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CCOONNTTAADDOORR  SSÊÊNNIIOORR  
FFuunnççããoo::  AAnnaall iissttaa  TTrriibbuuttáárr iioo  

  

1. Segundo o Decreto 3.000/99 (RIR/99) quanto ao 
imposto de renda retido na fonte, é CORRETO 
afirmar: 
 
 
A) Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte à 

alíquota de dez por cento, as importâncias pagas 
às pessoas jurídicas a título de juros e de 
indenizações por lucros cessantes, decorrentes 
de sentença judicial. 

B) Estão sujeitas ao imposto na fonte à alíquota de 
vinte por cento, as multas ou quaisquer outras 
vantagens pagas ou creditadas por pessoa 
jurídica, ainda que a título de indenização, a 
beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive 
isenta, em virtude de rescisão de contrato. 

C) Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à 
alíquota de vinte por cento, os benefícios 
atribuídos aos portadores de títulos de 
capitalização nos lucros da empresa emitente. 

D) Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, 
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e 
cinco por cento, todos os pagamentos efetuados 
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não 
identificado, ressalvado o disposto em normas 
especiais. 

E) Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e 
serviços, através de concursos e sorteios de 
qualquer espécie, estão sujeitos à incidência do 
imposto, à alíquota de quinze por cento, 
exclusivamente na fonte. 

 
 
Nas questões 2, 3 e 4 atribua a letra V para as 
proposições verdadeiras e F para as falsas. Em 
seguida, marque a opção que contenha a seqüência 
CORRETA. 
 
 

2. (___) Conforme disposto na Constituição Federal 
(CF), os estados podem instituir taxas, ICMS e 
contribuições cobradas de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, para o regime 
previdenciário. 
(___) Conforme disposto na Constituição Federal 
(CF), os estados podem instituir contribuições de 
melhoria e empréstimos compulsórios. 
(___) Conforme disposto na Constituição Federal 
(CF), os estados podem instituir contribuições de 
interesse de categorias profissionais ou econômicas 
e IPVA. 

 
A) V, F, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, F. 
E) V, F, F. 
 
 

3. (___) Segundo dispõe o Código Tributário Nacional 
(CTN), o fato gerador da obrigação acessória é 
qualquer situação prevista em lei que, uma vez 
concretizada, impõe ao administrado a conduta de 
fazer ou não fazer. 
(___) Segundo dispõe o Código Tributário Nacional 
(CTN), se o dever do sujeito passivo para com o fisco 
tem natureza pecuniária, trata-se de obrigação 
acessória. 
(___) Segundo dispõe o Código Tributário Nacional 
(CTN), uma infração decorrente de uma obrigação 
acessória constituiu uma obrigação principal. 
  
A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, V, V. 
E) V, F, F. 

 
 

4. (___) Segundo Decreto 3.000/99 (RIR/99), as 
pessoas jurídicas devem apurar anualmente o 
imposto de renda, podendo optar por fazê-lo sobre o 
lucro real, presumido ou arbitrado. 
(___) Segundo Decreto 3.000/99 (RIR/99), os 
períodos-base de apuração do imposto de renda de 
pessoa jurídica são trimestrais, sendo que, no caso 
de lucro real, o contribuinte pode apurar o imposto 
anualmente, pagando mensalmente o imposto sobre 
bases estimadas. 
(___) Segundo Decreto 3.000/99 (RIR/99), na parte 
“A” do LALUR, devem ser discriminados os valores 
que afetarão o lucro real de períodos-base futuros, 
como, por exemplo, prejuízos a compensar. 
 
 
A) F, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 
E) F, F, V. 
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5. De acordo com o disposto no Decreto 1.980/07, 
atualizado até o Decreto 3.550/08 (RICMS/PR), 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Conforme dispõe o art. 161 do RICMS/PR, VI, 

VIII, a nota fiscal/ Conta de Energia Elétrica será 
emitida pela empresa distribuidora de energia 
elétrica, sempre que promover a saída da 
mercadoria, e conterá algumas indicações como 
discriminação da mercadoria e acréscimos 
cobrados a qualquer título. 

B) Conforme dispõe o art. 205, parágrafo único do 
RICMS/PR, quando o imposto destacado no 
documento fiscal for menor que o devido, a carta 
de correção emitida para regularização deverá, 
obrigatoriamente, ser visada pela repartição fiscal 
de origem. 

C) Conforme dispõe o art. 162 do RICMS/PR e art. 
8º do Convênio SINIEF 06/89 e Ajuste SINIEF 
10/04, para a impressão da nota fiscal/ conta de 
energia elétrica não se exigirá a AIDF. 

D) Conforme dispõe o art. 23, §7º,”b” do RICMS/PR, 
a entrada de energia elétrica no estabelecimento 
somente dará direito a crédito a partir de 1º de 
janeiro de 2011. Há algumas exceções, como, 
por exemplo, quando for consumida no processo 
de industrialização. 

E) Conforme dispõe o art. 23, §7º do RICMS/PR, a 
indústria poderá utilizar-se do crédito destacado 
nas faturas de energia elétrica somente do que 
for efetivamente utilizado no processo industrial, 
fato que, embora não esteja expresso, deverá ser 
apurado a partir de laudo profissional. 

 
 

6. Atribua a letra V para as proposições verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) Segundo o art. 17, VII da Lei Complementar 
123/06, poderão recolher os impostos e contribuições 
na forma do SIMPLES Nacional as pessoas jurídicas 
que exerçam a atividade geradora, transmissora, 
distribuidora ou comercializadora de energia elétrica. 
(___) Segundo o art. 13 da Lei Complementar 
123/06, o SIMPLES Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
de impostos e contribuições. Entre eles estão: IRPJ, 
CSLL, ICMS, ISS.  
(___) Segundo o art. 21 da Lei Complementar 
123/06, os tributos devidos, apurados na forma dos 
art. 18 a 20 da Lei Complementar 123/06, deverão 
ser pagos em banco integrante da rede arrecadadora 
do SIMPLES Nacional, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor. 
 
A) F, F, V. 
B) F, V, F. 
C) V, V, F. 
D) V, F, V. 
E) F, V, V. 

 
 

7. Conforme dispõe o art. 155, § 2º da Constituição 
Federal (CF), assinale a alternativa VERDADEIRA : 
 
(___) Sempre que ocorrer entrada de mercadoria 
importada do exterior, a alíquota aplicável é a 
interestadual. 
(___) Sempre que ocorrer a entrada de energia 
elétrica no estado do Paraná, incidirá o ICMS 
mediante aplicação da alíquota interna. 
(___) Sempre que ocorrer saída de mercadoria para 
destinatário localizado em outro estado, a alíquota 
aplicável é a interestadual. 

 
A) sim, não, sim. 
B) não, não, não. 
C) não, sim, não. 
D) não, não, sim. 
E) sim, sim, sim. 

 
 
8. Atribua a letra V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA. 

 
Segundo o art. 182, § 1º da Lei 6.404/76, com a 
redação dada pela Lei 11.638/07, serão classificadas 
como reservas de capital as contas que registrarem: 
 
(___) A contribuição do subscritor de ações que 
ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de 
emissão das ações, sem valor nominal, que 
ultrapassar a importância destinada à formação do 
capital social, inclusive nos casos de conversão em 
ações de debêntures ou partes beneficiárias. 
(___) O prêmio recebido na emissão de debêntures. 
(___) As doações e subvenções para investimento. 
 
A) V, V, V. 
B) V, F, F. 
C) V, F, V. 
D) F, V, F. 
E) V, V, F. 

 
 

9. Atribua a letra V para as proposições verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  

 
(___) De acordo com o disposto na Constituição 

Federal (art. 146, III, a, 153, 155, XII e 156, § 
3º), cabe à Lei Complementar Federal, em 
relação aos impostos como o ICMS e o ISS, a 
definição dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes. 

(___)_De acordo com o disposto na Constituição 
Federal (art. 155, § 2º, V, “b”), cabe à Lei 
Complementar Federal o estabelecimento de 
alíquotas máximas do ICMS nas operações 
internas para resolver conflito específico que 
envolva interesse de estados. 

(___)_De acordo com o disposto na Constituição 
Federal (art. 155, § 2º, V, “a”), cabe ao Senado 
Federal o estabelecimento de alíquotas 
mínimas, no caso de operações internas de 
ICMS. 
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A) V, F, F. 
B) V, F, V. 
C) F, F, V. 
D) F, F, F. 
E) V, V, F. 

 
 

10. Atribua a letra V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA. 
 
De acordo o art. 100 da Lei 6.404/76, entre os livros 
obrigatórios que a companhia deve ter, revestidos 
das formalidades legais, estão:  
 
(___) Livro de Transferência de Ações Nominativas. 
(___) Livro de Presença de Acionistas. 
(___) Livro de Registro de Ações Ordinárias. 
 
A) F, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, V, V. 
D) V, F, V. 
E) V, V, F. 

 
 
11. Atribua a letra V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA. 
 
Conforme art. 176 da Lei 6.404/76 § 4º, as 
demonstrações serão  complementadas por 
notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício. 
 
De acordo com o § 5º, do art. 176 da Lei 6.404/76, 
com a redação dada pela MP 449/08, as notas 
explicativas devem: 

 
(___) Divulgar as informações exigidas pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil que não estejam 
apresentadas em nenhuma outra parte das 
demonstrações financeiras. 
(___) Fornecer informações adicionais não indicadas 
nas próprias demonstrações financeiras e 
consideradas necessárias para uma apresentação 
adequada. 
(___) Apresentar informações sobre a base de 
preparação das demonstrações financeiras e das 
práticas contábeis específicas, selecionadas e 
aplicadas para negócios e eventos não relevantes. 

 
A) F, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
E) F, V, F. 
 
 

12. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA. 
 
Conforme art. 178 da Lei 6.404/76, com a redação 
dada pela MP 449/08 no balanço, as contas serão 
classificadas segundo os elementos do patrimônio 
que registrem e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. Portanto, entre os grupos de contas do 
balanço estão:  

 
(___) Ativo não circulante, composto por ativo 
realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e 
diferido. 
(___) Patrimônio líquido, dividido em capital social, 
reservas de capital, reservas de reavaliação, 
reservas de lucros ou prejuízos acumulados. 
(___) Passivo dividido em passivo circulante, passivo 
exigível a longo prazo e resultados de exercícios 
futuros. 

 
A) F, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
E) F, F, F. 

 
 
13. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
De acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade, as receitas consideram-se realizadas: 
 
 
(___) Pela diminuição ou extinção do valor 
econômico de um ativo. 
(___) Pelo surgimento de um passivo, sem o 
correspondente valor do ativo. 
(___) Pela geração natural de novos ativos 
independentemente da intervenção de terceiros. 

 
 

A) F, F, V. 
B) F, V, V. 
C) V, V, F. 
D) V, F, V. 
E) F, V, F. 
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14. Conforme disposto no art. 187 da Lei 6.404/76, com a 
redação dada pela MP 449/08, quanto à 
Demonstração do Resultado do Exercício, é 
INCORRETO afirmar: 

 
A) A DRE discriminará a receita líquida das vendas 

e serviços, o custo da mercadoria e serviços 
vendidos e o lucro bruto. 

B) A DRE discriminará o lucro ou prejuízo 
operacional, as receitas e despesas não 
operacionais. 

C) A DRE discriminará o resultado do exercício 
antes do imposto de renda e a provisão para o 
imposto. 

D) A DRE discriminará a receita bruta das vendas e 
serviços, as deduções das vendas, os 
abatimentos e os impostos. 

E) A DRE discriminará o lucro ou prejuízo líquido do 
exercício e o seu montante por ação do capital 
social. 

 
15. Conforme disposto no art. 243 da Lei 6.404/76, com a 

redação dada pela MP 449/08, quanto às Sociedades 
Coligadas, Controladoras e Controladas, é 
INCORRETO afirmar:  

 
 

A) São coligadas as sociedades nas quais a 
investidora tenha influência significativa. 

B) É presumida influência significativa quando a 
investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou 
mais do capital votante da investida, sem 
controlá-la. 

C) São coligadas as sociedades quando uma 
participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do 
capital da outra, sem controlá-la. 

D) Considera-se influência significativa quando a 
investidora detém ou exerce o poder de participar 
nas decisões das políticas financeira ou 
operacional da investida, sem controlá-la. 

E) A companhia aberta divulgará as informações 
adicionais, sobre coligadas e controladas, que 
forem exigidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

 
  
16. Atribua a letra V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
De acordo com o art. 205 do Decreto 1.980/07, 
atualizado até o Decreto 3.550/08 (RICMS/PR), fica 
permitida a utilização de carta de correção, 
dispensada a necessidade de visto fiscal pela 
repartição de origem, para regularização de erro 
ocorrido na emissão de documento fiscal, nos casos 
de: 
 
(___) Correção de dados cadastrais que implique 
mudança do emitente, do tomador, do remetente ou 
do destinatário. 

(___) Correção do código de natureza de operação, 
do código do produto, do valor da operação ou da 
prestação. 
(___) Correção da data de emissão ou de saída. 

 
A) F, F, V. 
B) F, V, V. 
C) V, V, F. 
D) V, F, V. 
E) F, F, F. 

 
 

17. Sobre a avaliação de estoques disposto no art. 289 e 
seus parágrafos do Decreto 3.000/99 (RIR/99), é 
CORRETO afirmar:  
 
A) Os gastos com desembaraço aduaneiro integram 

o custo de aquisição. 
B) O custo de aquisição de mercadorias destinadas 

à revenda não compreenderá os de transporte e 
seguro até o estabelecimento do contribuinte e os 
tributos devidos na aquisição ou importação. 

C) Incluem-se no custo os impostos recuperáveis 
por meio de créditos na escrita fiscal. 

D) A aquisição de bens de consumo eventual, cujo 
valor não exceda 10% do custo total dos 
produtos vendidos no período de apuração 
anterior, poderá ser registrada diretamente como 
custo. 

E) Não se integrarão ao custo as quebras ou perdas 
de estoque por deterioração, obsolescência ou 
pela ocorrência de riscos não cobertos por 
seguros. 

 
 

18. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA. 
 
(___) Segundo o Decreto 3.000/99 (RIR/99), é 
vedado às pessoas jurídicas deduzir do lucro líquido, 
na determinação da base de cálculo da CSLL, as 
despesas operacionais relativas aos gastos com 
desenvolvimento de inovação tecnológica de 
produtos. 
(___) De acordo com o disposto na Lei 10.637/02, 
art. 1º, a contribuição para o PIS, devida por pessoa 
jurídica submetida ao regime da não-cumulatividade, 
tem como fato gerador o faturamento mensal, assim 
entendido como o total das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil. 
(___) De acordo com o disposto na Lei 10.833/03, 
art. 1º, § 3º, II, as receitas não-operacionais 
decorrentes da venda de ativo imobilizado integram a 
base de cálculo da COFINS não-cumulativa. 
 
A) F, V, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, F. 
D) F, F, V. 
E) V, V, F. 
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19. Quanto ao LALUR, é INCORRETO afirmar:  
 

A) Todas as Pessoas Jurídicas contribuintes do 
imposto de renda estão obrigadas à sua 
escrituração. 

B) É dispensado seu registro em qualquer órgão ou 
repartição. 

C) Na sua parte B, a escrituração será feita 
utilizando-se uma folha para cada conta ou fato 
que requeira individualização. 

D) É um livro de natureza eminentemente fiscal e 
destinado à apuração extracontábil do lucro real. 

E) Possui elementos que poderão afetar o resultado 
de períodos de apuração futuros. 

 
 
20. De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e conforme o Pronunciamento 
Conceitual Básico - Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, constantes na Deliberação CVM 539/08 e 
na Resolução do CFC n.º 1.121/08, atribua a letra V 
para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Em 
seguida, marque a opção que contenha a seqüência 
CORRETA: 
 
(___) O resultado, mensurado pelos elementos de 
receitas e despesas, é freqüentemente usado como 
medida de desempenho ou como base para outras 
avaliações, tais como o retorno do investimento ou 
resultado por ação. 
(___) O benefício econômico futuro embutido em um 
passivo é o seu potencial em contribuir, direta ou 
indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes 
de caixa para a entidade. 
(___) A extinção de uma obrigação presente pode 
ocorrer por alguns meios, como, por exemplo, 
transferência de outros ativos e conversão da 
obrigação em capital. 

 
A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) V, F, V. 
D) F, F, F. 
E) F, F, V. 

 
 
21. De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e conforme o Pronunciamento 
Conceitual Básico - Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, constantes na Deliberação CVM 539/08 e 
na Resolução do CFC n.º 1.121/08, atribua a letra V 
para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 
Em seguida, marque a opção que contenha a 
seqüência CORRETA: 
 
(___) Um ativo não é reconhecido no balanço 
patrimonial quando desembolsos tiverem sido 
incorridos ou comprometidos, dos quais seja 

improvável a geração de benefícios econômicos para 
a entidade após o período contábil corrente. 
(___) Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que uma saída de 
recursos envolvendo benefícios econômicos seja 
exigida em liquidação de uma obrigação presente e o 
valor pelo qual essa liquidação se dará possa ser 
determinado em bases confiáveis. 
(___) A receita é reconhecida na demonstração do 
resultado quando resulta em um decréscimo que 
possa ser determinado em bases confiáveis, nos 
benefícios econômicos futuros provenientes do 
aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. 

 
A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, F. 
E) F, F, V. 

 
 
22. Segundo NBCT 19.8 – Ativo Intangível, constante na 

Resolução do CFC n.º 1.139/08 e na Deliberação 
CVM 553/08, atribua a letra V para as proposições 
verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque 
a opção que contenha a seqüência CORRETA: 

 
(___) Valor residual de um ativo intangível é o valor 
pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes 
interessadas, conhecedoras do negócio e 
independentes entre si, com ausência de fatores que 
pressionem para a liquidação da transação ou que 
caracterizem uma transação compulsória. 
(___) Valor justo de um ativo é o valor estimado que 
uma entidade obteria com a venda do ativo, após 
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o 
ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para 
o fim de sua vida útil. 
(___) Vida útil é o período de tempo no qual a 
entidade espera utilizar um ativo, ou o número de 
unidades de produção ou de unidades semelhantes 
que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 

 
A) V, V, F. 
B) V, V, V. 
C) F, V, V. 
D) F, V, F. 
E) F, F, V. 

 
 
23. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA: 
 
Segundo a NBCT 17 – Divulgação sobre partes 
relacionadas, constante na Resolução do CFC 
1.145/08 e na Deliberação CVM 560/08: 
 
(___) Transação com parte relacionada é a 
transferência de recursos, serviços ou obrigações 
entre partes relacionadas, independentemente de 
haver ou não um valor alocado à transação. 
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(___) Controle é o poder de direcionar as políticas 
financeiras e operacionais da entidade de forma a 
obter benefício das suas atividades. 
(___) Influência significativa é o poder de participar 
nas decisões financeiras e operacionais da entidade, 
somente quando houver o controle sobre essas 
políticas. 
 
A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) V, V, F. 
D) F, V, V. 
E) F, F, V. 
 
 

24. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) De acordo com a NBC P 1, item 1.2.2, é fator 
determinante para a recusa de um  trabalho de 
auditoria externa, se o auditor for importante acionista 
da empresa  auditada. 
(___) De acordo com a NBCT 11, item 11.1.2.2, o 
teste de observância praticado em auditoria visa a 
confirmar se as normas e procedimentos da empresa 
estão estabelecidos e previstos em seus manuais. 
(___) De acordo com a NBCT 11.1.4.2, deve ocorrer 
recusa de um trabalho de auditoria se houver a 
existência de fraude ou erro nas demonstrações 
auditadas. 

 
A) V, F, V. 
B) F, F, V. 
C) V, F, F. 
D) V, V, F. 
E) F, V, F. 

 
 

25. Atribua a letra V para as afirmações verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.2.3.3, para determinar o risco de auditoria, o 
auditor deve avaliar o ambiente de controle da 
empresa, compreendendo  as comparações e 
análises dos resultados financeiros com dados 
históricos e/ ou projetados. 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.2.3.1, risco de auditoria é a possibilidade de o 
auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente 
adequada sobre as demonstrações contábeis 
significativamente incorretas. 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.2.6.2, a revisão analítica é um dos procedimentos 
técnicos de auditoria que obtém informações junto a 
pessoas ou entidades conhecedoras da transação, 
dentro ou fora da entidade. 
 
 
 
 

A) V, F, F. 
B) V, F, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, V. 
E) F, V, V. 

 
 

26. Atribua a letra V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.2.8.6, o auditor deve adotar determinados 
pressupostos na análise da continuidade da entidade 
auditada, como indicadores financeiros, dos quais 
estão a perda de mercado, franquia, licença, 
fornecedor essencial ou financiador estratégico. 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.3.7.1, quando ocorrer incerteza em relação a fato 
relevante, cujo desfecho poderá afetar 
significativamente a posição patrimonial e financeira 
da entidade, bem como o resultado das suas 
operações, o auditor deve emitir o parecer com 
abstenção de opinião. 
(___) De acordo com o disposto na NBCT 11, item 
11.3.10.1, o auditor poderá expressar opinião sobre 
demonstrações contábeis apresentadas de forma 
condensada, desde que tenha emitido opinião sobre 
as demonstrações contábeis originais. 

 
A) V, F, V. 
B) V, F, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, V. 
E) F, V, V. 

 
 
27. Atribua a letra V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) As IFRS (Normas Internacionais de 
Contabilidade) são um conjunto de pronunciamentos 
de contabilidade internacionais, publicados e 
revisados pelo SIC (Standing Interpretations 
Committee). 
(___)    Os princípios de avaliação dos elementos das 
demonstrações financeiras em IFRS são quatro, a 
saber: custo histórico, custo corrente, valor realizável 
e valor presente. 
(___)  As normas IAS (International Accounting 
Standard), inicialmente publicadas pelo IASC 
(International Accounting Standards Committee), são 
atualmente revisadas pelo IASB (International 
Accounting Standards Board). 
 
A) F, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, F. 
D) V, V, V. 
E) F, F, V. 

 
 



      Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público COPEL Edital 03/2008 Formação de Cadastro de Reserva 
Pág. 7 

28. Uma empresa apresentou o seguinte balanço em 
31/12/X1: 

 
Ativo 
Circulante 

R$ 
400.000,00 

Passivo 
Circulante 

R$ 500.000,00 

Disponibilidades R$ 
80.000,00 

Patrimônio 
Líquido 

R$ 500.000,00 

Estoques R$ 
220.000,00 

Capital 
Social 

R$ 380.000,00 

Créditos  R$ 
100.000,00 

Reservas 
  

R$ 100.000,00 

Ativo 
Permanente 

R$ 
600.000,00 

Lucros 
Acumulados 

R$   20.000,00 

 
A) O índice de liquidez imediata é de 0,80, e o de 

liquidez corrente é de 0,16. 
B) O índice de liquidez seca é de 0,36, e o de 

liquidez corrente é de 0,16. 
C) O índice de liquidez imediata é de 0,16, e o de 

liquidez seca é de 0,80. 
D) O índice de liquidez imediata é de 0,16, e o de 

liquidez seca é de 0,36. 
E) O índice de liquidez seca é 0,16, e o de liquidez 

corrente é 0,80. 
 

29. Uma empresa Cia apresentou os seguintes dados em 
31/12/X0:  
 
� ICMS sobre vendas – R$ 95 
� Provisão para devedores duvidosos – R$ 15 
� Ganho na baixa com imobilizado – R$ 45 
� Receita com vendas – R$ 500 
� Depreciação – R$ 75 
� Receitas Financeiras – R$ 35 
� Custo das mercadorias vendidas – R$ 105 
� Resultado Equivalência Patrimonial – R$ 25 
� Serviços de Terceiros – R$ 50 

 
Elaborando a Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA), o valor adicionado total a distribuir será de: 

 
A) R$ 390. 
B) R$ 265. 
C) R$ 295. 
D) R$ 280. 
E) R$ 485. 

 
30. O estatuto de uma empresa estabelece que do lucro 

do exercício deve ser constituída a reserva legal, o 
pagamento de gratificação de 10% à Diretoria e o 
provisionamento de 30% para o IR. O lucro líquido do 
exercício antes do imposto de renda foi de R$ 
100.000,00. Com base nesses dados, o montante 
destinado à reserva legal será de:  
  
A) R$ 3.150,00. 
B) R$ 3.500,00. 
C) R$ 7.000,00. 
D) R$ 6.300,00. 
E) R$ 5.000,00. 

 
31. Em 31 de dezembro, uma empresa apresentou como 

resultado do exercício um lucro líquido antes do 
imposto de renda no valor de R$ 50.000,00. A 
distribuição desse resultado, segundo as normas 

legais e estatutárias, foi proposta à Assembléia Geral 
da seguinte forma:  
 

Imposto de Renda   R$ 15.000,00 
Participações Estatutárias  R$ 3.500,00 
Reservas Estatutárias  R$ 2.992,50 
Reserva Legal   R$ 1.575,00 
Dividendos   R$ 6.733,00 
 

Os lançamentos a débito e a crédito seriam: 
 
A)       D: Apuração do Resultado do Exercício 

C: Diversos 
C: Prov. p/ IR 
C: Participações Estatutárias 
C: Dividendos a Pagar 
C: Lucros Acumulados 

 
D: Lucros Acumulados 
C: Diversos 

C: Reservas Estatutárias 
C: Reserva Legal 

 
B)       D: Apuração do Resultado do Exercício 

C: Diversos 
C: Prov. p/ IR 
C: Participações Estatutárias 
C: Lucros Acumulados 

 
D: Lucros Acumulados 
C: Diversos 

C: Reservas Estatutárias 
C: Reserva Legal 
C: Dividendos a pagar 

 
C)       D: Apuração do Resultado do Exercício 

C: Diversos 
C: Prov. p/ IR 
C: Participações Estatutárias 
C: Reservas Estatutárias 
C: Reserva Legal 

 
D)       D: Apuração do Resultado do Exercício 

C: Diversos 
C: Prov. p/ IR 
C: Lucros Acumulados 

 
D: Lucros Acumulados 
C: Diversos 

C: Participações Estatutárias 
C: Reservas Estatutárias 
C: Dividendos a Pagar 

 
E)       D: Apuração do Resultado do Exercício 

C: Lucros Acumulados 
 
D: Lucros Acumulados 
C: Diversos 

C: Prov. p/ IR 
C: Participações Estatutárias 
C: Reservas Estatutárias 
C: Reserva Legal 
C: Dividendos a Pagar 
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32. Determinada empresa adquiriu 5.000 Kg de matéria-
prima a R$ 30,00 o Kg, pagou R$ 4.000,00 de frete e 
R$ 2.000,00 de seguro. Considerando 18% de ICMS, 
10% de IPI e 12% de ICMS s/ frete, é CORRETO 
afirmar que o custo de aquisição é de:  

 
A) R$ 22,80. 
B) R$ 22,40. 
C) R$ 23,00. 
D) R$ 22,32. 
E) R$ 22,70. 

 
 
33. Uma empresa tem capacidade máxima de produção 

de 20.000 unidades, preço de venda de R$ 5.000,00 
e custos fixos totais de R$ 4.998.000,00. Para se ter 
um ponto de equilíbrio máximo de 70%, seu custo 
variável unitário CORRETO não pode ser superior a: 

 
A) R$ 5.322,00. 
B) R$ 622,00. 
C) R$ 4.643,00. 
D) R$ 427,00. 
E) R$ 537,00. 

 
 

34. Uma empresa decide investir R$ 200.000,00 num 
projeto de ampliação da capacidade produtiva, para 
obter benefícios das entradas de caixa de R$ 
60.000,00 no primeiro ano; R$ 50.000,00, no 
segundo ano; R$ 60.000,00, no terceiro ano; R$ 
80.000,00 no quarto ano e R$ 30.000,00 no quinto 
ano. Se a taxa de atratividade da empresa for 9% 
a.a., assinale o valor que mais se aproxima do valor 
presente líquido:  
 
A) R$      135,00. 
B) R$ 19.633,00. 
C) R$    (135,00). 
D) R$  19.498,00. 
E) R$ (56.539,00). 

  
 

35.  Atribua a letra V para as afirmações verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) No Sistema de Amortização Constante (SAC), 
os juros são crescentes ao longo do tempo. 
(___) No Sistema de Amortização Constante (SAC), 
as prestações são constantes ao longo do tempo. 
(___) No Sistema Price (SP), as amortizações são 
crescentes ao longo do tempo. 
 
A) V, V, F. 
B) F, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, F, V. 
E) F, V, F. 

 
 
 

36. Atribua a letra V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a opção que 
contenha a seqüência CORRETA.  
 
(___) A moda, a mediana e a média aritmética são 
medidas de posição expressas na mesma unidade 
das variáveis a que se referem. 
(___) Somando ou subtraindo uma constante a todos 
os elementos de uma distribuição, o desvio padrão 
não se alterará. 
(___) A variância é uma medida de variabilidade 
expressa no quadrado da unidade das variáveis a 
que se referem. 

 
 

A) F, F, V. 
B) F, V, V. 
C) V, V, V. 
D) V, F, V. 
E) F, V, F. 

 
 
37. Qual das situações abaixo não representa uma 

vantagem do uso do mouse em um 
microcomputador: 

 
A) Acesso rápido para execução de ações como 

salvar, abrir e fechar um documento ou 
programa. 

B) Com um triplo clique é possível fechar qualquer 
programa aberto. 

C) Facilita a navegação em página de internet. 
D) É utilizado principalmente em programas com 

interface gráfica. 
E) O mouse possui quatro tipos de operações: 

movimento, clique, duplo clique e arrastar e 
largar. 

 
 
38. Para criar um novo documento no aplicativo Writer do 

BrOffice sempre é preciso: 
 

A) Utilizar apenas o sistema operacional Linux. 
B) Utilizar um disquete com um modelo de 

documento. 
C) Apenas selecionar o aplicativo Writer no menu do 

BrOffice, e um novo documento será aberto, 
pronto para o seu preenchimento. 

D) O BrOffice, por se tratar de um software livre, 
exige um grande preparo do usuário, que precisa 
ler atentamente o manual antes de iniciar o 
aplicativo. 

E) Não é possível criar novos documentos no Writer, 
apenas editar documentos já existentes. 
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Com base nas informações apresentadas a seguir, responda às questões 39 e 40. 
 
    ANOS 
    0 1 2 
Vendas     $14.000  $14.000  
(-) Custos      ($3.000) ($3.000) 
(-) Depreciação    ($2.000) ($2.000) 
(-) Amortização    ($1.500) ($1.500) 
(=) Lucro operacional    $7.500  $7.500  
(-) IR/CSLL sobre o LO    ($2.250) ($2.250) 
(=) LO líquido    $5.250  $5.250  
(+) Depreciação    $2.000  $2.000  
(+) Amortização    $1.500  $1.500  
(=) FCO (fluxo de caixa operacional) parcial  $8.750  $8.750  
(-) Investimento fixo   ($10.000)   
(+) Valor residual      
(-) IR/CSLL na venda dos ativos     
(-) Investimento pré-operacional  ($4.500)   
(-) Investimento em CGL  ($2.000)   
(+) Liberação do CGL         
(=) FCO (fluxo de caixa operacional) final ($16.500) $8.750  $8.750  
(+) Empréstimos   $6.500    
(-) Juros líquidos    ($455) ($455) 
  (-) Juros brutos  ($650) ($650) 
  (+) Economia Fiscal  $195  $195  
          
(=) FCA (Fluxo de caixa acionista)  ($10.000) $8.295  $8.295  
       
Custo  de 

Capital 9,00%      
 

 
39. A Taxa Interna de Retorno (TIR) que mais se aproxima do conceito de fluxo de caixa operacional é: 
 

A) 9,6% 
B) 8,5% 
C) 4% 
D) 7% 
E) E)15% 

 
 

 
40. O valor presente líquido (VPL) que mais se aproxima do conceito de fluxo de caixa para o acionista é:  

 
A) $ 6.510 
B) $ 8.320 
C) $5.930 
D) ($ 2.340) 
E) $ 4.592 
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IINNGGLLÊÊSS  
Read the text and answer questions 41-42. 

      
 

DESKTOP HARD DRIVES SHRINK 
 

When you say "3.5-inch hard drive," most people 
think of desktop PCs. But that presumption is 
changing as 2.5-inch hard drives find their way into 
desktop PCs and servers. 
The trend first took hold with servers and enterprise 
hard drives, as 2.5-inch drives achieved high rotations 
per minute— 10,000 or 15,000 rpm-and better 
performance while generating less heat than 3.5-inch 
drives. 

 
         Now, consumer PCs are moving to 2.5-inch 
drives as well. A push toward smaller, design- and 
energy-conscious systems underlies manufacturers' 
inclusion of 2.5-inch drives in desktops. Mainstream 
desktop manufacturers use laptop components to 
build the compact PCs of the future, so it makes 
sense that some compact PCs have 2.5-inch hard 
drives inside. Even power desktops can get into the 
2.5-inch game with Western Digital/s VelociRaptor 
hard drive, which zips at 10,000 rpm. Capacity is no 
longer an issue: 250GB to 320GB 2.5-inch drives are 
commonplace, and 500GB drives have begun 
shipping. But 2.5-inch drives won't take over on the 
desktop: Since 3.5-inch drives offer a better 
price/capacity ratio, 3.5-inch drives will continue to 
prevail.  

Source: PERENSON, Melissa J.  www.pcworld.com, July 2008.  

 
 
41. Mark True (T) or False (F) to the options related to 

the text:  
 

(    )   I. Desktop hard drives have become smaller. 
(   ) II. 2.5- inch hard drives can now be associated 

with desktops PCs and servers. 
(    )  III. 2.5- inch drives generate more heat than 3.5- 

inch drives. 
(   ) IV. 250GB to 320GB 2.5-inch drives are rare to 

find. 
(    ) V. 2.5-inch drives will not replace the desktop.  

 
A) T, T, F, F, T. 
B) F, T, F, T, T. 
C) T, F, F, F, F. 
D) F, T, F, F, T. 
E) T, T, T, F, F. 

 
 
42. According to the text, why will 3.5-inch drives 

continue to be used in desktops over the 2.5-inch 
drives? 

 

A) They generate less heat. 
B) The 2.5-inch drives have become too common. 
C) They offer more quality and price. 
D) They have better price and capacity after all. 
E) They provide better quality service for laptops. 

 
 

Read the following text and answer questions 43, 44 
and 45.  

 
 

SOME ALBUM DOWNLOADS HAVE MISSING 
TRACKS. HERE'S WHY. 

 
If you have ever tried to download the Allman 
Brothers Band's box set Dreams or Dire Straits' 
Sultans of Swing, you’ve encountered the mystery of 
the iTunes "partial album." In the case of Dreams, for 
instance, the first disc lacks six of its 17 tracks. 
Irritated? You're not the only one.  

 
So what gives? Most of the missing songs were 
recorded in an era when digital rights didn't exist. The 
record label usually owns the copyright on the 
recording, but there is a separate copyright for the 
song, owned by the songwriter and/or its publisher, 
whose consent may be required for the label to use 
the works digitally. Commonly, rights holders withhold 
permission because of artistic or monetary disputes. 
But don't despair if your favorite song is missing. It 
might still appear. While this story was being 
reported, a missing live version of Little Feat’s "Dixie 
Chicken" mysteriously became available. 
Beth Kowitt  

Source: Fortune, September 15, 2008. 

 
 

 
43. The text refers to: 

 
A) Downloaded movies with missing parts. 
B) Cd´s with manufacturing problems. 
C) Problems that happen due to the recording 

equipment. 
D) The illegal act of making unauthorized downloads. 
E) Downloaded songs with missing parts. 

 
 

44. Mark True (T) or False (F) to the following statements 
about the text: 

 
I. The tracks are missing due to artistic or monetary 

disputes. 
II. Most of the missing songs were recorded before 

digital rights appeared. 
III. This situation is likely to change in the future. 

 
A) T, F, T. 
B) T, T, T. 
C) F, T, F. 
D) T, T, F. 
E) F, T, T. 
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45. Choose the correct alternative based on the following 
extract from the text: 

 
“While this story was being reported, a missing live 
version of Little Feat’s "Dixie Chicken" mysteriously 
became available.”  

 
A) The writer´s article convinced the band to make 

the song available. 
B) The article was powerful in making this 

mysterious availability happen. 
C) Before finishing the article, the song mentioned 

was ready to be downloaded. 
D) After the story was published the song was 

already available. 
E) The live version was recorded before the digital 

era. 
 

    Read the text and answer questions 46 and 47. 
          

TRUTHS ABOUT NUCLEAR POWER 
 

1. Today one-third of the world's people have no 
access to electricity. By 2050 demand for electricity 
will triple. Countries with large populations, like China 
and India, are turning to nuclear energy. 
2. Nuclear reactors emit no greenhouse gases. 
Today's plants are preventing emissions of 2.5 billion 
tons of CO2 annually. 
3. Nuclear is the only energy industry to take full 
responsibility for all its wastes. In countries using this 
form of power, radioactive wastes amount to less than 
1% of total national wastes. 
4. Reactors can now be used for desalination to 
meet the world's growing shortage of clean water. 
New reactors are expected to produce hydrogen and 
battery power for clean-energy cars. 
5. Chernobyl spurred the creation of the World 
Association of Nuclear Operators. Today's reactors 
use a "defense in depth strategy," comprising multiple 
layers of backup safety systems, to prevent the 
release of radioactivity even under a worse-case 
scenario. 
6. U.S. public support for nuclear energy has 
reached 70%, a record high. 

Source: World Nuclear Association, Fortune, June, 2008. 

 
46. According to the text Nuclear Power Energy is: 
 

A) Less Polluting and Safer. 
B) Cheaper. 
C) Not really popular in the US. 
D) Harmful due to the greenhouse effect. 
E) Problematic for the world’s water shortage. 

 
 

47. Mark True (T) or False (F) according to the text. 
   

I. Nuclear energy industries dispose of their 
garbage as other energy industries do. 

II. II. Due to the growing demand for electricity 
around the world, soon nuclear energy will be the 
only resource     available. 

III. The majority of the North American population is 
against this source of energy. 

IV. New reactors will produce energy for non-
polluting cars. 

 
A) T, T, F, T. 
B) F, F, T, T. 
C) F, F, F, T. 
D) T, T, T, F. 
E) F,T, F, T. 

 
 

Read the article and answer questions 48, 49 and 50. 
 

HEADLINE FROM THE FUTURE  
 

2020 DATING SERVICES FIND YOUR PERFECT 
MATE  
It took 10 years and millions of dollars to sequence 
the estimated 25,000 genes that make up the human 
genome. Today, for the price of a medical checkup, 
you can have your personal genome sequenced, 
scanned for mutations, and uploaded to your 
computer within hours. The technology is a boon for 
dating services, which now allow users to post their 
gene profiles and preferences online. For a hefty fee, 
these companies will even analyze your genetic 
compatibility with selected mates and predict health 
risks for potential offspring. The prospects look rosy 
for elite progeny. 

Source: PLOTKIN, Joshua B. Popular Science, December, 2004. 

 
48. According to the text, check the correct answer: 

  
A) The company finds dates based on looks. 
B) Gene profiles and preferences are taken for 

granted. 
C) The service offered is to search for a perfect 

genetic date. 
D) For an extra fee the company predicts health 

risks of the couple. 
E) By 2010 this will be available. 

 
 
49. Mark true (T) or False (F) for the following 

statements: 
 

I. It will be possible to analyse health risks for the 
couple´s children. 

II. There is an extra fee for analysing genetic 
compatibility. 

III. This is a future prediction. 
 

A) T, T, T. 
B) T, F, F. 
C) F, F, T. 
D) T, F, T. 
E) F, T, T. 
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50. Which of the following statement  best explains the 
following sentence from the article:  

 
“The prospects look rosy for elite progeny” 

 
A) The idea will not catch on with less wealthy 

people. 
B) The idea will be appealing for the next 

generations of elite children. 
C) The prospects will attract all kinds of people. 
D) The genetic combination will ensure genetic 

perfet children for all kinds os families. 
E) The elite will find it useful for finding partners. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  

 
Texto 

O SETOR ELÉTRICO MUNDIAL  

 
O setor elétrico mundial assistiu nas últimas décadas a grandes transformações regulatórias. Estas reformas 
aconteceram em diversos países em resposta aos sinais de desgastes dos modelos vigentes surgidos, principalmente, 
na década de 70. O ponto comum dessas mudanças foi que todas visavam diminuir a intervenção estatal, aumentar a 
participação de agentes privados e introduzir as leis de mercado no setor elétrico. 

 (DIAS, Isael Vieira. Estratégias de Gestão de Compra de Energia Elétrica para Distribuidoras no Brasil. Dissertação de Mestrado – Curitiba: UFPR, 2007. 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/10741). 

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Disserte sobre o que consta no último período do texto: 
“[...] diminuir a intervenção estatal, aumentar a participação de agentes privados e introduzir as leis de 
mercado no setor elétrico”. 

 

 

SOBRE A REDAÇÃO:  
 
1. Estruture o texto da sua redação com um mínimo de 15  
e um máximo de 20 linhas . 

2. Faça o rascunho no espaço reservado. 

3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE 
REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado. 

4. Não há necessidade de colocar título. 

5. Não coloque o seu nome, nem a sua assinatura na 
FOLHA DE REDAÇÃO, nem faça marcas nela. A FOLHA 
DE REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada. 

  

  

  



                   Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público COPEL Edital 03/2008 Formação de Cadastro de Reserva 
Pág. 14 

RREEDDAAÇÇÃÃOO  ––  RRaassccuunnhhoo  
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