas;


levando o caderno de provas.

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



Assine seu nome apenas nos espaços reservados;



Marque na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

 30 (trinta) minutos antes do término do
período de prova é possível retirar-se da sala

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,

caderno recebido;


O preenchimento das respostas da prova objetiva
é de sua responsabilidade e não será permitida a
troca de folha de respostas 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,
não sendo permitido anotar informações relativas

 Qualquer tipo de comunicação entre os

às respostas em qualquer outro meio que não seja

candidatos durante a aplicação da prova;
 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de

o caderno de provas;


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
Texto
Os porquês da diversidade
Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória
traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma
contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de
Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação
dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando
com educação, tenho plena consciência de que um ensino
inovador pode surgir a partir de práticas consideradas
tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão
ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional.
Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a
reflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de
conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um
objeto de estudo, de forma digital ou analógica. [....]
É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados
uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí
também a grande diferença da educação familiar, quando
convivemos apenas com nossos pares. A escola nos permite
entrar em contato de forma sistemática com outros mundos,
outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas,
culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e
colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições,
sermos questionados sobre opiniões divergentes e, assim,
pensarmos num projeto de vida de forma plena.
(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, nº 9 2015.)

1
As memórias do passado, contadas ao início do texto, servem
para
(A) contrapor o ensino do passado ao do presente.
(B) revelar vivências de grande valor afetivo.
(C) indicar críticas ao Ensino Médio tradicional.
(D) introduzir uma reflexão sobre o valor da escola.
(E) apontar para os momentos de dúvida da adolescência.

2
“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus
anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma
formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.
Assinale a opção que indica o erro de norma culta presente no
fragmento acima.
(A) O uso inadequado do acento grave em “às principais críticas”.
(B) O erro de concordância na forma verbal “se ouve”.
(C) O emprego incoerente do vocábulo “sim”, entre vírgulas.
(D) O erro de concordância no emprego do vocábulo “muito”.
(E) O mau uso da forma “aos” em lugar de “para os”.
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3
“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus
anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma
formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.
Deduz-se desse segmento do texto que
(A) a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma
formação integral.
(B) as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo
autor do texto.
(C) as experiências do autor confirmam uma preparação voltada
para o vestibular.
(D) a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação
para o vestibular.
(E) as principais críticas de hoje condenam a formação dita
cidadã.

4
Segundo o primeiro parágrafo do texto, o engajamento só não
advém
(A) de pequenas e reveladoras conversas revolucionárias.
(B) do contato com as diversas diferenças, que são os outros.
(C) do acesso a distintos campos do conhecimento.
(D) da aplicação de conhecimentos a um objeto digital ou
analógico.
(E) do direcionamento do pensamento em busca de seu próprio
progresso.

5
“Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que
um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas
tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão
ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”.
Por esse segmento do texto depreende-se que
(A) a modernidade educacional se apoia em práticas tradicionais.
(B) os aplicativos educacionais podem subverter a ordem
pública.
(C) os métodos tradicionais podem gerar práticas inovadoras.
(D) as rodas de conversa podem levar a revoluções.
(E) o importante não é o método, mas o objeto.

6
Assinale a opção que indica a frase em que a preposição de tem
sua presença na frase por uma exigência de um termo anterior.
(A) “minha memória traz os tempos de estudo”.
(B) “meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito
significativos”.
(C) “tenho plena consciência de que um ensino inovador pode
surgir”.
(D) “uma roda de conversa na escola”.
(E) “nos permite entrar em contato de forma sistemática”.

7
“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados”.
Colocando o segmento sublinhado na forma nominal, tem-se:
(A) “indivíduos engajados se formarem”.
(B) “formarem-se indivíduos engajados”.
(C) “o engajamento e formação de indivíduos”.
(D) “que se formem indivíduos engajados”.
(E) “a formação de indivíduos engajados”.
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8

12

Segundo o texto, a diferença fundamental entre a educação
escolar e a educação familiar é que esta
(A) procura evitar, em função do risco social, nosso contato com
realidades externas.
(B) dificulta nosso produtivo acesso à diversidade.
(C) libera nosso olhar para a aquisição de diferentes visões de
mundo.
(D) centraliza sua atenção no terreno afetivo.
(E) impede e paradoxalmente permite o conhecimento de outras
culturas.

“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns
com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí
também a grande diferença da educação familiar, quando
convivemos apenas com nossos pares”.
Nesse segmento do texto, o termo aí
(A) tem como referente o momento de engajamento social.
(B) refere-se a um lugar, mais especificamente, o espaço escolar.
(C) liga-se a um termo anterior, representativo de uma ação.
(D) indica simultaneamente tempo e lugar como realidades
indistintas.
(E) possui valor estilístico, sendo semanticamente expletivo.

9
Assinale a opção que indica a frase que se encontra na ordem
direta.
(A) “Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória
traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro”.
(B) “De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje,
meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos
para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos
vestibulares”.
(C) “Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de
que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas
consideradas tradicionais”.
(D) “uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais
revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”.
(E) “É disso que trata a educação”.

Matemática Financeira

10

14

Assinale a opção que indica o segmento de texto em que a
preposição com mostra valor semântico diferente dos demais.
(A) “É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados
uns com os outros, socialmente e que saibam conviver”.
(B) “Está aí também a grande diferença da educação familiar,
quando convivemos apenas com nossos pares”.
(C) “A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática
com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões
diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas”.
(D) “É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte
para refletir sobre nossas posições”.
(E) “Hoje trabalhando com educação”.

Suponha um título cujo valor seja igual a R$ 2000,00 e o prazo de
vencimento é de 60 dias.
Sob uma taxa de desconto “por fora” igual a 1% ao mês, o valor
do desconto composto é igual a
(A) R$ 40,00.
(B) R$ 39,80.
(C) R$ 39,95.
(D) R$ 38,80.
(E) R$ 20,00.

11
No segmento “É disso que trata a educação: [formar indivíduos
engajados socialmente e que saibam conviver]”.
Colocando o segmento entre colchetes em forma paralelística,
teríamos:
(A) “formar indivíduos engajados socialmente e sabendo
conviver”.
(B) “formação de indivíduos engajados socialmente e com
sabedoria na convivência”.
(C) “formação de indivíduos engajados socialmente e sabendo
conviver”.
(D) “que formassem indivíduos engajados socialmente e que
saibam conviver”.
(E) “que formem indivíduos engajados socialmente e que saibam
conviver”.
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13
Suponha um título de R$ 500,00, cujo prazo de vencimento se
encerra em 45 dias.
Se a taxa de desconto “por fora” é de 1% ao mês, o valor do
desconto simples será igual a
(A) R$ 7,00.
(B) R$ 7,50.
(C) R$ 7,52.
(D) R$ 10,00.
(E) R$ 12,50.

15
Nesta questão considere apenas a parte inteira da resposta.
As taxas efetivas trimestrais equivalentes a uma taxa nominal de
3% ao trimestre, sob capitalizações mensal e bimestral, são
iguais, respectivamente, a
(A) 3% e 3%.
(B) 3% e 2%.
(C) 3% e 1%.
(D) 1% e 2%.
(E) 2% e 2%.
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16

19

Suponha que João tenha obtido um financiamento de R$ 100,00
à taxa efetiva de 50% ao ano, no regime de juros compostos. Por
sua vez, Maria obteve um financiamento de R$ 1000,00 sob as
mesmas condições de João. Em ambos os casos, o prazo de
operação é de dois anos.
As prestações anuais para João e Maria são, respectivamente,
iguais a
(A) R$ 100,00 e R$ 1000,00.
(B) R$ 95,00 e R$ 1200,00.
(C) R$ 90,00 e R$ 900,00.
(D) R$ 85,00 e R$ 1000,00.
(E) R$ 80,00 e R$ 800,00.

Suponha que VF seja o valor futuro, VP o valor presente, i a taxa
de juros e n o prazo.
Logo, o valor do desconto racional é igual a

17
Relacione o tipo de plano de amortização de empréstimos à
respectiva característica.
1. Pagamento Periódico de Juros.
2. Modelo Price.
3. SAC
( ) No final do prazo do financiamento, além dos juros anuais, é
feito o pagamento integral do principal.
( ) As prestações são iguais e divididas em juros do ano e
amortização do principal.
( ) As prestações são linearmente decrescentes.
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
(A) 1 – 2 – 3.
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 1 – 3.
(D) 2 – 3 – 1.
(E) 3 – 2 – 1.

18
Em relação à taxa mínima de atratividade, em um contexto de
análise de investimentos, analise as afirmativas a seguir.
I. A taxa mínima de atratividade representa o custo de
oportunidade do capital, podendo ser maior ou menor do
que a taxa interna de retorno do investimento avaliado.
II. A taxa mínima de atratividade é a taxa que iguala o fluxo
líquido presente no projeto analisado a zero.
III. Se a taxa mínima de atratividade for menor do que o payback
descontado bruto, o projeto deve ser executado.
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 todas as afirmativas estiverem corretas.
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20
Suponha dois fluxos de caixa de 3 anos, cujas entradas no
primeiro e segundo ano são iguais entre si e que, no terceiro ano,
a entrada do primeiro fluxo é de R$ 1000,00 e a do segundo é de
R$ 500,00.
Se o primeiro fluxo de caixa representa as receitas e o segundo as
despesas, o valor presente do lucro a uma taxa de 2%, sob o
regime de juros compostos é igual aproximadamente a
(A) R$ 530,60.
(B) R$ 520,60.
(C) R$ 500,00.
(D) R$ 430,40.
(E) R$ 420,60.

21
Sabendo-se que um investimento é remunerado a uma taxa
efetiva de 10% ao mês, sob o regime de juros compostos, calcule
o valor do investimento necessário para garantir um recebimento
mensal de R$ 200,00, ao final de cada um dos próximos dois
meses.
(A) R$ 350,00.
(B) R$ 340,00.
(C) R$ 345,00.
(D) R$ 347,00.
(E) R$ 344,00.

22
Em relação ao modelo pós-fixado no tratamento da inflação,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A inflação é calculada a posteriori, ao longo do prazo da
operação contratada, à medida que aos valores do índice de
preços se tornem conhecidos.
( ) A inflação pode ficar em aberto no início da operação.
( ) Os cálculos financeiros são realizados com o fluxo de caixa
expresso em moeda estável, a preços constantes e com uma
taxa de juros real, sem inflação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.
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23
Joana firmou contrato com Virginia obrigando-se a entregar-lhe
um vestido. Antes da tradição, porém, Joana utilizou o vestido em
uma festa e derrubou vinho sobre ele, manchando o vestido.
Diante dessa situação, Virginia poderá:
(A) aceitar o vestido, ou o equivalente em dinheiro, desde que
renuncie às perdas e danos.
(B) postular somente o equivalente em dinheiro, desde que
renuncie ao recebimento do vestido.
(C) aceitar o vestido, ou o equivalente em dinheiro, além de
postular perdas e danos.
(D) apenas postular perdas e danos.
(E) aceitar o vestido, apenas, desde que renuncie às perdas e
danos.

24
Rodrigo e Manuela decidem desenvolver conjuntamente a
atividade empresarial de fornecimento de materiais médicohospitalares. Para tanto, realizam contrato válido com a
finalidade de constituir a sociedade empresarial. Ocorre que o
contrato social não foi levado à inscrição no respectivo registro.
Considerando a situação descrita, assinale a afirmativa correta.
(A) A pessoa jurídica já possui existência legal, sendo certo que
com a assinatura do contrato social haverá a separação
patrimonial.
(B) A pessoa jurídica já possui existência legal, sendo certo que a
assinatura do contrato social é a única etapa necessária para
a existência legal da pessoa jurídica.
(C) A pessoa jurídica não possui existência legal, pois para tanto
há a necessidade de levar o contrato social ao respectivo
registro.
(D) A pessoa jurídica não possui existência legal, porém já há uma
sociedade de fato com patrimônio separado da dos seus
membros.
(E) A pessoa jurídica não possui existência legal, sendo que a
falta de registro torna o contrato social firmado
absolutamente nulo.
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25
A Associação de Amigos das Aves (AAA), por meio de Maria
Helena, sua representante e presidente, celebra contrato de
locação com Orlando, tendo como objeto imóvel de propriedade
deste.
O imóvel servirá de sede da associação, conforme consta do
contrato de locação. Após assinado o contrato e de posse das
chaves do imóvel, Maria Helena passa a nele residir com sua filha.
Após seis meses de locação, a AAA deixa de pagar os valores
referentes ao aluguel, num total de R$ 12.000,00.
Depois de uma tentativa frustrada de cobrança amigável dos
aluguéis atrasados, Orlando ingressa com uma ação de cobrança
contra a AAA e Maria Helena. Ao fim do processo, somente Maria
Helena é condenada a pagar o valor dos aluguéis atrasados,
tendo em vista que a AAA dispunha somente de R$ 100,00 em
seu patrimônio.
Tendo a situação descrita como referência, assinale a afirmativa
correta.
(A) A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a
associação, sendo certo que Maria Helena jamais poderá ser
obrigada a pagar os valores devidos, com fundamento no
princípio da separação patrimonial.
(B) A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a
associação, sendo certo que Maria Helena somente poderá
ser obrigada a pagar os valores devidos se houver a
desconsideração da personalidade da sociedade.
(C) A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a
associação e contra Maria Helena, na medida em que esta
passa a residir no imóvel locado pela associação, tornando-se
sua comodatária.
(D) A ação de cobrança deveria ter sido intentada somente
contra Maria Helena, na medida em que ela é a
representante da pessoa jurídica.
(E) A ação de cobrança deveria ter sido intentada somente
contra Maria Helena, na medida em que a associação não
possui meios de pagamento da dívida.
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28

Em 2002, José, empresário do ramo imobiliário, se torna
proprietário de dois apartamentos, cada um no valor de mercado
de R$ 2.000.000,00.
Em 2003, José celebra um contrato de empréstimo com Miguel,
pelo qual José receberá R$ 2.000.000,00 com obrigação de
restituição do valor a Miguel em um ano.
Em 2005, José, já insolvente e temeroso com a possibilidade de
perder um de seus bens imóveis, vende os dois imóveis e adquire
uma casa no valor de R$ 4.000.000,00 milhões, para onde se
muda com sua família.
Em 2006, José é notificado por Miguel, seu credor, para
pagamento da dívida de R$ 2.000.000,00 milhões, referente ao
empréstimo contraído em 2003. José, contudo, não realiza o
pagamento.
Considerando os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
(A) O imóvel de José não poderá ser executado para pagamento
de sua dívida com Miguel por constituir bem de família,
impenhorável.
(B) O imóvel de José não poderá ser executado para pagamento
de sua dívida com Miguel, pois a execução viola o direito à
moradia de José, constitucionalmente garantido.
(C) O imóvel de José não poderá ser executado para pagamento
de sua dívida com Miguel, pois o valor de sua dívida com
Miguel é inferior ao valor do imóvel residencial.
(D) O imóvel de José poderá ser executado para pagamento de
sua dívida com Miguel, pois sabendo que estava insolvente,
adquiriu imóvel mais valioso para transferir a residência
familiar.
(E) O imóvel de José poderá ser executado para pagamento de
sua dívida com Miguel, desde que este comprove que houve
fraude à execução.

Justina, oriunda de uma pequena cidade do interior do Brasil,
chega a São Paulo sem conhecer ninguém e procura de imediato,
e com urgência, um apartamento para residir.
O proprietário do imóvel desejado, percebendo a pouca
experiência de Justina e reconhecendo a sua necessidade de
moradia, cobra-lhe valor três vezes superior ao usualmente
praticado naquele bairro.
Considerando tais fatos, assinale a afirmativa correta.
(A) O contrato de locação realizado é válido, tendo em vista a
proteção ao princípio da autonomia privada.
(B) O contrato de locação realizado é nulo, tendo em vista a
existência de dolo por parte do proprietário do imóvel.
(C) O contrato de locação realizado é nulo, tendo em vista a
existência de erro por parte de Justina.
(D) O contrato de locação realizado é anulável, tendo em vista a
existência de estado de perigo.
(E) O contrato de locação realizado é anulável, tendo em vista a
existência de lesão.

27
Francisco deseja doar seu apartamento para Joaquim, seu
sobrinho mais novo. Ao realizar a transferência, exige que o
sobrinho pinte o apartamento, a cada 6 meses, na cor que ele
determinar. Joaquim aceita a oferta.
Assinale a opção que indica o elemento acidental presente no
negócio jurídico.
(A) Condição suspensiva.
(B) Condição resolutiva.
(C) Encargo.
(D) Termo inicial.
(E) Termo final.
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Fábio comprometeu-se a doar uma casa aos noivos Roberto e
Carla, desde que viessem a contrair matrimônio.
Um mês antes do casamento, Carla descobriu que o vizinho do
imóvel vem danificando o bem de Fábio, podendo a continuação
destruir o imóvel.
Diante do ocorrido, assinale a afirmativa correta.
(A) Roberto e Carla nada poderão fazer, visto que só possuem
uma mera expectativa de direito, sendo de Fábio a
legitimidade para a propositura de qualquer ação.
(B) Roberto e Carla poderão promover ação judicial que impeça o
ato do vizinho, visto que o termo inicial gera a aquisição do
direito.
(C) Fábio, Roberto e Carla não poderão promover ação judicial,
pois será preciso aguardar a realização do casamento para a
propositura da ação.
(D) Roberto e Carla poderão agir, inclusive judicialmente, pois ao
titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva,
é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo.
(E) A doação celebrada por Fábio está sujeita a uma condição
suspensiva, o que gera a suspensão da aquisição do direito,
inibindo a ação dos noivos.
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Ronaldo freou seu veículo pouco antes da faixa de pedestres, em
respeito ao sinal de trânsito vermelho. Rafaela, que vinha logo
atrás de Ronaldo, também parou, guardando razoável distância
entre os carros. Entretanto, Tatiana, que trafegava na mesma
faixa de rolamento, mais atrás, distraiu-se ao redigir mensagem
no celular enquanto conduzia seu veículo, vindo a colidir com o
veículo de Rafaela, o qual, em seguida, atingiu o carro de
Ronaldo.
Diante disso, à luz das normas que disciplinam a responsabilidade
civil, assinale a afirmativa correta.
(A) Cada um arcará com seu próprio prejuízo, visto que a
responsabilidade pelos danos causados deve ser repartida
entre todos os envolvidos.
(B) Tatiana deverá indenizar os prejuízos causados ao veículo de
Rafaela, e esta deverá indenizar os prejuízos causados ao
veículo de Ronaldo.
(C) Tatiana deverá indenizar os prejuízos causados aos veículos
de Ronaldo e Rafaela.
(D) Tatiana e Rafaela têm o dever de indenizar Ronaldo, na
medida de sua culpa.
(E) Tatiana e Rafaela têm o dever de indenizar Ronaldo, sendo
que o dano será reparado de maneira equitativa e não
integralmente.

Com relação à Teoria Geral do Direito Cambiário, assinale V para
a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Em observância ao princípio da cartularidade, nenhum título
de crédito pode ser emitido em meio eletrônico ou ser
escritural.
( ) Por ser a nota promissória documento com conteúdo literal,
não se presume a cláusula sem garantia quando for
endossada pelo beneficiário.
( ) Nos títulos de crédito causais e à ordem, como a duplicata,
não se aplica o princípio da abstração no momento da
circulação.
( ) Em se tratando de título de crédito representativo de
mercadorias, diante da incorporação do direito real à cártula,
o portador não tem o direito de transferi-lo, mas apenas
recebê-las independentemente de quaisquer formalidades.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V, F e V.
(B) F, F, V e V.
(C) F, V, F e F.
(D) V, V, F e F.
(E) V, F, V e V.

Direito Empresarial
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Salto Frigorífico Ltda. EPP requereu sua recuperação judicial
perante o juízo da comarca de Vera, tendo o pedido sido
processado por deferimento do juiz.
Com o processamento, em relação às ações de execução fiscal
ajuizadas pela Fazenda Pública em face da sociedade empresária,
assinale a afirmativa correta.
(A) As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
deferimento do processamento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do
Código Tributário Nacional e da legislação ordinária
específica.
(B) As execuções fiscais, diante do juízo universal na recuperação
judicial no lugar do principal estabelecimento da sociedade
empresária, ficam suspensas com o deferimento do
processamento, cabendo à Fazenda Pública pleitear a reserva
do crédito tributário.
(C) As execuções fiscais ficarão suspensas por, no máximo, 180
dias, contados do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito de a
Fazenda Pública continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial.
(D) As execuções de natureza fiscal referentes a tributos cujos
fatos geradores são anteriores ao pedido de recuperação
judicial ficarão suspensas até a concessão da recuperação; as
ações referentes a tributos cujos fatos geradores ocorram
após o pedido de recuperação poderão ser normalmente
ajuizadas.
(E) As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
processamento da recuperação judicial, porém durante o
período de 180 dias, contados do processamento da
recuperação, não é permitido a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à
sua atividade empresarial.

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal (Manhã)

33
Decretada a falência de uma sociedade empresária, a alienação
judicial dos vários imóveis que integravam seu estabelecimento,
e foram arrecadados pelo administrador judicial, ocorreu após
3 anos da prolação da sentença.
No interregno entre a decretação da falência e a alienação
judicial, os créditos devidos à Fazenda Municipal, referentes aos
fatos geradores do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), são considerados
(A) concursais, com pagamento antes dos credores com privilégio
especial.
(B) extraconcursais, com pagamento após as custas judiciais
relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha
sido vencida.
(C) concursais, com pagamento após os credores com garantia
real, até o limite do valor do bem gravado.
(D) extraconcursais, com pagamento antes das despesas com
arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição
do seu produto entre os credores.
(E) concursais, com pagamento após os credores trabalhistas,
mas esses só terão preferência até o limite de 150 salários
mínimos por credor.
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O empresário individual Júlio Melgaço adquiriu da Metalúrgica
Cotriguaçu Ltda., mediante o uso de sua firma, um
estabelecimento industrial situado em Conquista d´Oeste.
O adquirente prosseguiu com a exploração da empresa.
Com base nessa informação, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O estabelecimento adquirido por Júlio Melgaço da
Metalúrgica Cotriguaçu Ltda., em Conquista d´Oeste, pode
ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos,
translativos ou constitutivos, compatíveis com a sua natureza.
(B) Se não restarem bens suficientes para a Metalúrgica
Cotriguaçu Ltda. solver seu passivo, a eficácia da alienação do
estabelecimento depende do pagamento de todos os
credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou
tácito, em 30 dias a partir de sua notificação
(C) O trespasse do estabelecimento de Conquista d´Oeste
importa a sub-rogação de Júlio Melgaço nos contratos
estipulados para sua exploração, se não tiverem caráter
pessoal, salvo disposição contratual em contrário.
(D) Júlio Melgaço responde solidariamente com a Metalúrgica
Cotriguaçu Ltda. pelos tributos relativos ao estabelecimento
adquirido pelo prazo de 1 ano a partir da publicação do
contrato de trespasse na imprensa oficial.
(E) Caso o estabelecimento de Conquista d´Oeste tivesse sido
arrendado a Júlio Melgaço, não havendo autorização
expressa, Metalúrgica Cotriguaçu Ltda. não poderia lhe fazer
concorrência durante o prazo do contrato.

Leia o fragmento a seguir.
“Na constituição da companhia por _____ não há utilização de
_____ organizado e assinado pelos fundadores. O documento
utilizado para formalizar a constituição é a _____.”
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) subscrição particular – prospecto – ata da deliberação dos
subscritores em assembleia geral ou escritura pública.
(B) subscrição particular – laudo de avaliação dos bens – ata da
deliberação dos subscritores em assembleia geral.
(C) subscrição particular – estudo de viabilidade econômica e
financeira do empreendimento – escritura pública.
(D) subscrição particular – o estudo de viabilidade econômica e
financeira do empreendimento – escritura pública.
(E) subscrição pública – projeto de estatuto – escritura pública.

35
Sobre as características da Cédula de Crédito Bancário, analise as
afirmativas a seguir.
I. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito
representativo de ordem de pagamento em dinheiro, à vista
ou a prazo, emitido por instituição financeira ou de entidade
a esta equiparada e sacado contra pessoa física ou jurídica,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
II. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante
endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as
normas do direito cambiário, caso em que o endossatário,
mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela
conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na
forma pactuada na Cédula.
III. Na Cédula de Crédito Bancário deverão ser pactuados os
juros capitalizados sobre a dívida, os critérios de sua
incidência e a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Carlinda, domiciliada em Acorizal, emitiu um cheque nominal em
favor de Denise para pagamento na praça de Pontes, mesmo
lugar de emissão. Antes da apresentação a pagamento e no prazo
legal, o cheque foi endossado para Cláudia. Essa o apresentou ao
sacado para pagamento.
Com base nessas informações, sobre o protesto de cheque,
assinale a afirmativa correta.
(A) O cheque deve ser apresentado a protesto até o primeiro dia
útil seguinte ao da apresentação a pagamento, sob pena de
perder o portador a pretensão à execução do cheque em face
dos endossantes e seus avalistas.
(B) O protesto de cheque poderá ser lavrado em Pontes ou em
Acorizal, devendo constar do cheque a prova de
apresentação ao sacado, salvo se o protesto tiver por
finalidade instruir medidas
pleiteadas contra o
estabelecimento de crédito.
(C) A não apresentação do cheque a protesto ensejará a perda
do direito de ação em face de Carlinda, se esta tinha fundos
disponíveis durante o prazo de apresentação, e os deixou de
ter em razão de fato que não lhe seja imputável.
(D) A declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque,
com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por
declaração escrita e datada por câmara de compensação,
dispensa o protesto em relação à cobrança do obrigado
principal, mas não em face dos coobrigados.
(E) Denise pode, pela cláusula “sem despesa”, lançada no título e
assinada, dispensar Cláudia do protesto para promover a
execução do título, produzindo efeito em relação a todos os
obrigados.
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Em uma sociedade do tipo simples, constituída por prazo
indeterminado, formada pelos sócios Rita, Antônio e José, o
segundo sócio veio a falecer em decorrência de um acidente.
Sabendo-se que o contrato é omisso quanto à sucessão por
morte do sócio, assinale a afirmativa correta.
(A) Diante da morte do sócio Antônio, a sociedade terá
continuidade com seu sucessor, em razão da ausência de
disposição contratual em sentido contrário.
(B) A sociedade deverá proceder à liquidação da quota
titularizada por Antônio, não podendo haver acordo dos
sócios com os herdeiros para substituição do sócio falecido.
(C) A sociedade poderá permanecer em atividade com os sócios
remanescentes por até 180 dias, contados da data do óbito,
prazo para que seja substituído o sócio falecido, sob pena de
dissolução de pleno direito.
(D) A sociedade será dissolvida de pleno direito com a morte do
sócio, em razão de sua natureza personalista (intuitu
personae), da quebra de affectio societatis e da omissão no
contrato assegurando sua continuidade.
(E) A morte de qualquer sócio enseja a resolução da sociedade
em relação ao de cujus, operando-se sua dissolução parcial e
apuração de haveres com base no balanço patrimonial
especial à data da resolução (balanço de determinação).

Algumas entidades e pessoas naturais, devidamente registrados
no órgão competente, podem usufruir do tratamento favorecido
e diferenciado conferido às microempresas e empresas de
pequeno porte.
Assinale a opção que apresenta algumas dessas entidades e
pessoas naturais.
(A) Cooperativas de produção, empresários individuais e
sociedades do tipo limitada.
(B) Sociedades do tipo limitada, sociedades do tipo simples e
sociedades por ações.
(C) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sociedades
do tipo simples e sociedades do tipo limitada.
(D) Cooperativas habitacionais, empresários individuais e
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
(E) Empresários
individuais,
Empresa
Individual
de
Responsabilidade Limitada e sociedades por ações.

39
Acerca da aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica, assinale a afirmativa correta.
(A) No Código Civil, a aplicação ex officio da desconsideração da
personalidade jurídica está condicionada à demonstração de
que a personalidade da pessoa jurídica constitui um mero
obstáculo, subjetivo ou objetivo, ao ressarcimento do credor.
(B) A decisão judicial que responsabiliza pessoalmente os
diretores pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias, resultantes de atos praticados com infração de lei,
está desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade
contribuinte.
(C) A desconsideração da personalidade jurídica acarreta a
nulidade absoluta da personalidade jurídica e invalida os atos
praticados pelos administradores da sociedade em relação a
terceiros.
(D) A desconsideração da personalidade jurídica pode ser
decretada incidentalmente no curso do processo, não sendo
necessário a propositura de ação específica com essa
finalidade.
(E) A desconsideração da personalidade jurídica decretada em
favor do consumidor produzirá a dissolução da pessoa
jurídica fornecedora, com a liquidação do seu patrimônio.
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A curva de indiferença é um ferramental importante na análise
de preferências e escolhas do consumidor.
Assinale a opção que indica uma das características das curvas de
indiferença, caso o consumidor tenha preferências racionais.
(A) Duas curvas nunca se cruzam, o que viola o pressuposto de
transitividade das preferências.
(B) A utilidade do consumidor aumenta quando as curvas se
deslocam em direção à origem dos eixos cartesianos.
(C) As curvas de indiferença geram cestas indiferentes mesmo se
uma das cestas contenha uma quantidade estritamente
maior de todos os bens.
(D) As curvas não cruzam o conjunto orçamentário do
consumidor.
(E) As curvas são convexas para funções utilidade convexas e
côncavas, para funções utilidade côncavas.

42
Assuma que uma pessoa consome os bens A e B.
Quando a pessoa tem uma queda de 10% de sua renda, o
consumo do bem A diminui em 20% e, o do bem B, aumenta em
10%.
Considerando o conceito de elasticidade, os bens A e B são,
respectivamente,
(A) inferior e superior.
(B) de luxo e normal.
(C) substituto e complementar.
(D) supérfluo e inferior.
(E) de Giffen e inferior.
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Em relação às estruturas de mercado de concorrência perfeita e
de monopólio, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) Uma empresa monopolista sempre atua na parte elástica da
curva de demanda.
( ) Em um mercado competitivo, as empresas podem influenciar
o preço de mercado por meio da redução de sua produção.
( ) A margem de lucro de uma empresa monopolista pode ser
igual à de empresas em concorrência perfeita, desde que a
demanda seja perfeitamente elástica.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, F e V.
(C) V, F e F.
(D) F, F e V.
(E) F, F e F.

Com relação à formação de grupos e seus comportamentos e
conflitos, analise as afirmativas a seguir.
I. Os grupos secundários são mais orientados para tarefas e os
primários, para as relações interpessoais.
II. O pensamento grupal decorrente de forte adesão interna
pode reduzir a capacidade crítica e criar a ilusão de
unanimidade.
III. Na acomodação de conflito intergrupal, os grupos colaboram
de um modo assertivo, colaborativo e de mútua satisfação.
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 todas as afirmativas estiverem corretas.

44
Considere a representação de um caso do modelo IS-LM a seguir.

Na análise do gráfico, percebe-se que as retas não foram
identificadas. Assim, é correto concluir que o caso destacado é
(A) o de armadilha da liquidez, se a reta vertical for a curva LM.
(B) o clássico, se a reta horizontal for a curva IS.
(C) impossível de ocorrer, pois a curva IS e LM não podem ser
perfeitamente elásticas ou inelásticas.
(D) um caso intermediário entre a armadilha da liquidez e o caso
clássico.
(E) o de armadilha da liquidez e o clássico, simultaneamente, se a
reta horizontal for a curva LM e a vertical for a IS.

47
Os postulados de W.E. Deming, com referência à gestão pela
qualidade nas organizações, dão atenção específica à avaliação
do desempenho.
Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.
I. Avaliações positivas podem ser utilizadas para promover
aqueles que o chefe deseja excluir do grupo.
II. Avaliações negativas tendem a não considerar a regra dos
85 – 15% na imputação dos erros ao indivíduo.
III. A classificação por mérito encoraja as pessoas da organização
a correr riscos para melhorar os processos.
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 todas as afirmativas estiverem corretas.

45
Cultura Organizacional se refere ao padrão compartilhado de
crenças, suposições e expectativas tidas pelos membros da
Organização.
Nesse sentido, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) A cultura organizacional objetiva abrange o estilos e
orientação de liderança frente aos valores.
( ) A cultura subjetiva se refere aos artefatos criados por uma
organização, como cores e móveis.
( ) Os heróis organizacionais representam o que a empresa
defende e estabelecem um modelo comportamental.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.
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Cabe a um administrador a avaliação de dois balanços
patrimoniais de duas empresas distintas. É uma decisão
importante, pois recursos públicos serão destinados ao
financiamento das atividades das empresas. Sabe-se que a
empresa com melhores indicadores de liquidez receberá o
financiamento.
Analise os balanços a seguir.

A sociedade empresária ABC está solicitando capital de terceiros
para fazer um investimento importante para seu negócio.
Como auditor, você deve analisar se a sociedade empresária está
de acordo com as normas para ser selecionada por um programa
de direcionamento de recursos. Para ser selecionada, ela deve ter
um custo de capital atual de, no máximo, 5%; a taxa de
remuneração das debêntures é de 3%, os juros do empréstimo
são de 5% e o financiamento, de 2%; as ações ordinárias exigem
6% e, as preferenciais, 7%. Assuma que não há incidência de
impostos.
Considere que a sociedade empresária tem o seguinte balanço
patrimonial:

Com base nos balanços apresentados, assinale a opção que indica
o parecer correto sobre os indicadores de liquidez das empresas.
Considere CCL = Capital Circulante Líquido, LC = Liquidez Corrente
e LG = Liquidez Geral.
(A) CCLA = CCLB , LCA = LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher
a empresa B.
(B) CCLA > CCLB , LCA = LCB e LGA > LGB , portanto deve-se escolher
a empresa A.
(C) CCLA > CCLB , LCA > LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher
a empresa B.
(D) CCLA = CCLB , LCA > LCB e LGA > LGB , portanto deve-se escolher
a empresa A.
(E) CCLA > CCLB , LCA > LCB e LGA = LGB , portanto deve-se escolher
a empresa A

49
Leia o fragmento a seguir:
“O Brasil possui uma das _____ taxas de juros do planeta. Isso se
reflete em diversas atividades do país. Um exemplo disso é a
captação de capital para investimentos em projetos. Como há o
risco de não se reembolsar o empréstimo no vencimento, os
poupadores _____ sua taxa de juros exigida. Por outro lado, ao
passo que as oportunidades de investimento se tornam mais
atrativas, isto é, prometendo melhores retornos, mais dispostas
as empresas estarão a pagar pelos empréstimos. Assim o
mercado se _____, atendendo às demandas dos poupadores e
investidores.”
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) maiores – elevam – omite.
(B) maiores – elevam – equilibra.
(C) maiores – reduzem – desonera.
(D) menores – elevam – retrai.
(E) menores – reduzem – renova.
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Considerando essas informações, determine o Custo Médio
Ponderado de Capital.
(A) CMPC = 4,8%, portanto a empresa está de acordo com as
normas.
(B) CMPC = 4,6%, portanto a empresa está de acordo com as
normas.
(C) CMPC = 5,1%, portanto a empresa está em desacordo com as
normas.
(D) CMPC = 2,3%, portanto a empresa está de acordo com as
normas.
(E) CMPC = 2,5%, portanto a empresa está de acordo com as
normas.

Auditoria
51
De acordo com a NBC 200, Objetivos Gerais do Auditor
Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com
as Normas de Auditoria, assinale a opção que indica os objetivos
gerais do auditor ao conduzir a auditoria das demonstrações
contábeis.
(A) Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
estão livres de distorção relevante e apresentar relatório
sobre elas.
(B) Identificar fraudes nas demonstrações contábeis e aprimorar
o controle interno para que novas fraudes não aconteçam.
(C) Detectar erros nas demonstrações contábeis e instruir a
administração e os responsáveis pela governança, de modo
que novos erros sejam evitados.
(D) Apresentar um relatório com parecer que reflita sua opinião
sobre as demonstrações contábeis apresentadas e assegurar
que elas estão livres de fraudes.
(E) Dar uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis
e assegurar que estas estão livres de fraudes e de erros.
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Os princípios fundamentais de ética profissional, quando da
condução de auditoria de demonstrações contábeis, estão
implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na
NBC PA 01, que trata do controle de qualidade.
Assinale a opção que indica alguns dos princípios fundamentais
da ética profissional relevantes para o auditor de acordo com a
norma vigente no Brasil.
(A) Competência, comportamento profissional e tempestividade.
(B) Conduta profissional, zelo e representatividade.
(C) Integridade, objetividade e confidencialidade.
(D) Representatividade, objetividade e tempestividade.
(E) Comportamento
profissional,
confidencialidade
e
transparência.

De acordo com a NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em
Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações
Contábeis, assinale a opção que indica o(s) principal(ais)
responsável(eis) pela detecção da fraude.
(A) O auditor independente.
(B) O sócio encarregado do trabalho de auditoria.
(C) Os funcionários da entidade.
(D) Os responsáveis pela governança da entidade e sua
administração.
(E) O governo, representado pela Comissão de Valores
Mobiliários.

53
De acordo com a NBC TA 230, Documentação de Auditoria, o
auditor deve preparar documentação suficiente para que um
auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a
auditoria, entenda:
I. a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria
executados para cumprir om as normas de auditoria e
exigências legais e regulamentares aplicáveis.
II. os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a
evidência de auditoria obtida.
III. os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as
conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos
profissionais significativos exercidos para chegar a essas
conclusões.
Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

54
Um auditor foi convidado para auditar a Cia. X. Antes de aceitar o
trabalho, o auditor determinou que a estrutura de relatório
financeiro que seria aplicada na elaboração das demonstrações
contábeis era inaceitável. No entanto, a administração não
concordou em fornecer
divulgações adicionais nas
demonstrações contábeis. O auditor entendeu que a limitação
resultaria na emissão de relatório com abstenção de opinião
sobre as demonstrações contábeis.
Sobre o posicionamento do auditor em aceitar ou não o trabalho,
de acordo com as normas brasileiras de auditoria independente,
assinale a afirmativa correta.
(A) Aceitar, mas exigir honorários maiores.
(B) Aceitar, mas fazer uma denúncia ao IBRACON.
(C) Aceitar, apenas se o trabalho é exigido por lei ou
regulamento.
(D) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou
regulamento.
(E) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou
regulamento e fazer uma denúncia ao IBRACON.
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56
Um auditor precisa avaliar os estoques de entidade auditada.
As opções a seguir apresentam possíveis procedimentos de
auditoria para lidar com riscos avaliados de distorção relevante
decorrente de fraude em relação à quantidade do estoque,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Examinar os registros de estoque da entidade, identificando
os locais que exigem atenção específica durante ou após a
contagem física do estoque.
(B) Realizar contagens físicas de estoque em datas préagendadas e traçar um cronograma escalonado para
contagens físicas de estoques em diferentes localidades.
(C) Conduzir contagens de estoque no fim ou perto do fim do
período de reporte.
(D) Executar procedimentos adicionais durante a observação da
contagem física de estoques, como examinar mais
rigorosamente o conteúdo de itens encaixotados.
(E) Comparar as quantidades para o período corrente com
períodos anteriores por classe ou categoria de estoque, local
ou outros critérios, ou comparação de quantidades contadas
com registros de estoques.

57
O planejamento da auditoria deve definir a estratégia do trabalho
e desenvolver o plano de auditoria.
Sobre o planejamento da auditoria, assinale a afirmativa correta.
(A) O planejamento é uma fase isolada, que termina com o início
do trabalho de auditoria.
(B) A experiência anterior dos membros-chave da equipe de
trabalho com a entidade não influenciam a natureza e a
extensão das atividades de planejamento.
(C) A estratégia global e o plano de auditoria são de
responsabilidade do auditor e da administração da entidade
auditada.
(D) A estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção
da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano.
(E) Uma vez iniciada a auditoria, devem permanecer inalterados
a estratégia global e o plano de auditoria.

58
Para fins das normas de auditoria, os valores fixados pelo auditor,
para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as
distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam
a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo,
são denominados
(A) materialidade para execução da auditoria.
(B) objetividade para execução da auditoria.
(C) relevância para execução da auditoria.
(D) limites relacionados a empresas do mesmo setor.
(E) parâmetros das demonstrações contábeis.
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A Cia. W é auditada pelo auditor independente João.
A Cia. W publicou suas demonstrações contábeis, em
05/03/2016, com relatório sem ressalva assinado por João.
Em 10/03/2016, João tomou conhecimento de que o principal
cliente da Cia. W havia pedido concordata em dezembro e não
pagaria sua dívida.
João discutiu o assunto com a administração da Cia. W e
determinou que as demonstrações fossem alteradas, o que foi
feito.
Assinale a opção que indica o procedimento de João em seu
relatório reemitido.
(A) Manter o relatório sem ressalva.
(B) Adicionar um parágrafo de ênfase.
(C) Adicionar uma ressalva em relação à concordata do cliente.
(D) Adicionar uma ressalva em relação à omissão da informação
pela Cia W.
(E) Abster-se de dar uma opinião.

De acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, um ativo
decorrente de imposto sobre a renda e contribuição fiscal
diferidos deve ser constituído em uma entidade lucrativa, quando
a entidade
(A) recebe uma multa ambiental.
(B) reconhece depreciação contábil menor do que a fiscal.
(C) baixa a provisão para contingência, por ter vencido a causa
que havia sido provisionada.
(D) paga juros sobre capital próprio a seus acionistas.
(E) reconhece despesa pela redução do valor recuperável do
ativo imobilizado.

60
A comunicação efetiva entre o auditor interno e o auditor
independente cria um ambiente no qual o auditor independente
pode ser informado sobre assuntos significativos que podem
afetar o seu trabalho. No entanto, existem circunstâncias nas
quais o auditor independente não pode utilizar o trabalho da
auditoria interna para os fins da auditoria.
De acordo com a NBC TA 610, Utilização do Trabalho de Auditoria
Interna, assinale a opção que indica o trabalho da auditoria
interna que não pode ser utilizado pelo auditor independente.
(A) Testes da eficácia operacional dos controles.
(B) Observação das contagens do estoque.
(C) Rastreamento de transações pelo sistema de informações
aplicável para as demonstrações contábeis.
(D) Testes sobre a observância dos requisitos de regulamentação.
(E) Julgamento sobre processos de riscos judiciais.

Contabilidade Geral

63
Uma empresa produz e vende mochilas. Em 01/01/2015 não
havia estoque inicial de mochilas.
No mês de janeiro de 2015 a empresa produziu 200 mochilas.
Para isso, consumiu R$ 1.200,00 de matéria prima, pagou os
salários dos funcionários diretamente envolvidos na produção no
valor de R$ 2.200,00, incorreu em custos indiretos de fabricação
no valor de R$ 600,00 e depreciou a máquina utilizada no
processo em R$ 200,00.
No processo de transporte para o cliente, acidentalmente, houve
a danificação de 20 mochilas, que não poderão ser aproveitadas.
As mochilas começaram a ser vendidas no início de fevereiro por
R$ 30,00. Em março, com a volta às aulas, as mochilas passaram a
ser vendidas por R$ 35,00. Já em abril, as vendas diminuíram e as
mochilas passaram a ser vendidas por R$ 22,00.
Assinale a opção que indica o valor contábil unitário da mochila
em 30/04/15.
(A) R$ 20,00.
(B) R$ 21,00.
(C) R$ 22,00.
(D) R$ 23,00.
(E) R$ 35,00.

64
Uma empresa apresentava em 31/12/X0 o seguinte balanço
patrimonial:

61
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00 (R1) – Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro, não é possível que relatórios contábil-financeiros de
propósito geral forneçam toda e qualquer informação que todo
usuário repute ser relevante.
Assinale a opção que indica a restrição presente no processo de
elaboração e divulgação de relatório financeiro de uma entidade
de acordo com a estrutura conceitual.
(A) O custo de gerar a informação.
(B) A subjetividade da contabilidade.
(C) A complexidade das transações contábeis.
(D) O número de páginas das demonstrações contábeis.
(E) A intenção da administração em não apresentar informações
estratégicas.
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No ano X1, a empresa auferiu receitas à vista no valor de
R$ 50.000,00 e incorreu em despesas à vista no valor de
R$ 80.000,00. Em 31/12/X1 foi feito um estudo e constatou-se
que a empresa apresentava perspectivas de lucros futuros.
No ano X2, a empresa auferiu receitas à vista no valor de
R$ 90.000,00 e incorreu em despesas, também à vista, no valor
de R$ 70.000,00.
Assinale a opção que indica a provisão para o imposto sobre a
renda e contribuição social da empresa em 31/12/X2,
considerando alíquota de 34%.
(A) Zero.
(B) R$ 2.040,00.
(C) R$ 3.400,00.
(D) R$ 4.760,00.
(E) R$ 6.800,00.
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A Cia. A possui participação societária na Cia B, investida com
participação de 18% do capital social. O diretor financeiro da
Cia. A é membro do conselho de administração da Cia B.
De acordo com a Lei nº 6.404/76, o investimento na Cia. B deve
ser avaliado no balanço patrimonial da Cia. A, pelo
(A) valor justo.
(B) valor de saída.
(C) método do custo.
(D) método da reavaliação.
(E) método da equivalência patrimonial.

Em 31/12/2011, a Editora Ler comprou os direitos autorais sobre
um livro por R$ 800.000,00. O contrato tinha duração de dez
anos.
Em 31/12/2014, os contadores da editora fizeram um estudo e
constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora,
nos anos remanescentes, seriam de R$ 490.000,00.
Considerando que a editora utiliza o método de linha reta para
amortizar seus ativos intangíveis, o valor da amortização
acumulada em 31/12/2015 foi
(A) R$ 280.000,00.
(B) R$ 310.000,00.
(C) R$ 320.000,00.
(D) R$ 480.000,00.
(E) R$ 490.000,00.

66
Em 31/12/2015, uma empresa apresentava os seguintes saldos
em suas contas:
Venda de produtos: ................................................ R$ 400.000,00
Devoluções e abatimentos sobre vendas: ................ R$ 30.000,00
Estoque inicial de mercadorias: ................................ R$ 50.000,00
Estoque final de mercadorias: .................................. R$ 30.000,00
Compras de mercadorias: ....................................... R$ 200.000,00
PIS e COFINS sobre vendas: ...................................... R$ 37.000,00
ICMS a recuperar: ..................................................... R$ 21.000,00
ICMS sobre vendas: .................................................. R$ 48.000,00
Despesas administrativas: ........................................ R$ 40.000,00
Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o
valor do resultado bruto na Demonstração do Resultado do
Exercício, em 31/12/2015.
(A) R$ 25.000,00.
(B) R$ 65.000,00.
(C) R$ 86.000,00.
(D) R$ 102.000,00.
(E) R$ 150.000,00.

69
De acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, assinale a
opção que indica a correta classificação contábil das perdas
estimadas em contas a receber.
(A) Redutora da receita de vendas na Demonstração do
Resultado do Exercício.
(B) Passivo no Balanço Patrimonial.
(C) Atividade Operacional na Demonstração dos Fluxos de Caixa
(método direto).
(D) Ajuste positivo no lucro líquido na conciliação entre o lucro e
o caixa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método
indireto).
(E) Distribuição do valor adicionado para financiadores na
Demonstração do Valor Adicionado.

70
Em 31/12/2015, uma entidade possuía as seguintes contas em
seu ativo:

67
Em janeiro de 2015 uma entidade realizou as seguintes
operações.





à





Integralização de capital social no valor de R$ 120.000,00,
sendo R$ 80.000,00 em dinheiro e R$ 40.000,00 em um
automóvel a ser utilizado pela entidade.
Pagamento do seguro mensal do automóvel por R$ 2.000,00.
Pagamento do aluguel antecipado de dois anos por
R$ 60.000,00.
Venda de mercadorias por R$ 100.000,00, sendo metade
vista e metade para recebimento em 2016. As mercadorias
estavam avaliadas por R$ 60.000,00.
Compra à vista de um computador para ser utilizado
na empresa por R$ 6.000,00.
Reconhecimento de despesas de salários no valor de
R$ 12.000,00, que serão pagas no mês seguinte.
Contração de empréstimo bancário no valor de R$ 30.000,00.

Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido
pela entidade operacional e evidenciado na Demonstração dos
Fluxos de Caixa, em 31/01/2015.
(A) Consumo de R$ 12.000,00.
(B) Consumo de R$ 10.000,00.
(C) Geração de R$ 18.000,00.
(D) Geração de R$ 48.000,00.
(E) Geração de R$ 68.000,00.
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Além disso, sabe-se que, na data, o Banco Beta estava em
liquidação.
Com base nas contas acima, o saldo das Disponibilidades, em
31/12/2015, foi
(A) R$ 150.000,00.
(B) R$ 180.000,00.
(C) R$ 190.000,00.
(D) R$ 220.000,00.
(E) R$ 250.000,00.

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 15

Realização

