
CONCURSO PÚBLICO

8. PROVA OBJETIVA

ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO
(CONTADOR)

INSTRUÇÕES

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA, COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

14.06.2009
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números
01 a 06.

Não há nada mais insólito do que um filme sem música: 
reduzido ao som ambiental, “realista”, o cinema perde, paradoxal-
mente, um de seus maiores artifícios de “realidade”. É quase tão 
estranho pensar num filme sem trilha sonora quanto seria olhar 
pela janela e descobrir o mundo inteiro banhado de música, como 
se tudo tivesse, magicamente, se transformado em cinema.

A função da música no cinema tradicional vai desde a criação 
de um ambiente afetivo até a costura da narrativa e o comentário 
às cenas. Muito do que passa por música de filme não tem outra 
ambição que a de ajudar na hipnose da plateia ou reforçar padrões 
de expectativa (um tema expressivo nas cordas para a cena de 
amor; uma sequência de acordes de sétima dominante quando o 
vilão dos desenhos animados fracassa).

Essa estranheza de pessoas e coisas vivendo com trilha sonora, 
cidades inteiras cobertas de canções tem um nome antigo: melo-
drama, literalmente um drama com música.

(Arthur Nestrovsky, Notas Musicais)

01. Segundo Nestrovsky, a música no cinema serve, entre outras 
coisas, para

(A) reduzir o som ambiental.

(B) criar um ambiente afetivo.

(C) inverter situações de conflito.

(D) alegrar as cidades.

(E) ajudar a vender os filmes.

02. Segundo o autor, o fato de a realidade de um filme depender 
de uma trilha sonora e o mundo real não ter música se explica 
por

(A) coincidência.

(B) transitoriedade.

(C) paradoxo.

(D) expressividade.

(E) hipnose.

03. Insólito, no texto, significa

(A) normal.

(B) variável.

(C) fraco.

(D) incomum.

(E) ruim.

04. Há emprego de linguagem figurada na frase da alternativa:

(A) ... pensar num filme sem trilha sonora...

(B) ... o mundo inteiro banhado de música...

(C) ... um tema expressivo nas cordas...

(D) ... uma sequência de acordes...

(E) ... vilão dos desenhos animados...

05. Assinale a alternativa em que há voz passiva.

(A) Não há nada mais insólito do que um filme sem música: ...

(B) ... quanto seria olhar pela janela e descobrir o mundo 
inteiro...

(C) ... como se tudo tivesse, magicamente, se transformado 
em cinema.

(D) ... desde a criação de um ambiente afetivo...

(E) ... a de ajudar na hipnose da plateia ou reforçar padrões 
de expectativa...

06. Assinale a alternativa em que o verbo haver tem a mesma 
regência que aparece em – Não há nada mais insólito do que 
um filme sem música: ...

(A) Hão de existir políticos mais honestos.

(B) Napoleão havia terminado os preparativos para sua co-
roação.

(C) Há de haver algum emprego para mim.

(D) Os celtas podem haver construído esta muralha.

(E) Os músicos houveram por bem fazer novo ensaio.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números
07 a 10.

A Orquestra Histórica do Brasil, especializada em música 
antiga e barroca, realiza hoje, às 21h, o primeiro de dois concertos 
no teatro Copa Airlines, no shopping Eldorado, em SP. Promovidas 
pelo Instituto Open Door, as apresentações terão regência do
maestro João Guilherme Figueiredo e programa composto por 
peças de Vivaldi e obras pouco conhecidas, compostas, em sua 
maioria, nos séculos 16 e 17. Os ingressos custam R$ 60.

(Folha de S.Paulo, 27.04.2009)

07. Segundo o texto,

(A) as peças de Vivaldi são modernas e as dos outros autores 
são barrocas.

(B) o maestro João Guilherme Figueiredo é responsável pelo 
Instituto Open Door.

(C) o teatro Copa Airlines é financiado pelo Instituto Open 
Door.

(D) a Orquestra Histórica realizará vários concertos no
shopping Eldorado.

(E) as peças de Vivaldi não terão sido, necessariamente, 
compostas nos séculos 16 e 17.
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08. Da leitura do trecho – A Orquestra Histórica do Brasil, espe-
cializada em música antiga e barroca ... – pode-se entender 
que

(A) a música barroca é vista como diferente da música antiga.

(B) a música antiga está contida na música barroca.

(C) a música barroca está contida na música antiga.

(D) ambas as músicas pertencem à Idade Média.

(E) ambas as músicas pertencem à História do Brasil.

09. Assinale a alternativa que contém uma diferente versão da 
última frase do texto, em que a concordância se apresenta de 
acordo com a norma culta do português do Brasil.

(A) As apresentações terá no programa peças de Vivaldi e 
uma maioria de obras pouco conhecidas compostas nos 
séculos 16 e 17.

(B) As apresentações terão no programa peças de Vivaldi e 
uma maioria de obras pouco conhecidas composta nos 
séculos 16 e 17.

(C) As apresentações terão no programa peças de Vivaldi e 
uma maioria de obras pouco conhecidas compostos nos 
séculos 16 e 17.

(D) As apresentações terão no programa peças de Vivaldi e 
uma maioria de obras poucas conhecidas compostas nos 
séculos 16 e 17.

(E) As apresentações terão no programa peças de Vivaldi e 
uma maioria de obras pouco conhecido composto nos 
séculos 16 e 17.

10. Além do sentido de “ter determinado valor ou preço”, como 
está empregado no texto, custar pode também ter o sentido 
de “ser penoso, lastimoso”. Este último sentido pode ser 
encontrado em:

(A) Ele custou muito a chegar ontem à noite.

(B) Aquela imprudência custou-lhe a vida.

(C) O carro novo custou mais do que tinha pensado.

(D) Pensando bem, custava ter pelo menos telefonado?

(E) A troca de pneus custou-lhe a primeira posição no “grid”.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Segunda-feira (15/09)
O banco de investimento Lehman Brothers, o quarto 

maior dos EUA, entra com pedido de concordata – a maior 
da história do país. A AIG, a maior seguradora do mundo, 
anuncia plano de reestruturação para levantar capital e eleva 
o temor dos mercados.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2008)

Esses acontecimentos relacionam-se a uma crise cuja origem 
está

(A) na política de juros altos e restrição de crédito do Tesouro 
americano.

(B) nos gastos excessivos do governo norte-americano na 
guerra do Iraque.

(C) na intervenção desenfreada do governo americano na 
economia.

(D) no mercado imobiliário, com financiamentos até para 
clientes de alto risco.

(E) na valorização dos títulos da dívida pública para o paga-
mento de hipotecas.

12. Em novembro de 2008, foi anunciada a fusão de duas insti-
tuições financeiras brasileiras. Trata-se do

(A) Bradesco e do HSBC.

(B) Banespa e do Santander.

(C) Real e do ABN Amro.

(D) Safra e da Nossa Caixa.

(E) Itaú e do Unibanco.

13. No final de dezembro de 2008 e início de 2009, novos con-
frontos bélicos ocorreram na Faixa de Gaza, envolvendo

(A) libaneses e sírios.

(B) israelenses e palestinos.

(C) indianos e paquistaneses.

(D) russos e chechenos.

(E) turcos e armênios.

14. Durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 
agosto de 2008, o governo da China temia a ocorrência de 
manifestações a favor desta região autônoma. No final de 
fevereiro de 2009, turistas estrangeiros foram proibidos de 
visitá-la, antes do 50.º aniversário de uma rebelião fracassada 
contra a China.

Essas informações referem-se à região

(A) de Xangai.

(B) do Tibete.

(C) de Hong Kong.

(D) da Mongólia.

(E) de Taiwan.
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15. Sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal 
Federal confirmou, em março de 2009,

(A) a desocupação, por parte dos índios, das áreas de produ-
ção de arroz.

(B) a presença de tropas militares para a defesa das fronteiras.

(C) a demarcação contínua das terras indígenas, sob certas 
condições.

(D) o direito de fazendeiros e índios às terras que já ocupam.

(E) a necessidade de ilhas territoriais para separar índios de 
brancos.

16. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no início de 
2009, o Produto Interno Bruto brasileiro do quarto trimestre 
de 2008, em relação ao terceiro trimestre de 2008,

(A) diminuiu 11,9%.

(B) cresceu 5,1%.

(C) diminuiu 7,4%.

(D) cresceu 0,5%.

(E) diminuiu 3,6%.

17. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em abril de 2009, a 
cassação do governador Jackson Lago e do vice Luiz Porto, 
por abuso de poder econômico e político. Lago governava

(A) o Maranhão.

(B) Pernambuco.

(C) a Paraíba.

(D) Roraima.

(E) o Amazonas.

18. Cumprindo promessa de campanha, o presidente norte-
americano Barack Obama anunciou, em abril de 2009,

(A) a permissão para empresas americanas negociarem em 
Cuba.

(B) o fechamento imediato da base e prisão de Guantánamo.

(C) a liberação total de viagens de cubano-americanos para 
a ilha.

(D) o fim do embargo econômico dos EUA a Cuba.

(E) a inclusão de Cuba na OEA, no FMI e no Banco Mundial.

19. A estratégia de desonerações tributárias setoriais explicita a 
aposta do governo no mercado interno como fator de susten-
tação do crescimento econômico durante a crise financeira 
e retração do comércio internacional.

(O Estado de S.Paulo, 18.04.2009)

Como exemplo dessa estratégia, o governo brasileiro deter-
minou, em abril de 2009,

(A) a elevação de impostos sobre materiais de construção, 
como o cimento.

(B) o aumento dos juros pagos aos depósitos nas cadernetas 
de poupança.

(C) a transferência dos recursos do FGTS para a Previdência 
Social.

(D) a redução do IPI sobre alguns eletrodomésticos, como 
fogões e geladeiras.

(E) o corte nas alíquotas de exportação e nas despesas do 
setor público.

20. Palco histórico de conflitos, por conta de grilagem, desma-
tamento e auge e queda do garimpo, (...) vive hoje um acir-
ramento fundiário. O Estado, uma das principais fronteiras 
agropecuárias do país, é alvo da cobiça de grandes grupos, 
o que torna cada vez mais escassas as áreas passíveis de 
desapropriação para reforma agrária.

O efeito prático disso é o aumento (ou a manutenção) dos 
acampamentos. (...)

O conflito de anteontem é apenas mais um, numa extensa lista 
acumulada nos últimos 30 anos. O mais conhecido aconteceu 
13 anos atrás, em Eldorado dos Carajás.

(Folha de S.Paulo, 20.04.2009)

O trecho faz referência ao Estado do

(A) Pará.

(B) Mato Grosso.

(C) Tocantins.

(D) Paraná.

(E) Rio Grande do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões de números 21 a 23, considere as afir-
mações em relação aos princípios fundamentais de contabilidade.

21. I. A empresa que paga as despesas pessoais dos sócios, 
utilizando do dinheiro que tem em suas contas bancárias, 
oriundo do recebimento de duplicatas, fere o princípio 
fundamental de contabilidade denominado Continuidade.

II. O Princípio do Custo Como Base de Valor refere-se 
ao custo original e pressupõe que os registros contábeis 
permaneçam com seus valores originais inalterados, os 
quais servem de referência para o valor de bens, direitos 
e obrigações a que se referem. 

III. O princípio da Entidade pressupõe a existência de uma 
entidade denominada pessoa jurídica e outra entidade 
denominada pessoa física, nas quais os registros contábeis 
são efetuados, conjuntamente, como uma única entidade.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

22. I. A empresa que vende mercadorias à vista e registra as 
receitas na mesma oportunidade, e, nas operações com 
mercadorias a prazo, registra as receitas na contabili-
dade no momento do recebimento, está obedecendo às 
cláusulas do Princípio fundamental de Contabilidade 
denominado Competência.

II. A empresa que vende mercadorias a vista e registra as 
receitas na mesma oportunidade, e, nas operações com 
mercadorias a prazo, registra as receitas na contabilidade 
no momento da ocorrência da operação de venda, está 
obedecendo às cláusulas do Princípio fundamental de 
Contabilidade denominado Competência.

III. A empresa que vende mercadorias a vista e registra as 
receitas na mesma oportunidade, e, nas operações com 
mercadorias a prazo, registra as receitas na contabilidade, 
também no momento do recebimento, está obedecendo 
às cláusulas do Princípio fundamental de Contabilidade 
denominado Competência.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

23. I. O patrimônio das entidades está composto por bens, di-
reitos e obrigações. Os bens e direitos compõem o Ativo 
da entidade, e as obrigações, o Passivo.

II. O capital social de uma entidade representa o investimento 
realizado pelos sócios ou acionistas daquela entidade, 
somado com os saldos dos lucros dos exercícios passados.

III. O Patrimônio Líquido de uma entidade é igual à diferença 
entre o seu Ativo e Passivo, segundo a equação funda-
mental do patrimônio.

Está correto apenas o contido em

(A) II e III.

(B) I e III.

(C) I e II.

(D) II.

(E) I.

24. Conforme o Princípio da Competência, o reconhecimento da 
Receita deverá ser

(A) na emissão do pedido.

(B) na entrega do produto.

(C) no último dia do mês.

(D) no recebimento do adiantamento.

(E) no recebimento da receita.

25. “Deve ensejar o reconhecimento universal das variações 
ocorridas no patrimônio da Entidade, em um período de tempo 
determinado, base necessária para gerar informações úteis ao 
processo decisório da gestão”.

O trecho refere-se ao Princípio da

(A) Prudência.

(B) Anterioridade.

(C) Entidade.

(D) Oportunidade.

(E) Continuidade.

26. A Cia. São Paulo adquiriu um veículo usado que será utilizado 
em suas atividades operacionais. Considerando-se que a taxa 
de depreciação anual desse veículo é de 20% e que o mesmo 
foi posto em funcionamento pela primeira empresa que o 
adquiriu por exatos 4 anos da data da compra pela Cia. São 
Paulo, a taxa de depreciação que poderá ser utilizada por esta 
última será de

(A) 50%.

(B) 40%.

(C) 20%.

(D) 30%.

(E) 10%.
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Considere as informações seguintes para responder às questões 
de números 27 e 28.

Balanço Patrimonial (R$ 1.000,00) em 31.12.2007
Ativo Passivo
Ativo Circulante Passivo Circulante
Disponível 10 Fornecedores 20
Duplicatas a Receber 8 Impostos a Pagar 2
Mercadorias 24 Salários a Pagar 4
Ativo Permanente
Equipamentos 18 Total do Passivo 26
Imóveis 30

Patrimônio Líquido
Capital 54
Reservas 10

Total do Ativo 90 Total do Patrimônio Líquido 64

Ocorreram as seguintes operações em 2008:

Compra de mercadorias a prazo ......................................................... 18
Venda à vista de mercadorias ............................................................. 40
Pagamentos a fornecedores ................................................................ 14
Custo das mercadorias vendidas ........................................................ 30
Duplicatas recebidas de clientes .......................................................... 6
Venda de imóvel, vendido para recebimento em seis meses ............... 6
Custo do imóvel vendido ................................................................... 12
Aumento de capital em dinheiro ........................................................ 20
Pagamento dos salários provisionados em 2007 .................................. 4
Compra de equipamentos, a prazo de seis meses ................................ 2

Observações:
1. Desconsidere a incidência de impostos.
2. Considere que os negócios a prazo foram feitos em dezembro de 2008 

e o prazo para pagamento das mercadorias é de 30 dias.

27. Considerando que as operações descritas foram as únicas 
ocorridas no período de 2008, pode-se afirmar que

I. no balanço de 2007, o valor do Ativo Circulante equivale 
a duas vezes o valor do Ativo Circulante do balanço de 
2008.

II. no balanço de 2008, o valor do Ativo Circulante equivale 
a três vezes o valor do Passivo Circulante de 2007.

III. comparando o balanço de 2008 com o balanço de 2007, 
verifica-se que houve aumento de R$ 34 no valor do 
Capital Circulante Líquido.

IV. o valor do Capital Circulante Líquido sofreu um incre-
mento de R$ 50, no Balanço de 2008, em comparação 
com o balanço de 2007.

Estão corretas apenas as afirmações

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

28. Considerando que as operações descritas foram as únicas 
ocorridas no período de 2008, pode-se afirmar que

I. o saldo da conta de imóveis no final do período de 2008 
é de R$ 18.

II. houve um ganho de capital na operação com o imóvel na 
monta de R$ 6.

III. o resultado do período de 2008 foi um lucro de R$ 4.
IV. houve prejuízo no período de 2008 no montante de R$ 2.

Estão corretas apenas as afirmações

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

Considere as informações seguintes para responder às questões 
de números 29 e 30.

Devolução de Vendas de Mercadorias R$ 5.000,00
Estoque Final de Mercadorias R$ 8.000,00
Estoque Inicial de Mercadorias R$ 12.000,00
Fretes Pagos sobre Compras de Mercadorias R$ 5.000,00
ICMs Incidente sobre as Compras de Mercadorias R$ 15.000,00
ICMs Incidente sobre as Vendas de Mercadorias R$ 33.000,00
Total das Compras de Mercadorias R$ 180.000,00
Total das Vendas de Mercadorias R$ 240.000,00

29. As informações demonstram um resultado com mercadorias de

(A) R$ 31.000,00.

(B) R$ 28.000,00.

(C) R$ 26.000,00.

(D) R$ 21.000,00.

(E) R$ 11.000,00.

30. O valor do custo das mercadorias vendidas foi de

(A) R$ 190.000,00.

(B) R$ 182.000,00.

(C) R$ 177.000,00.

(D) R$ 174.000,00.

(E) R$ 165.000,00.
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Considere as informações a seguir para responder às questões de 
números 31 e 32.

Determinada empresa apresenta as contas de seu Balanço Patri-
monial.

Caixa R$ 30.000,00
Máquinas e Equipamentos R$ 150.000,00
Fornecedores R$ 180.000,00
Duplicatas a Receber R$ 90.000,00
Capital Social R$ 100.000,00
Estoques R$ 120.000,00
Contas a Pagar R$ 160.000,00
Ações de Outras Empresas R$ 140.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados R$ 30.000,00
Financiamentos a Pagar de Longo Prazo R$ 60.000,00

31. O valor do Ativo Permanente e o do Patrimônio Líquido são, 
respectivamente:

(A) R$ 240.000,00 e R$ 340.000,00.

(B) R$ 290.000,00 e R$ 130.000,00.

(C) R$ 150.000,00 e R$ 70.000,00.

(D) R$ 290.000,00 e R$ 270.000,00.

(E) R$ 430.000,00 e R$ 150.000,00.

32. O valor do Capital Circulante Líquido e o do Investimento 
dentro do Ativo Permanente são, respectivamente:

(A) R$ 100.000,00 (negativo) e R$ 140.000,00.

(B) R$ 100.000,00 e Zero.

(C) R$ 240.000,00 e R$ 140.000,00.

(D) R$ 340.000,00 e R$ 140.000,00.

(E) R$ 100.000,00 (negativo) e R$ 240.000,00.

Das Demonstrações Contábeis da Cia. Piratininga, em 31.12.2007 
e 31.12.2008, retiraram-se os seguintes dados:

31.12.2007 31.12.2008
Capital Circulante Líquido R$ 7.472,00 R$ 16.024,00
Passivo Circulante R$ 5.430,00 R$ 5.140,00

33. É correto afirmar que o aumento do Ativo Circulante da Cia. 
de 2007 para 2008, e o índice de liquidez corrente de 2007 e 
2008 são, respectivamente, de

(A) R$ 10.884,00; 2,38 e 4,12.

(B) R$ 290,00; 1,38 e 3,12.

(C) R$ 8.262,00; 2,38 e 4,12.

(D) R$ 8.552,00; 2,38 e 3,12.

(E) R$ 5,140,00; 1,38 e 4,12.

34. A empresa recebeu a importância líquida de R$ 5.000,00 re-
ferente à quitação de um título, tendo concedido um desconto 
de 10% ao cliente, gerando o seguinte lançamento:

(A) Caixa
a Descontos Concedidos R$ 555,56

(B) Caixa
a Títulos a Receber R$ 5.555,56

(C) Diversos
a Títulos a Receber R$ 5.555,56
Descontos Concedidos R$ 555,56
Caixa R$ 5.000,00

(D) Caixa R$ 5.500,00
a Títulos a Receber R$ 5.000,00

(E) Caixa R$ 5.000,00
a Títulos a Receber R$ 5.500,00

35. No mês de setembro de 2003, uma empresa comprou, a 
prazo, material de expediente, no valor de R$ 30.000,00. Os 
pagamentos das faturas ocorreram em 30 de outubro, 30 de 
novembro e 30 dezembro de 2003. O material utilizado em 
dezembro de 2003 totalizou R$ 20.000,00.

Em conformidade com o Princípio de Competência, o valor 
a ser apropriado como Despesas, em 2003, será de

(A) R$ 30.000,00, em setembro de 2003.

(B) R$ 20.000,00, em novembro de 2003.

(C) R$ 20.000,00, em setembro de 2003.

(D) R$ 20.000,00, em dezembro de 2003.

(E) R$ 10.000,00, em outubro de 2003.

36. São princípios constitucionais tributários, entre outros:

I. Anterioridade.
II. Conservadorismo.

III. Isonomia tributária.
IV. Legalidade tributária.
V. Irretroatividade tributária.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) I, III, IV e V, apenas.

(E) I, II, III, IV e V.

37. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.

 é toda prestação pecuniária compul-
sória em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não 
constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

(A) Taxa

(B) Tributo

(C) Imposto

(D) Contribuições federais

(E) Contribuição de melhoria






9 CEPS0901/08-AnTécAdm(Contador)

38. É a situação descrita em lei que, uma vez ocorrida correta-
mente, determina a transferência, em favor do Estado, da 
titularidade de certa quantia em espécie. Pode-se afirmar que 
esse é o conceito de

(A) alíquota.

(B) contribuinte.

(C) fato gerador.

(D) base de cálculo.

(E) contribuição compulsória.

39. A Lei que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal é a de 
número

(A) 101/2000.

(B) 116/2003.

(C) 3.000/2000.

(D) 4.320/1964.

(E) 6.404/1976.

40. Nas Entidades Públicas, os resultados gerais do exercício 
serão demonstrados nas seguintes peças contábeis:

(A) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Pa-
trimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício.

(B) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Pa-
trimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais.

(C) Balanço Patrimonial, na Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado.

(D) Balanço Patrimonial, na Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Demonstração do Resultado do Exercício.

(E) Balanço Patrimonial, na Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e Demonstração do Resultado 
do Exercício.

41. A respeito de depreciação e amortização contábil, é correto 
afirmar:

(A) A depreciação atinge a perda de valor de coisas materiais.

(B) A amortização atinge a perda de valor de coisas materiais.

(C) A amortização caracteriza-se pela perda de valor que 
sofrem as imobilizações suscetíveis de exploração e que 
se esgotam no correr do tempo.

(D) A depreciação destina-se apenas a significar perda de va-
lor de coisas imateriais ou de imobilizações financeiras.

(E) A depreciação caracteriza-se pela perda de valor que 
sofrem as imobilizações suscetíveis de exploração e 
que se esgotam no correr do tempo pela exploração, ou 
obsolescência tecnológica.

42. A empresa “Lucrativa Ltda.” adquiriu caminhão em 1.º de 
agosto de 2008 por R$ 60.000. Sabendo-se que a vida útil 
estimada do bem é de 5 anos, considerando o método linear 
de depreciação e, ainda, a inexistência de valor residual, caso 
ocorra a sua venda, em 30 de julho de 2011, por R$ 35.000, 
a “Lucrativa Ltda.” irá auferir o resultado de

(A) R$ 1.000 de perda de capital.

(B) R$ 9.000 de perda de capital.

(C) R$ 11.000 de ganho de capital.

(D) R$ 12.000 de perda de capital.

(E) R$ 25.000 de ganho de capital.

Para responder às questões de números 43 e 44, analise o Balancete 
de Verificação da empresa “Kebra Kabeça” em 31.12.X8.

Contas Saldos Finais (Em R$)
Devedores Credores

Caixa 20
Bancos 60
Clientes 250
Móveis e Utensílios 500
Estoque de mercadorias 150
Depreciação acumulada 100
Fornecedores 250
Capital Social 200
Financiamento em longo prazo 350
Reservas de lucros 80
Total 980 980

Elaborado Balanço Patrimonial em conformidade com a Legis-
lação vigente.

43. O quociente de liquidez imediata está representado adequada-
mente por

(A) 1,00.

(B) 0,66.

(C) 0,42.

(D) 0,32.

(E) 0,23.

44. O quociente de liquidez seco está representado adequadamente 
por

(A) 0,55.

(B) 1,14.

(C) 1,32.

(D) 1,37.

(E) 1,92.
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45. São premissas básicas para a conversão de demonstrativos 
contábeis em moeda de capacidade aquisitiva constante, entre 
outras:

I. Taxa corrente = é a taxa de câmbio em vigor no último 
dia do fechamento dos demonstrativos contábeis.

II. Taxa histórica = é a taxa de câmbio em vigor na data em 
que ocorre a operação.

III. Ativos e passivos monetários – serão convertidos pela 
taxa corrente.

IV. Ativos e passivos não monetários – serão convertidos pela 
taxa histórica.

Está correto o contido em

(A) IV, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

46. Considerando a conversão das demonstrações contábeis em 
moeda de capacidade aquisitiva constante, pode-se afirmar 
que

(A) caixa, bancos e contas a receber serão convertidas pela 
taxa corrente.

(B) ativos e passivos monetários serão convertidos pela taxa 
histórica.

(C) fornecedores e contas a pagar serão convertidos pela taxa 
histórica.

(D) ativos e passivos não monetários serão convertidos pela 
taxa corrente.

(E) estoques, despesas antecipadas e ativo permanente serão 
convertidos pela taxa corrente.

Dados para resolver as questões de números 47 e 48. Analise as 
informações.

Venda de mercadorias no mercado interno R$ 80.000
Venda de serviços para o mercado interno R$ 70.000
Compras de mercadorias para revenda R$ 30.000
Juros pagos a bancos e fornecedores R$ 2.000
Receita com juros por atraso de clientes R$ 1.000
Devolução de vendas de mercadorias R$ 10.000
Devolução de compras de mercadorias R$ 5.000

47. Considerando que a empresa optou pela sistemática de tributação 
com base no lucro presumido e cumulatividade para efeito do 
PIS e da COFINS, pode-se afirmar que os valores a recolher, 
respectivamente, a título de PIS e da COFINS, serão de

(A) R$ 741,00 e R$ 3.420,00.

(B) R$ 747,50 e R$ 3.450,00.

(C) R$ 754,00 e R$ 3.480,00.

(D) R$ 916,50 e R$ 4.230,00.

(E) R$ 942,50 e R$ 4.350,00.

48. No caso de a empresa optar pela sistemática de tributação 
com base no lucro real e não cumulatividade para efeito do 
PIS e da COFINS, pode-se afirmar que os valores a recolher, 
respectivamente, a título de PIS e da COFINS, serão de

(A) R$ 1.914,50 e R$ 8.816,00.

(B) R$ 1.897,50 e R$ 8.816,00.

(C) R$ 1.897,50 e R$ 8.740,00.

(D) R$ 1.881,00 e R$ 8.664,00.

(E) R$ 1.798,50 e R$ 8.284,00.

49. Sobre os aspectos gerais do imposto de renda da pessoa jurí-
dica, analise as afirmações que seguem.

I. As receitas de uma empresa representam acréscimo 
patrimonial, consequentemente, todas as receitas são 
tributáveis pelo imposto de renda.

II. Determinada empresa que tenha apurado prejuízo contábil 
poderá constituir provisão para o imposto de renda da 
pessoa jurídica.

III. O lucro pode ser arbitrado por lançamento da autoridade 
competente, e a opção por lançamento do contribuinte.

IV. LALUR quer dizer Livro de Apuração do Lucro Real, e 
sua utilização é obrigatória para as pessoas jurídicas que 
fizerem a opção pelo lucro real ou pelo lucro presumido.

Pode-se afirmar que são corretas apenas

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) I, III e IV.

50. Analise as informações a seguir, à luz da legislação tributária 
do imposto de renda da pessoa jurídica.

I. As pessoas jurídicas que apurem lucro presumido anual 
superior a R$ 240.000 estão sujeitas à alíquota adicional 
de 10%.

II. Lucro real é o lucro que será tributado pelo imposto de 
renda e é aquele apurado na contabilidade das empresas.

III. Qualquer despesa da empresa que tiver sido paga reduz 
o lucro contábil, consequentemente, é dedutível para fins 
do imposto de renda incidente sobre o lucro da pessoa 
jurídica.

IV. O prejuízo fiscal compensável é aquele apurado na escri-
turação fiscal da pessoa jurídica (LALUR).

Pode-se afirmar que está correto apenas o contido em

(A) I, II e III.

(B) III e IV.

(C) II e IV.

(D) I e II.

(E) IV.







