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das 14:10 às 18:10 h

4 h de duração*

50 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Português 5 questões

Texto 1

Texto 2

Glória Maria, jornalista, referindo-se à expressão afrodescendente: “Acho uma idiotice. Nós somos negros e pronto.”

Veja, 25 nov. 2012

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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3. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em “durante a comemoração de aniversário” 
(Texto 1) há ideia de condição.

b. ( ) Substituindo-se “referindo-se” (Texto 2) por 
falando, o acento de crase permanece.

c. ( ) Em “Acho uma idiotice” (Texto 2) a palavra 
sublinhada é numeral cardinal.

d. ( X ) Em “que será realizada” (Texto 1) o termo 
sublinhado é pronome relativo; tem como 
referente “comemoração de aniversário”.

e. ( ) Em “a partir das 11 horas” (Texto 1) o a pode 
receber acento de crase, pois este é faculta-
tivo, antes de verbo.

4. Relacione as colunas 1 e 2, identificando a corres-
pondência entre a conjunção sublinhada e seu valor 
apresentado.

Coluna 1 

1. Conformativa
2. Comparativa
3. Concessiva
4. Final
5. Explicativa

Coluna 2 

( ) Embora eu goste de sol, fico na sombra.
( ) Enviei-lhe o convite para que ele viesse.
( ) Como lhe falei, conheço Glória Maria.
( ) Como desejo descanso, fugi do tumulto.
( ) Como um passarinho, Ivo come tão pouco!

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 – 5 – 3 – 4 – 2
b. ( ) 3 – 1 – 5 – 2 – 4
c. ( X ) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
d. ( ) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
e. ( ) 5 – 2 – 2 – 3 – 1

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto 1.

a. ( ) A expressão “é referente a” equivale a  
referia-se a.

b. ( X ) A expressão “pelos meus queridos filhos” é 
agente da passiva.

c. ( ) A expressão “dado pelos meus queridos filhos” 
relaciona-se com “foto”.

d. ( ) A aniversariante recebeu o porta perucas nos 
seus 30 anos.

e. ( ) Substituindo-se a forma verbal de “há mais de 
30 anos” por fazem, a correção gramatical se 
mantém.

2. Leia as afirmativas abaixo, relacionadas ao texto 2.

1. Para Glória Maria não existe problema em ser 
negra.

2. Para Glória Maria nós não devemos nos enver-
gonhar por sermos negros.

3. A expressão “e pronto” indica que para a jor-
nalista a expressão afrodescendente é muito 
desprezível.

4. A expressão “Acho” reflete o que a jornalista 
pensa sobre os preconceitos em geral.

5. A expressão “jornalista” está entre vírgulas por 
se tratar de um aposto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
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7. Assinale a alternativa correta sobre as utilidades da 
nanotecnologia.

a. ( ) Na indústria automotiva é utilizada na corre-
ção de problemas da pintura dos veículos.

b. ( ) Na indústria farmacêutica pode ser utilizada 
para evitar contaminação dos medicamentos.

c. ( ) Na piscicultura está sendo utilizada para elimi-
nar os girinos com má formação genética.

d. ( ) Na botânica serve para fertilizar sementes e 
produzir plantas com maior envergadura.

e. ( X ) Na medicina pode servir para tratar casos de 
doenças como aneurisma cerebral, câncer e 
diabetes.

8. Assinale a alternativa correta sobre as questões 
ambientais na atualidade.

a. ( X ) O desenvolvimento sustentável leva em conta 
a preservação de recursos naturais e ecossis-
temas, bem como o bem-estar e a qualidade 
de vida da sociedade geral, em longo prazo.

b. ( ) O novo Código Florestal Brasileiro foi apro-
vado pela Câmara dos Deputados, em 2012, 
sem vetos presidenciais e alterações significa-
tivas no texto original aprovado no Senado.

c. ( ) Os defensores da “economia verde” propõem 
a rearborização das áreas ocupadas e dete-
rioradas pela ação humana nas cidades que 
contam com mais de 1 milhão de habitantes.

d. ( ) Os representantes brasileiros na Conferência 
Rio+20 defenderam a posição do governo 
que considera que a produção de alimentos 
justifica o desmatamento e a emissão de 
gases poluentes.

e. ( ) Representantes de mais de 500 países se reu-
niram no Brasil, na Conferência Rio+20, para 
discutir a sustentabilidade global e estratégias 
que possam evitar tragédias naturais.

5. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em Glória Maria há dois ditongos nasais.
b. ( ) Na palavra afrodescendente ocorre aglutina-

ção: afro+descendente.
c. ( ) A palavra foto (Texto 1) é formada por deriva-

ção sufixal.
d. ( ) No Texto 2, a frase entre aspas reproduz, em 

discurso indireto, a fala da jornalista.
e. ( X ) Ocorre derivação parassintética quando um 

radical recebe o acréscimo simultâneo de 
um prefixo e de um sufixo, como em abotoar, 
amanhecer, ensurdecer.

Temas Atuais 5 questões

6. Sobre a questão energética, é correto afirmar:

a. ( X ) Entre os grandes desafios do século XXI desta-
cam-se a geração de energia para uma popu-
lação mundial superior a 7 bilhões de pessoas, 
a produção de bens de consumo e serviços 
suficientes, sem deteriorar o meio ambiente.

b. ( ) No Brasil a oferta de energia elétrica gerada 
pelas hidroelétricas e usinas nucleares, bem 
como as descobertas recentes de áreas petro-
líferas e a produção de biocombustíveis têm 
evitado crises no abastecimento.

c. ( ) Na Europa e na Ásia a energia nuclear, mesmo 
sendo considerada uma fonte de energia “suja” 
e representar riscos constantes de acidentes 
nucleares, o número de usinas tem se multi-
plicado nos últimos 10 anos.

d. ( ) Os investimentos em fontes de energias reno-
váveis têm aumentado significativamente 
em países como o Brasil, pois todas são con-
sideradas limpas e evitam a emissão de gases 
poluentes.

e. ( ) Os “apagões” elétricos que ocorrem no Brasil 
estão relacionados com fenômenos atmos-
féricos, pois as ofertas de energia produzida 
pelas diferentes fontes e os equipamentos de 
transmissão atendem à demanda.
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9. Analise o texto abaixo:

No ano de 2012 o cineasta             
lançou o documentário              , 
filme sobre o maior conflito armado da história de 
Santa Catarina.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) Zeca Pires ; “Novembrada”
b. ( X ) Sylvio Back ; “O Contestado - Restos Mortais”
c. ( ) Fernando Meirelles ;  

“Contestado e a Cidade de Deus”
d. ( ) Cacá Diegues ;  

“O Grande Circo Místico do Contestado”
e. ( ) Héctor Eduardo Babenco ;  

“Os insurgentes do Oeste”

10. Sobre os conflitos no Oriente Médio vivenciados 
no ano de 2012, é correto afirmar:

a. ( ) No Egito a junta militar fechou o parlamento 
para aumentar o poder do presidente 
Mohamed Mursi.

b. ( ) A decisão unânime do Conselho de Segurança 
da ONU evitou a deflagração de uma guerra 
civil na Síria.

c. ( X ) O presidente sírio Bashar al-Assad reprimiu 
as ações da oposição, cujos grupos recebem 
apoio de governos estrangeiros.

d. ( ) Os governantes da Síria, do Egito e da Tunísia 
foram mantidos no poder apoiados pelos 
partidos islâmicos.

e. ( ) Após a rebelião e os conflitos que depuseram 
o presidente da Líbia Muammar Kadafi cessa-
ram os conflitos armados no país.

Legislação do setor elétrico 5 questões

11. Assinale a alternativa correta sobre a responsabi-
lidade da distribuidora de energia elétrica em danos 
ocorridos a consumidores de baixa tensão, de acordo 
com a Resolução 414/2010 da ANEEL

a. ( ) A distribuidora de energia elétrica não poderá 
ser responsabilizada pelos danos elétricos 
causados a equipamentos elétricos instalados 
em unidades consumidoras.

b. ( ) A distribuidora sempre será responsabilizada 
por danos decorrentes da distribuição de 
energia, pois o consumidor é a parte mais 
fraca da relação.

c. ( ) Comprovado o dano, somente a distribuidora 
poderá efetuar a inspeção, o orçamento e o 
reparo dos bens avariados.

d. ( X ) A distribuidora não será responsabilizada do 
dever de ressarcir quando comprovar que o 
dano foi ocasionado pelo uso incorreto do 
equipamento ou por defeitos gerados a partir 
da unidade consumidora.

e. ( ) Nem mesmo as interrupções associadas à 
situação de emergência ou de calamidade 
pública decretada por órgão competente e 
devidamente comprovadas por meio docu-
mental ao consumidor eximem a distribuidora 
do dever de ressarcir o consumidor por even-
tual danos sofridos.

12. Assinale a alternativa correta em relação à con-
tagem de prazos estabelecida na Resolução 414/2010 
da ANEEL:

a. ( ) O dia do vencimento não poderá coincidir 
com feriados e fins de semana.

b. ( ) Os prazos serão suspensos nos feriados 
nacionais.

c. ( ) Os prazos são contados em dias úteis, 
incluindo-se o dia da cientificação e do 
vencimento.

d. ( ) Os prazos começam a ser computados no ato 
do atendimento ao consumidor, mediante o 
fornecimento do número do protocolo.

e. ( X ) Considera-se prorrogado o prazo disposto em 
dias até o primeiro dia útil subsequente, se o 
vencimento cair em fim de semana ou feriado.
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Raciocínio Lógico 5 questões

16. Um eletricista recebe três caixas, sendo que uma 
contém cabos azuis, uma contém cabos vermelhos 
e a outra contém cabos vermelhos e azuis. Porém as 
etiquetas que descrevem o conteúdo das caixas estão 
trocadas e todas descrevem de maneira errada o con-
teúdo das caixas.

Podemos afirmar corretamente que:

a. ( ) Não é possível que o eletricista deduza as 
etiquetas corretas para as caixas tomando 
conhecimento de apenas um item de uma das 
caixas.

b. ( ) Se o eletricista tomar conhecimento de ape-
nas um item da caixa etiquetada como cabos 
azuis ou de apenas um item da caixa etique-
tada como cabos vermelhos, então nunca é 
possível que ele deduza as etiquetas corretas 
para todas as caixas.

c. ( ) Se o eletricista tomar conhecimento de dois 
itens da caixa etiquetada como cabos azuis, 
então certamente é possível que ele deduza 
as etiquetas corretas para todas as caixas.

d. ( X ) Se o eletricista tomar conhecimento de ape-
nas um item da caixa etiquetada como cabos 
azuis e vermelhos, então certamente é possí-
vel que ele deduza as etiquetas corretas para 
todas as caixas.

e. ( ) Se o eletricista tomar conhecimento de um 
item da caixa etiquetada como cabos azuis e 
de um item da caixa etiquetada como cabos 
vermelhos, então certamente é possível que 
ele deduza as etiquetas corretas para todas as 
caixas.

17. Em uma festa são servidos 4 tipos de carne, 5 
tipos de salada e 6 tipos de sobremesa.

Se uma pessoa pretende se servir de 2 tipos de carne, 
2 tipos de salada e 3 tipos de sobremesa, quantas 
opções tem esta pessoa?

a. ( ) 800
b. ( X ) 1200
c. ( ) 1600
d. ( ) 2400
e. ( ) 3600

13. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Resolução 414/2010 da ANEEL.

O prazo máximo para a ligação da unidade consumi-
dora do grupo B, localizada em área rural, é de:

a. ( ) 2 dias.
b. ( ) 3 dias.
c. ( ) 2 dias úteis.
d. ( X ) 5 dias úteis.
e. ( ) 10 dias úteis.

14. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Resolução 414/2010 da ANEEL.

Não são considerados serviços essenciais:

a. ( ) funerários.
b. ( X ) assistência odontológica.
c. ( ) unidade operacional de transporte coletivo.
d. ( ) captação e tratamento de esgoto e de lixo.
e. ( ) unidade operacional de serviço público de 

telecomunicações.

15. Assinale a alternativa correta acerca da dupli-
cidade de pagamento, de acordo com a Resolução 
414/2010 da ANEEL.

a. ( X ) Constatada a duplicidade no pagamento de 
faturas, a devolução do valor pago indevida-
mente deve ser efetuada ao consumidor, por 
meio de desconto na fatura subsequente à 
constatação.

b. ( ) Em se tratando de valores pagos em dupli-
cidade, nunca haverá devolução em moeda 
corrente.

c. ( ) Mesmo que haja alteração de titularidade 
da unidade consumidora, o valor será devol-
vido àquele que figurar como requerente do 
pedido.

d. ( ) O valor a ser devolvido não poderá sofrer 
qualquer tipo de atualização, sob pena de 
enriquecimento indevido.

e. ( ) Cabe exclusivamente ao consumidor 
constatar a ocorrência de pagamento em 
duplicidade.
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20. Uma empresa tem 8 funcionários à disposição 
para os cargos de presidente, primeiro secretário e 
segundo secretário.

De quantas maneiras diferentes esses cargos podem 
ser preenchidos?

a. ( ) 24
b. ( ) 56
c. ( X ) 336
d. ( ) 1680
e. ( ) 40320

18. A negação da afirmação “Não choveu o suficiente 
este mês e portanto usinas a carvão ou a gás foram 
ativadas.” é:

a. ( X ) Se usinas a carvão e a gás não foram ativadas, 
então choveu o suficiente este mês.

b. ( ) Choveu o suficiente este mês e então usinas a 
carvão ou a gás foram ativadas.

c. ( ) Choveu o suficiente este mês e então usinas a 
carvão e a gás foram ativadas.

d. ( ) Não choveu o suficiente este mês e então 
usinas a carvão e a gás foram ativadas.

e. ( ) Se usinas a carvão ou a gás não foram ativa-
das, então choveu o suficiente este mês.

19. Quatro trabalhadores moram em apartamentos 
diferentes de um mesmo edifício, a saber, os aparta-
mentos de números 101, 102, 103 e 104.

Sabe-se ainda que:

 � Se João mora no 101, então Maria mora no 102.
 � Se Maria mora no 103, então João e José não 

moram no 101.
 � Se João não mora no 101, então Laura não 

mora no 103.
 � O morador do 103 é uma mulher
 � João ou José moram no 101.

Com base nas informaçõe acima podemos afirmar 
corretamente que:

a. ( ) José mora no 101.
b. ( X ) José mora no 104.
c. ( ) João mora no 104.
d. ( ) Maria mora no 104.
e. ( ) Laura não mora no 103.
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Conhecimentos Específicos (30 questões)

21. A lei das S/A define que a demonstração dos flu-
xos de caixa deve ser segregada em operações, finan-
ciamentos e investimentos.

Classifique os itens abaixo, conforme define a lei.

1. Desembolsos dos empréstimos concedidos 
pela empresa e pagamento pela aquisição de 
títulos de investimento de outras entidades.

2. Pagamento de dividendos e juros sobre o 
capital próprio ou outras distribuições aos 
donos, incluindo o resgate de ações da pró-
pria empresa.

3. Pagamentos aos fornecedores de insumos de 
produção, incluídos os serviços prestados por 
terceiros.

4. Recebimentos de alugueis, royalties, direito 
de franquia e vendas de ativos produzidos ou 
adquiridos para esse fim (como no caso da 
venda de carros destinados a aluguel).

5. Recebimentos resultantes da venda de imobi-
lizado, intangível e de outros ativos não circu-
lantes utilizados na produção.

6. Venda de ações emitidas.

Assinale a alternativa que indica correta e sequencial-
mente a  classificação desses itens.

a. ( X ) Investimento; Financiamento; Operacional; 
Operacional; Investimento; Financiamento

b. ( ) Investimento; Investimento; Operacional; 
Operacional; Financiamento; Financiamento

c. ( ) Financiamento; Financiamento; Operacional; 
Operacional; Investimento; Investimento

d. ( ) Operacional; Investimento; Financiamento; 
Operacional; Operacional; Investimento

e. ( ) Operacional; Financiamento; Investimento; 
Operacional; Financiamento; Investimento

22. As demonstrações contábeis são sempre de res-
ponsabilidade da administração da empresa e são 
assinadas pelo contabilista devidamente autorizado. 
O parecer de auditores independentes sobre elas é 
de fundamental importância e obrigatório, em certas 
circunstâncias.

Analise as afirmativas abaixo:

1. A Lei das Sociedades por Ações determina 
que as demonstrações contábeis das compa-
nhias abertas sejam auditadas por auditores 
independentes, registrados na CVM.

2. A partir da Lei 11.638/07 também devem ser 
auditadas as sociedades de grande porte, 
definidas como sendo aquelas que têm ativo 
ou receita bruta anual superior a 240 ou 300 
milhões de reais, respectivamente.

3. Algumas normas específicas exigem que as 
instituições subordinadas ao Banco Central 
do Brasil, à Superintendência de Seguros 
Privados, à Agencia Nacional de Energia 
Elétrica e outras também tenham suas 
demonstrações contábeis auditadas.

4. Todas as empresas obrigadas a serem audi-
tadas são também obrigadas a publicar os 
demonstrativos contábeis, juntamente com 
o parecer da auditoria, em jornais de grande 
circulação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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24. Analise as afirmativas abaixo:

1. A lei define com clareza, por meio da 
Demonstração do Resultado do Exercício, o 
conceito de lucro liquido, estabelecendo os 
critérios de classificação de certas despesas.

2. O lucro ou prejuízo líquido apurado na 
Demonstração do Resultado do Exercício é o 
que se pode chamar de lucro dos acionistas, 
pois, além dos itens normais, já se deduzem 
como despesas o Imposto de Renda e as par-
ticipações sobre os lucros a outros que não os 
acionistas.

3. O lucro líquido da Demonstração do 
Resultado do Exercício é o valor final a ser 
sempre distribuído como dividendo.

4. Na determinação do resultado do exercício 
serão computados as receitas e os rendimentos 
ganhos no período, independentemente da 
sua realização em moeda; e os custos, despesas, 
encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Analise as afirmativas abaixo:

1. A Lei das Sociedades por Ações obriga a com-
paração das demonstrações contábeis dos 
dois exercícios.

2. A atualização monetária é obrigatória por 
lei, para efeitos de comparabilidade dos 
exercícios.

3. O grande objetivo da comparação das demons-
trações contábeis é que a análise de uma 
empresa é feita sempre com vista ao futuro. Por 
isso, é fundamental verificar a evolução passada, 
e não apenas a situação de um momento.

4. No caso de ajustes serem reconhecidos 
retrospectivamente, ou de reclassificação de 
itens nas demonstrações contábeis, devem 
ser apresentados, no mínimo, três balanços 
patrimoniais relativos: ao término do período 
corrente; ao termino do período anterior; e 
ao início do mais antigo período comparativo 
apresentado, se afetado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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26. Assinale a alternativa incorreta sobre Notas 
Explicativas (NE).

a. ( X ) A lei enumera o máximo de NE para o devido 
“esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício”.

b. ( ) As demonstrações contábeis devem ser com-
plementadas por notas explicativas, quadros 
analíticos ou por outras demonstrações contá-
beis necessárias à plena avaliação da situação 
e da evolução patrimonial da empresa.

c. ( ) Devem constar em NE a base de preparação 
das demonstrações financeiras e das práticas 
contábeis aplicadas.

d. ( ) Devem constar em NE as práticas contábeis 
adotadas no Brasil que não estejam apresen-
tadas em nenhuma outra parte das demons-
trações contábeis.

e. ( ) Devem constar em NE a descrição dos crité-
rios de avaliação dos elementos patrimoniais 
e das práticas contábeis adotadas, dos ajustes 
dos exercícios anteriores, reavaliações, ônus 
sobre ativos, dentre outros.

27. Identifique, na tabela abaixo, os custos diretos e 
indiretos:

Aluguel e seguro da fábrica R$ 2.500,00
Mão-de-obra direta R$ 75.500,00
Matéria-prima consumida R$ 30.000,00
Mão-de-obra do supervisor da fábrica R$ 8.000,00
Mão-de-obra indireta R$ 18.000,00
Energia elétrica da fábrica R$ 13.550,00
Consumo de água da fábrica R$ 2.500,00

Assinale a alternativa que corresponde ao valor total 
dos custos diretos.

a. ( ) R$ 30.000,00
b. ( ) R$ 75.500,00
c. ( X ) R$ 105.500,00
d. ( ) R$ 119.050,00
e. ( ) R$ 127.050,00

25. Os critérios de avaliação dos ativos e de registro 
dos passivos são aplicados dentro do regime de com-
petência e, de forma geral, seguem sumariamente a 
seguinte orientação:

a. ( ) Contas a receber: o valor dos títulos, acrescido 
de estimativas de perdas, para reduzi-Ios ao 
valor provável de realização.

b. ( X ) Aplicações em instrumentos financeiros e em 
direitos e títulos de crédito (temporário): pelo 
valor justo ou pelo custo amortizado (valor 
inicial acrescido sistematicamente dos juros e 
outros rendimentos cabíveis); neste caso ajus-
tado ao valor provável de realização, se este 
for menor.

c. ( ) Ativo imobilizado: ao custo de mercado, 
deduzido da depreciação, pelo desgaste ou 
perda de utilidade. Periodicamente deve ser 
feita análise sobre a recuperação dos valores 
registrados.

d. ( ) Intangível: pelo custo incorrido na aquisição, 
deduzido do saldo da respectiva conta de 
amortização, quando aplicável, ajustado ao 
valor recuperável, se este for maior.

e. ( ) Estoques: ao custo de aquisição ou de fabrica-
ção, reduzido por estimativas de perdas, para 
ajustá-lo ao preço de mercado, quando este 
for superior.
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30. A Empresa ABC produz quatro produtos: P1, P2, 
P3 e P4, utilizando quatro processos principais (funila-
ria, solda, pintura e acabamento). Os custos dos cen-
tros estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 Custos dos centros de custos

Centros de Custos Valor Total dos Custos (R$)
Funilaria 250.400
Solda 120.000
Pintura 98.000
Acabamento 56.600
Total 525.000

O número de produtos fabricados no período é de 
10.000 (P1), 5.000 (P2), 3.000 (P3) e 2.000 (P4).

A Tabela 2 apresenta os dados complementares sobre 
as horas-homem utilizadas por cada produto, no pro-
cesso de produção.

Tabela 2 Horas-homem utilizadas por cada produto nos centros

Centros P1 P2 P3 P4 Total
Funilaria 450 325 260 65 1.100
Solda 280 220 200 180 880
Pintura 220 195 125 120 660
Acabamento 170 140 110 20 440
Total 1.120 880 695 385 3.080

Determine o custo dos produtos P1, P2, P3 e P4, alo-
cando o custo dos centros de custos, baseado no 
número de produtos;

a. ( ) P1: 195.500 ; P2: 131.250 ; P3: 78.750 ; P4: 59.500
b. ( X ) P1: 262.500 ; P2: 131.250 ; P3: 78.750 ; P4: 52.500
c. ( ) P1: 262.500 ; P2: 131.250 ; P3: 119.750 ; P4: 59.500
d. ( ) P1: 262.500 ; P2: 150.250 ; P3: 119.750 ; P4: 52.500
e. ( ) P1: 272.500 ; P2: 150.250 ; P3: 78.750 ; P4: 52.500

31. As atividades, em função de sua capacidade de 
agregar valor, podem ser classificadas em:

a. ( ) atividades mistas e produtivas.
b. ( ) atividades em nível de lote e produto.
c. ( ) atividades repetitivas e não repetitivas.
d. ( ) atividades em nível de empresa e produto.
e. ( X ) atividades que agregam e não agregam valor.

28. A Indústria PanoNovo estimou produzir e vender 
40.000 camisas durante o mês de janeiro, com cus-
tos variáveis projetados de R$ 5,00, e custos fixos de 
R$ 2,00 por unidade. O nível de produção do período 
foi de 36.000 camisas, com custos totais incorridos de 
R$ 270.000.

A variação do custo da indústria PanoNovo foi de:

a. ( X ) R$ 10.000 desfavorável.
b. ( ) R$ 10.000 favorável.
c. ( ) R$ 15.000 favorável.
d. ( ) R$ 18.000 favorável.
e. ( ) R$ 18.000 desfavorável.

29. A Empresa ABC fabrica os produtos cruzeta V e 
Cruzeta U, que englobam os custos assim detalhados:

Custos variáveis
Matéria-prima R$ 1.250,00 / un R$ 2.000,00 / un
Mão-de-obra 2 h-h 3 h-h
O valor de h-h = R$ 100,00

Custos fixos
Aluguel 2.000.000,00
Depreciação 580.000,00
Seguro 1.400.000,00
Salário do gerente de produção 20.000,00

Sabe-se que no período foram produzidos 3.000 
unidades do produto Cruzeta V, e 4.000 unidades do 
produto Cruzeta U. O produto Cruzeta V foi vendido 
a R$ 7.550,00 a unidade, e o produto U a R$ 7.000,00 
a unidade. Os custos comerciais somam o valor de 
R$ 1.500.000,00.

Determine o custo unitário variável do produto 
Cruzeta V e Cruzeta U.

a. ( ) Cruzeta V: R$ 200,00 e Cruzeta U: 300,00
b. ( ) Cruzeta V: R$ 1.250,00 e Cruzeta U: R$ 2.000,00
c. ( X ) Cruzeta V: R$ 1.450,00 e Cruzeta U: R$ 2.300,00
d. ( ) Cruzeta V: R$ 1.450,00 e Cruzeta U: R$ 2.450,00
e. ( ) Cruzeta V: R$ 1.650,00 e Cruzeta U: 2.600,00
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Com a finalidade de executar a distribuição dos custos 
entre todos os centros de custos, a empresa utiliza como 
bases de distribuição as que aparecem no quadro 2.

Quadro 2 Bases de distribuição

Centros Área (m2)
Consumo 

(kW/h)
Empr.

Recursos humanos (A1) 260 800 8
Adm. da Produção (A2) 340 1200 12
Controle de qualidade (A3) 450 1500 15
Manutenção (A4) 250 500 5
Corte (P1) 800 5000 40
Montagem (P2) 600 4000 20
Pintura (P3) 800 2000 10
Acabamento (P4) 500 3000 30
Totais 4000 18000 140

Determine os custos totais dos centros (A1, A2, A3, 
A4, P1, P2, P3 e P4) por meio da distribuição primária, 
alocando os custos por meio das bases aos centros 
principais e auxiliares.

a. ( ) A1: 3.592,50; A2: 4.432,50; A3: 5.875,00; 
A4: 2.925,00; P1: 10.587,50; P2: 10.637,50; 
P3: 8.287,50; P4: 12.362,50

b. ( ) A1: 3.592,50; A2: 4.532,50; A3: 5.775,00; 
A4: 2.025,00; P1: 14.587,50; P2: 10.937,50; 
P3: 10.287,50; P4: 10.362,50

c. ( X ) A1: 3.592,50; A2: 4.732,50; A3: 5.775,00; 
A4: 2.925,00; P1: 14.587,50; P2: 10.637,50; 
P3: 8.287,50; P4: 10.362,50

d. ( ) A1: 4.217,50; A2: 5.357,50; A3: 6.400,00; 
A4: 3.550,00; P1: 13.962,50; P2: 10.012,50; 
P3: 11.412,50; P4: 9.737,50

e. ( ) A1: 7.592,50; A2: 4.732,50; A3: 5.775,00; 
A4: 2.825,00; P1: 14.587,50; P2: 10.637,50; 
P3: 8.287,50; P4: 10.462,50

32. A Empresa Xangri-lá ocupa uma área de 4.000 m2 
e sua produção está organizada em centros de custos, 
conforme apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 Centros de custos da empresa

Centros Auxiliares 
ou de Apoio

Centros Principais 
ou Produtivos

Recursos Humanos (A1) Corte (P1)
Administração da produção (A2) Montagem (P2)
Controle de Qualidade (A3) Pintura (P3)
Manutenção (A4) Acabamento (P4)

Em relação aos custos da empresa, na sequência estão 
descritos os valores e características de cada um deles:

Custos Fixos (R$) Variáveis (R$)
Energia elétrica (EE) 3500 18000
Tributos (TR) 4000
Depreciação (DE) 15000
Mão-de-obra indireta (MOI) 5000 5600
Materiais indiretos (MI) 9800
Total 37300 23600

 � Os custos fixos de energia elétrica serão atribuídos 
em partes iguais entre todos os centros da empresa, 
e a parte dos custos variáveis será distribuída a uma 
taxa de R$ 1,00 por kW/h consumido.

 � Os tributos serão distribuídos em partes iguais, 
entre todos os centros.

 � A depreciação é distribuída em função dos metros 
quadrados ocupados por cada centro de custo.

 � Sobre a mão-de-obra indireta (MOI): a parte variá-
vel será distribuída aos centros, segundo o número de 
empregados, e a parte fixa aos centros principais, em 
partes iguais.

 � Os materiais serão distribuídos aos centros, 
segundo o número de empregados.
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36. Os lançamentos dos direitos a receber a longo 
prazo devem, de acordo com a legislação, ocorrer no 
momento inicial da transação, ou seja, no momento 
em que a receita é reconhecida. A empresa Alfa rea-
lizou uma venda a prazo de energia no montante de 
R$ 12.000,00, para ser recebida em 20 meses. Os Juros 
embutidos na operação somaram o montante de 
R$ 2.500,00.

Assinale a alternativa que contém os lançamentos 
contábeis corretos.

a. ( X ) Débito na conta contábil Contas a Receber 
a Longo Prazo (Ativo Não Circulante), de 
R$ 12.000,00; Crédito na conta contábil 
Receita Bruta de Vendas, de R$ 12.000,00; 
Débito na conta contábil Receita Bruta de 
Vendas, de R$ 2.500,00; e Crédito na conta 
contábil Ajuste a Valor Presente de Receita 
Financeira Comercial a Apropriar (redutora 
da conta contábil Contas a Receber a Longo 
Prazo), de R$ 2.500,00

b. ( ) Débito na conta contábil Contas a Receber 
a Longo Prazo (Ativo Circulante), de 
R$ 12.000,00; Crédito na conta contábil Receita 
Bruta de Vendas, de R$ 12.000,00; Débito na 
conta contábil Receita com Juros de Vendas, 
de R$ 2.500,00; e Crédito na conta contábil 
Ajuste a Valor Presente de Receita Financeira a 
Apropriar (redutora da conta contábil Contas a 
Receber a Longo Prazo), de R$ 2.500,00

c. ( ) Apenas os lançamentos: Débito na conta con-
tábil Contas a Receber a Longo Prazo (Ativo 
Não Circulante), de R$ 12.000,00; e Crédito na 
conta contábil Receita Bruta de Vendas, de 
R$ 12.000,00

d. ( ) Apenas os lançamentos: Crédito na conta 
contábil Contas a Receber a Longo Prazo 
(Ativo Circulante), de R$ 12.000,00; e Crédito 
na conta contábil Receita Bruta de Vendas, de 
R$ 12.000,00

e. ( ) Apenas os lançamentos: Débito na conta 
contábil Contas a Receber a Longo Prazo 
(Ativo Circulante), de R$ 12.000,00; e Crédito 
na conta contábil Receita Bruta de Vendas, de 
R$ 12.000,00

33. Os custos são classificados em diretos e indiretos 
em função da sua:

a. ( ) estrutura de associação ao objeto.
b. ( ) variabilidade em relação à atividade.
c. ( ) variabilidade em relação ao departamento.
d. ( ) capacidade de variar, em relação ao objeto.
e. ( X ) capacidade de associação ao objeto.

34. O silo XYZ tem uma capacidade de armazena-
mento de 50 toneladas. Na semana anterior adqui-
riram-se 45 toneladas de arroz de três cooperativas 
diferentes:

 � Da Cooperativa de Tubarão foram compradas 
10 toneladas, a um preço unitário de R$ 0,50 
o quilo.

 � Da Cooperativa de Meleiro foram compradas 
15 toneladas, a R$ 0,40 o quilo.

 � Já da Cooperativa de Capivari de Baixo foram 
compradas 20 toneladas, ao preço de R$ 0,30 
o quilo.

Essas 45 toneladas armazenadas são para a venda a 
empresas beneficiadoras. Considerando que não há 
outros gastos, seu custo por quilo (kg) é de:

a. ( ) R$ 0,30 / kg
b. ( X ) R$ 0,3778 / kg
c. ( ) R$ 0,50 / kg
d. ( ) R$ 0,40 / kg
e. ( ) R$ 0,4555 / kg

35. Num adiantamento efetuado para viagem ao 
Senhor dos Concursos, assinale o lançamento correto 
do registro contábil.

a. ( ) Débito na conta contábil Caixa e Crédito, na 
conta contábil Despesa com Viagem.

b. ( ) Débito na conta contábil Despesa com 
Viagem e crédito na conta Caixa.

c. ( ) Débito na conta contábil Caixa ou Bancos e 
Crédito em Despesa com Viagem.

d. ( X ) Débito na conta contábil Adiantamento para 
Viagem e Crédito, na conta contábil Bancos.

e. ( ) Débito na conta contábil Adiantamento para 
Viagens e Débito na conta contábil Despesa 
com Viagem.
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38. É correto afirmar que, em 31.12.2012, por oca-
sião do encerramento do balanço e da apuração do 
resultado:

a. ( ) o Lucro Líquido é de R$ 11.880,00.
b. ( ) o Passivo Circulante representa 26,1742% do 

Passivo e Patrimônio Líquido.
c. ( X ) o Ativo Circulante representa 56,5371% do 

Ativo Total.
d. ( ) o imposto de renda a pagar é R$ 63.500,00.
e. ( ) o Total do Ativo Não Circulante é de 

R$ 143.500,00.

39. É correto afirmar que, em 31.12.2012, por oca-
sião do encerramento do balanço e da apuração do 
resultado:

a. ( X ) a margem líquida é de 21%.
b. ( ) a margem líquida é de 23,76%.
c. ( ) o retorno do investimento é de 8,3958%.
d. ( ) o retorno do patrimônio líquido é de 

11,3078%.
e. ( ) o retorno do patrimônio líquido é de 

11,2139%.

40. É correto afirmar que, em 31.12.2012, por oca-
sião do encerramento do balanço e da apuração do 
resultado:

a. ( ) o índice de Liquidez Seca é 1,73.
b. ( X ) o índice de Liquidez Seca é 1,78.
c. ( ) o Índice de Liquidez Geral é 2,53.
d. ( ) o índice de Liquidez Corrente é de 2,12.
e. ( ) a Imobilização do Patrimônio Líquido é de 

47,19%.

41. Assinale a alternativa correta quanto aos tipos 
que podem ser as competências tributárias no Brasil.

a. ( ) Concorrente, suplementar, local e residual
b. ( ) Privativa, suplementar, local e residual
c. ( ) Privativa, local e residual.
d. ( X ) Exclusiva ou Privativa e Residual
e. ( ) Exclusiva,Privativa e Concorrente

Dados

Para responder às questões 37 a 40, utilize as seguintes informações 
e dados:

A empresa Beta iniciou suas operações em 01.12.2012. 
O Balanço Patrimonial tinha as seguintes contas, com 
os respectivos saldos: Capital Social R$ 100.000,00; 
Estoques R$ 20.000,00; Conta Bancária R$ 30.000,00; 
Conta Imobilizado R$ 50.000,00.

A Beta realizou as seguintes operações, no mês de 
dezembro: Venda de Mercadorias, em 31.12.2012, no 
montante de R$ 50.000,00, sendo 40% à vista, 30% 
para receber em 3 meses e 30% para receber em 20 
meses. O montante dos Juros na venda de longo 
prazo foi de R$ 2.000,00; os Custos das Mercadorias 
representavam 40% das vendas. Teve despesas com 
salários, no montante de R$ 12.000,00, a serem pagos 
em 05.01.2013. Despesas Gerais de R$ 3.000,00, a 
serem pagas em 03.01.2013. A Despesa com Imposto 
de Renda foi de 12%, a ser paga no exercício seguinte. 
A Despesa com Depreciação no mês de dezembro 
foi 3%. No dia 15.12.2012 foi realizada compra a 
prazo (90 dias) de Material para Estoque, no valor de 
R$ 15.000,00. Os Dividendos a Pagar foram de 50% do 
Lucro Líquido. O Restante do Lucro Líquido foi desti-
nado para Reservas de Lucros.

37. É correto afirmar que, em 31.12.2012, por oca-
sião do encerramento do balanço e da apuração do 
resultado:

a. ( ) o Lucro Líquido foi de R$ 11.880,00.
b. ( ) o Total do Passivo Circulante em 31.12.2012 

foi de R$ 37.560,00.
c. ( ) o Total do Patrimônio líquido em 31.12.2012 

foi de R$ 105.940,00.
d. ( X ) o Total do Ativo em 31.12.2012 foi de 

R$ 141.500,00.
e. ( ) o Total do Ativo em 31.12.2012 foi de 

R$ 143.500,00.
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45. Analise as informações abaixo:

Empresa J&Ijij Ltda - Comércio:

Mês/Ano Vendas Custo/Despesas
Janeiro 950.000,00 905.000,00
Fevereiro 900.000,00 920.000,00
Março 990.000,00 895.000,00

Cálculos do IRPJ e CSLL:

Mês/ano
Estimativa

IRPJ CSLL TOTAL
Janeiro 17.000,00 10.260,00 27.260,00
Fevereiro 16.000,00 9.720,00 25.720,00
Março 17.800,00 10.692,00 28.492,00

Mês/ano
Balancete Suspensão e Redução

IRPJ CSLL Total
Janeiro 9.250,00 4.050,00 13.300,00
Fevereiro 3.750,00 2.250,00 6.000,00
Março 24.000,00 10.800,00 34.800,00

Assinale a alternativa que apresenta menor valor acu-
mulado recolhido mensalmente (janeiro até março), 
pelo critério de menor desembolso financeiro, da 
contribuição Social e do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica, considerando-se as possibilidades estimativas 
× balancete suspensão e redução.

a. ( ) 17.100,00
b. ( ) 34.800,00
c. ( ) 37.000,00
d. ( X ) 41.792,00
e. ( ) 81.472,00

46. Assinale a alternativa que define corretamente 
os crimes (ações e omissões dolosas) tributários.

a. ( ) Elisão
b. ( ) Evasão
c. ( ) Planejamento tributário
d. ( ) Abuso de direito tributário
e. ( X ) Sonegação, fraude e conluio

42. Uma empresa revendedora de aparelhos de som 
e imagem, adquiriu um determinado modelo Bluray 
3D, por R$ 5.000, após a dedução do ICMS. A empresa 
determina 40% de lucro sobre o preço de venda.

Assinale a alternativa que corresponde ao preço final 
desse produto para o consumidor, incluindo 18% de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

a. ( ) 6.097,56
b. ( ) 7.100,00
c. ( ) 8.333,33
d. ( ) 8.620,69
e. ( X ) 11.904,76

43. Assinale a alternativa que apresenta o valor do ISS 
pago na prestação de serviços de Limpeza (sediada na 
cidade de Gama, onde a alíquota é 5%) foi contratada 
por uma empresa de Organizadora de Shows sediada 
em Beta (alíquota do ISS de 2,5%) para realizar o ser-
viço de varrição na Arena Multiuso na cidade Beta, o 
valor pago pelos serviços prestados foi de $ 20.000,00.

a. ( ) 500,00
b. ( X ) 512,82
c. ( ) 766,36
d. ( ) 1.000,00
e. ( ) 1.052,63

44. Sabendo que a empresa X iniciou atividades em 
03/2008, seus faturamentos anuais foram:

2008  R$ 42.000.000,00
2009  R$ 39.990.000,00
2010  R$ 48.200.000,00
2011  R$ 46.840.000,00
2012  R$ 49.000.000,00

Assinale a alternativa que apresenta os anos de enqua-
dramento do Lucro Presumido (LP), considerando 
sempre o limite de R$ 48.000.000,00, para ingressar ou 
continuar no Lucro Presumido.

a. ( X ) 2008, 2010 e 2012
b. ( ) 2008, 2009 e 2010
c. ( ) 2008, 2009 e 2011
d. ( ) 2009, 2011 e 2012
e. ( ) 2010, 2011 e 2012
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49. Assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) No método de custo, os investimentos são 
avaliados pelo custo e deduzidos das perdas 
estimadas, quando necessário.

b. ( ) No método de custo não importa quando ou 
quanto foi gerado de lucro ou reserva, mas 
sim as datas e atos formais de sua distribuição.

c. ( ) No método da equivalência patrimonial, os 
resultados e quaisquer outras variações patri-
moniais da investida são reconhecidos (con-
tabilizados) na investidora no momento de 
geração na investida independentemente de 
serem ou não distribuídos;

d. ( ) No método de custo deixa-se de reconhecer, 
na empresa investidora, os lucros e reservas 
gerados e não distribuídos pela coligada.

e. ( X ) No método da equivalência patrimonial, os 
dividendos são excluídos do cálculo da receita 
de equivalência patrimonial.

50. Considere que a empresa FLORIPA detém 
40% do patrimônio líquido da empresa JOINVILLE. 
Considere também que os patrimônios líquidos 
dessas empresas em 31/12/2011 importa em 
R$ 2.500.000,00 e R$ 850.000,00 respectivamente. No 
final de 2012, a empresas JOINVILLE obteve um lucro 
de R$ 230.000,00 e distribuiu dividendos no valor 
de R$ 120.000,00. Considere ainda que a empresa 
JOINVILLE vendeu R$ 100.000,00, com margem de 
lucro de 20%, em produtos para e empresa FLORIPA 
e esta revendeu todos esses produtos para terceiros, 
dentro do mesmo ano.

Qual o valor da receita de equivalência patrimonial no 
final de 2012 auferida pela empresa FLORIPA?

a. ( ) R$ 44.000,00
b. ( ) R$ 84.000,00
c. ( X ) R$ 92.000,00
d. ( ) R$ 384.000,00
e. ( ) R$ 432.000,00

47. Analise as informações abaixo:

Faturamento de vendas 1.050.000,00
Devolução de Vendas 99.000,00
IPI sobre vendas 750.000,00
Rendimento Aplicações Financeira 35.000,00
ICMS sobre Vendas 178.500,00
ICMS Substituição Tributária 8.000,00
IPI nas devoluções de vendas 7.500,00
Descontos Incondicionais Concedidos 18.000,00
Juros Recebidos 14.000,00
Reversão de despesa de 13º Salário 63.560,00
Receitas de Serviços 190.000,00
Receita de Exportações 189.000,00
Receita Equivalência Patrimonial 50.000,00

Assinale a alternativa que apresenta a base de cálculo 
do PIS e COFINS cumulativo.

a. ( ) 357.500,00
b. ( X ) 372.500,00
c. ( ) 436.500,00
d. ( ) 1.727.500,00
e. ( ) 1.742.500,00

48. A empresa I&J S/A, localizada no estado de Santa 
Catarina, compra de uma empresa localizada no 
estado do Acre o produto WWW, por R$ 1.000,00, já 
incluso o ICMS. Sabe-se que a empresa compradora 
espera um lucro de 50% sobre o custo de aquisição do 
produto.

Assinale a alternativa que indica corretamente os pre-
ços de vendas (desconsiderar outros tributos) para os 
estados do Paraná, de Santa Catarina e Espírito Santo, 
respectivamente.

a. ( ) 1.118,64 ; 1.128,21 ; 1.233,64
b. ( ) 1.237,60 ; 1.224,40 ; 1.092,40
c. ( ) 1.557,60 ; 1.544,40 ; 1.412,40
d. ( X ) 1.609,76 ; 1.590,36 ; 1.419,35
e. ( ) 7.333,33 ; 7.764,71 ; 18.857,14
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