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• Nesta PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, nas questões objetivas de 1 a 5, que valem dez pontos — dois pontos

para cada questão —, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use o espaço próprio correspondente às RESPOSTAS ÀS QUESTÕES OBJETIVAS, na capa de seu CADERNO

DE RESPOSTAS DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. As questões discursivas valem sessenta pontos —

dez pontos para cada uma delas — e a redação/dissertação/estudo de caso vale trinta pontos. Nessas questões e na

redação/dissertação/estudo de caso, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva os textos para as respectivas folhas do CADERNO DE RESPOSTAS DA PROVA DE CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite os limites de quinze linhas para cada questão discursiva e de trinta linhas para a redação/dissertação/estudo de caso.

Qualquer fragmento além desses limites será desconsiderado. Será desconsiderado, também, o texto que não for escrito na(s)

folha(s) de texto definitivo correspondente(s).

• ATENÇÃO! No caderno de respostas da prova de conhecimentos específicos, identifique-se apenas na capa, pois não será

avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma

de identificação será atribuída nota zero, correspondente a identificação do candidato em local indevido.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Procedimentos de auditoria constituem um conjunto de

investigações técnicas que permitem ao auditor formar

opinião sobre as demonstrações contábeis examinadas,

fornecendo-lhe base para emitir um parecer

fundamentado. Para tanto, o auditor deverá obter provas

materiais ou informações persuasivas que comprovem

satisfatoriamente os fatos investigados. A esse respeito,

assinale a opção correta.

A Na falta de comprovantes, o registro contábil

constitui elemento comprobatório. 

B Na ausência de comprovante idôneo, a correlação

com outros registros contábeis ou elementos

extra-contábeis não contribui para validar os

lançamentos da escrituração.

C O conhecimento direto e pessoal, obtido por

verificações físicas, observações, cálculos e

inspeções, oferece maior segurança que informações

colhidas indiretamente.

D O custo elevado ou grande dificuldade para obtenção

de comprovações são razões suficientes para a sua

dispensa.
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Assinale a opção correta, em relação às normas de

direito administrativo que regem contratos e convênios.

A O elemento fundamental do convênio é o lucro.

B Contrato administrativo é o ajuste firmado entre a

administração e particular, segundo normas de

direito público, com o objetivo de solver sua

necessidade e visando o interesse público.

C Convênio depende precipuamente de licitação.

D Contrato administrativo é celebrado apenas entre

instituições governamentais.
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Acerca da legislação comercial e tributária, assinale a opção correta.

A A Constituição Federal veda que a União estabeleça isenção do

imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e do imposto sobre

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

(ICMS), ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

B As pessoas jurídicas que mantêm quadro estável de empregados devem

efetuar o pagamento das contribuições sociais apenas sobre a folha de

salários de seus empregados e demais rendimentos, e não sobre o

faturamento e o lucro, como forma de incentivo fiscal e diminuição do

nível de desemprego.

C Considere-se que a LW Tapeçaria S.A. tenha auferido receita bruta

inferior a R$ 150.000,00 no último ano-calendário. Nessa situação,

essa empresa preenche os requisitos necessários para optar pelo regime

especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos

pelas microempresas, o SIMPLES Nacional.

D Considere-se que uma pessoa jurídica que atua exclusivamente com

locação de bens imóveis tenha adquirido um prédio, incorporando-o

ao seu patrimônio em razão de uma fusão. Nesse caso, a referida

pessoa jurídica estará dispensada do recolhimento do imposto sobre a

transmissão de bens imóveis (ITBI).
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O princípio da oportunidade, que compreende os conceitos de integridade

e oportunidade, não se confunde com o da competência, pois apresentam

conteúdos manifestamente diversos. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta.

A Ao aplicar-se o critério da tempestividade, as variações devem ser

registradas mesmo na hipótese de incerteza de sua ocorrência ou

indefinição de seu valor.

B Ao aplicar-se o critério da integridade, o reconhecimento das variações

se dá somente diante da certeza de sua ocorrência e da definição

precisa de seu valor.

C O objetivo do princípio da oportunidade é determinar a natureza das

variações que afetam o patrimônio líquido.

D O objetivo do princípio da competência é a vinculação temporal das

receitas e despesas com os respectivos recebimentos e pagamentos.
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Com base na figura acima, que apresenta uma planilha em edição no Excel 2003, assinale o opção correta.

A Considerando-se que o valor da mão-de-obra é o dobro do valor da matéria-prima, a fórmula a ser utilizada para o cálculo da mão-

de-obra do produto blusa é = 2 + B3.

B O formato moeda pode ser adicionado à planilha utilizando-se a ferramenta .

C Por meio da ferramenta , é possível organizar as células em ordem alfabética crescente.

D O valor do lucro do produto blusa pode ser calculado utilizando-se a fórmula = D3 !(B3 + C3).
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Os exames referentes ao ativo imobilizado tangível têm como objetivos principais: a verificação da

existência, propriedade e posse desses bens, assim como de ônus sobre eles; sua contabilização,

inclusive classificação; os critérios de avaliação adotados, compreendidas atualizações, acréscimos,

reavaliações, depreciações e baixas.

Hilário Franco e Ernesto Marra. Auditoria Contábil. S. Paulo: Atlas, cap. 12.7.

Considerando que a síntese dos objetivos da auditoria do ativo imobilizado expressa acima tem caráter unicamente motivador, redija

um texto acerca de procedimentos básicos para a realização desse tipo de trabalho. Ao elaborar seu texto, discorra, necessariamente,

sobre os procedimentos e as técnicas mais apropriadas para testar a existência, propriedade, utilização e movimentação desses bens,

bem como sobre as razões para a escolha dos respectivos procedimentos e técnicas.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
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Os controles internos compreendem todos os meios utilizados por uma organização, destinados à

proteção de seu patrimônio, à verificação da correção, adequação e propriedade de seus registros

contábeis e demais informações relevantes, bem como a promover o uso e a combinação ótima dos

recursos com vistas ao atingimento dos objetivos propostos e das metas estabelecidas.

Idem, cap. 12.3.

Considerando o texto acima como motivador por tratar da conceituação dos controles internos aplicáveis a qualquer tipo de entidade,

redija um texto acerca dos controles internos no ciclo vendas-recebimentos, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• a adoção do princípio da segregação de funções;

• a aplicação do procedimento de confirmação direta (circularização).

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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Redija um texto dissertativo que aborde possíveis diferenças entre contratos e convênios administrativos e que contemple

necessariamente, os seguintes aspectos:

• características de contratos administrativos;

• objetivo maior dos contratos administrativos;

• características de convênios administrativos.

RASCUNHO – QUESTÃO 3
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Em regra, o tributo deve ser cobrado do sujeito passivo direto. Contudo a lei admite a cobrança de terceira pessoa, o responsável

tributário. Nesse sentido, discorra acerca do instituto da responsabilidade tributária por substituição.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
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Os princípios fundamentais de contabilidade revestem-se dos atributos de universalidade e veracidade,

conservando validade em quaisquer circunstâncias, aplicando-se a todos os patrimônios de quaisquer

entidades, e não se confundem com as normas, cuja característica essencial é se constituírem em

diretivas de natureza operacional. No caso brasileiro, os princípios estão obrigatoriamente presentes na

formulação das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Resolução CFC n.º 774/1994, itens 1.3 (com adaptações).

Considerando que o trecho acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto acerca dos princípios da entidade e da

continuidade como pilares teórico-doutrinários da contabilidade, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• síntese dos princípios da entidade e da continuidade;

• efeitos práticos da adoção e aplicação desses princípios.

RASCUNHO – QUESTÃO 5
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Foi solicitado a um analista técnico do SEBRAE que, utilizando o Microsoft Office,

elaborasse uma planilha com o orçamento de 2008, apresentasse gráficos com os

resultados, transferisse esses resultados para um relatório com texto explicativo e enviasse

o relatório por e-mail.

Com base nessa situação, redija um texto apresentando o conceito de Microsoft Office, enumerando os software do pacote Office a

serem utilizados em cada uma das atividades que o analista técnico deverá realizar bem como descrevendo as principais características

e recursos desses software.

RASCUNHO – QUESTÃO 6
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O trabalho de auditoria, para atingir sua finalidade, deve ser adequadamente planejado, de forma a

prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que nele serão empregados, bem

como a oportunidade de sua aplicação.

Resolução CFC n.º 321/1972, cap. III.

Considerando o texto acima como motivador, por constituir orientação emanada do Conselho Federal de Contabilidade como norma

relativa à execução do trabalho de auditoria e, especificamente, de seu planejamento, redija uma dissertação acerca da natureza,

extensão, profundidade e oportunidade dos trabalhos de auditoria, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• relação entre o sistema de controle interno e a abrangência dos trabalhos auditoriais;

• significado da natureza, extensão, profundidade e oportunidade da aplicação das provas seletivas, testes e amostragem em situações

concretas.
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RASCUNHO – REDAÇÃO / DISSERTAÇÃO / ESTUDO DE CASO
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