
Prefeitura MuniciPal de rosana

ConCurso PúbliCo

002. Prova objetiva

Contador

 � Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

 � Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 � Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele 
está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja 
algum problema, informe ao fiscal da sala.

 � Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 � Responda a todas as questões.

 � Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 � Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 � A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído 
o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

 � Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio 
após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.

 � Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

 � Até que você saia do prédio, todas as proibições e 
orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

14.10.2012



folha interMediária de resPostas



3 PMRO1201/002-Contador

ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04.

Países que têm contas a acertar com ditaduras que se desfazem, 
ou com inimigos derrotados em guerra, têm à sua escolha dois, e 
só dois, caminhos. Ou julgam e punem imediatamente os conde-
nados por crimes cometidos durante a ditadura ou a guerra – e, 
tendo feito isso, encerram o assunto de uma vez por todas. Ou, 
então, não agem na hora, por não terem a força indispensável 
para punir, ou porque preferem deixar as decisões para depois – e, 
nesse caso, não acertam as contas nunca mais. O Brasil de hoje, 
com sua Comissão Nacional da Verdade, imagina que pode des-
cobrir uma terceira via. Ao fim da ditadura militar, nada foi fei-
to pelos novos governantes para julgar delitos cometidos pelo 
regime – dentro do entendimento de que a melhor solução era 
adotar uma anistia mútua. Era, também, a única solução possível 
na vida real, levando-se em conta que os militares tinham saído 
do governo, mas não tinham saído do Brasil. Desde então, para 
efeitos práticos, a coisa toda acabou no arquivo morto. Agora, 
quarenta anos depois dos fatos que se deseja esclarecer, montou-
-se essa comissão para consertar o que nunca foi consertado.

(J. R. Guzzo, Quarenta anos depois. Veja 04.07.2012)

01. Assinale a alternativa que encerra esse texto com a frase 
coerente com o ponto de vista expresso pelo autor sobre o 
trabalho da Comissão da Verdade.
(A) Não faz sentido.
(B) Parece bastante razoável.
(C) Finalmente se fará justiça.
(D) A história sempre se reescreve.
(E) Cedo ou tarde, a verdade aparece.

02. Observe o sentido da palavra destacada na frase – Desde 
então, para efeitos práticos, a coisa toda acabou no arquivo 
morto – e assinale a alternativa em que tal palavra é empre-
gada com o mesmo significado.
(A) Quando ele crescer, aí então compreenderá nossa atitude.
(B) Presencia os conflitos familiares e então fica assim, em 

choque.
(C) Se a pessoa quer colaborar, então não surge conflito.
(D) Continue preparando seus relatórios como fazia então, 

quando trabalhava no setor de compras.
(E) Então, o que se pode dizer desse projeto?

03. A frase – por não terem a força indispensável para punir – 
expressa, em relação à que a antecede, a noção de
(A) consequência, enquanto a antecedente expressa sua 

causa.
(B) causa, enquanto a antecedente expressa seu efeito.
(C) meio, enquanto a antecedente expressa sua finalidade.
(D) modo, enquanto a antecedente expressa sua razão.
(E) explicação, enquanto a antecedente expressa seu meio.

04. Na passagem – nesse caso, não acertam as contas nunca mais – a 
expressão destacada faz referência à situação em que
(A) há reação imediata de prestação de conta dos países 

com os inimigos vencidos em guerra ou com as ditadu-
ras vencidas.

(B) deveria ocorrer a punição exemplar que compete dar 
aos crimes cometidos pelas ditaduras.

(C) existe recusa de alguns países a enfrentar os ditadores, 
por medo de represálias.

(D) há dúvidas sobre a atitude a tomar em relação aos men-
tores das ditaduras ou fomentadores de guerras.

(E) falta ação julgadora e punitiva dos crimes tão logo ter-
minem as guerras ou caiam as ditaduras.

05. Assinale a alternativa que apresenta pontuação e concordân-
cia verbal e nominal de acordo com a norma culta.
(A) Uma vez derrotados os inimigos, governos de nação 

vencedora só possui mesmo, dois caminhos a seguir.
(B) Se as decisões do dirigente são adiadas, resta a impres-

são de que há hesitação e medo em sua atitude.
(C) Só existe dois caminhos para os países mais alertas, 

que, pretendem acertar contas com seus inimigos.
(D) Todos aqueles que um dia foram condenados por seus 

crimes, fica sujeito a cumprir pena.
(E) Fez-se esforços para promover um “acerto de contas”, 

que afinal, demorou anos para acontecerem.

Para responder à questão de número 06, considere os quadrinhos.

MAS... O QUE VOCÊ ESTÁ
FAZENDO AÍ COM A

TELEVISÃO DESLIGADA?

ESTOU PENSANDO!
QUERIA TER UMA CHANCE

DE PODER PENSAR
NA FRENTE DA TELEVISÃO!

(Quino, Toda Mafalda)

06. À vista da situação exposta nos quadrinhos, é correto dedu-
zir que, do ponto de vista da personagem Mafalda,
(A) ver televisão é uma maneira de perder o exercício da 

própria capacidade de julgamento.
(B) o conteúdo que se vê na televisão é pouco pertinente, 

desde que seja possível refletir sobre ele.
(C) as novidades trazidas pela televisão levam o indivíduo a 

pensar seriamente na realidade que o cerca.
(D) as inovações tecnológicas sobrepujam o livre arbítrio 

do homem e o impedem de pensar.
(E) é possível abrir mão do senso crítico, sem perder de vis-

ta a qualidade dos conteúdos veiculados pela televisão.
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10. Observe a palavra destacada na frase – no sertão de Alagoas, 
lá onde o diabo perdera as botas – e assinale a alternativa 
em que seu emprego com preposição está de acordo com a 
norma culta de regência.

(A) Assim que nos informarem aonde estão, iremos ao en-
contro deles.

(B) Aonde podemos encontrar o responsável pelo setor?

(C) Não se sabe ainda aonde foram levados os documentos 
do cliente.

(D) O lugar aonde pretendem instalar a empresa precisa de 
obras de infraestrutura.

(E) Pergunto-me aonde podemos acomodar o grupo de au-
ditores.

raciocínio Lógico

11. Considerando verdadeiras as seguintes premissas:
•   Matemáticos nunca erram.
•   Jorge é engenheiro.
•   Engenheiros erram muito pouco.

É correto afirmar que

(A) Jorge nunca erra.

(B) Jorge é bom em matemática.

(C) Jorge também é matemático.

(D) existem engenheiros que não erram.

(E) não existem matemáticos que sejam engenheiros.

12. Após aprender a usar os comandos de copiar e colar em um 
editor de textos, Fabiana copiou e colou o seu nome várias 
vezes, sem deixar espaços entre cada nome, de modo a for-
mar um padrão parecido com o seguinte, na tela de seu com-
putador:

FabianaFabianaFabianaFabianaFabianaFabianaFabiana

FabianaFabianaFabianaFabianaFabianaFabianaFabiana

Após colar seu nome duas vezes, Fabiana percebeu que  
havia um contador indicando que existiam 14 caracteres no 
texto. Ela continuou colando seu nome, de acordo com o 
padrão apresentado, até que o contador ficou muito próximo 
a mil. Nesse momento, ela começou a digitar seu nome, uma 
letra por vez, começando pela letra F, até que o contador 
indicasse mil caracteres.

O número de letras “A” que Fabiana digitou ou colou nesse 
processo foi

(A) 427.

(B) 428.

(C) 429.

(D) 430.

(E) 431.

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

Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão – os maus 
antecedentes de que falei. Com dois anos de idade lhe haviam 
morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o 
diabo perdera as botas. Muito depois fora para Maceió com a tia 
beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava 
de coisa esquecida. Por exemplo a tia lhe dando cascudos no alto 
da cabeça porque o cocoruto de uma cabeça devia ser, imaginava 
a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos 
na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia mas não era 
somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual – a tia 
que não se casara por nojo – é que também considerava de dever 
seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças 
que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando ho-
mem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro 
vir a ser vagabunda de rua.

(Clarice Lispector, A hora da estrela)

07. Observe o pronome destacado na passagem – Com dois anos 
de idade lhe haviam morrido os pais – e assinale a alternati-
va em que ele está empregado com o mesmo sentido.

(A) Os colegas não lhe dedicavam muita atenção.

(B) Acreditava que lhe dariam um cargo de grande impor-
tância.

(C) Alimentava-lhe a vaidade saber que ia assumir a chefia.

(D) Informou-lhe a necessidade de prestar concurso para 
assumir o cargo.

(E) Voltaram-lhe as costas justamente quando ela mais pre-
cisava de ajuda.

08. Assinale a alternativa que substitui o trecho destacado na 
frase – Embora a menina não tivesse dado mostras de no 
futuro vir a ser vagabunda de rua – sem alterar-lhe o sentido.

(A) Contanto que a menina não tenha dado mostras.

(B) Se a menina tivesse dado mostras.

(C) Logo a menina tinha dado mostras.

(D) Apesar de a menina não ter dado mostras.

(E) Entretanto a menina tinha dado mostras.

09. Observe o sentido atribuído às circunstâncias em destaque, 
nas seguintes passagens:

I. lhe haviam morrido os pais de febres ruins – causa.
II. ficavam nas ruas de cigarro aceso – modo.

III. fora para Maceió com a tia beata – companhia.
IV. dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça – ins-

trumento.

O sentido atribuído às circunstâncias está correto nos itens

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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13. Um grupo é formado por 26 mulheres e 24 homens. Cada 
pessoa nesse grupo ou é alta ou é baixa. Nesse grupo, exis-
tem apenas 7 homens altos e um total de 33 pessoas baixas.  
O total de mulheres altas nesse grupo é

(A) 7.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 10.

(E) 11.

14. Em uma cidade, caso não seja inverno, os habitantes respei-
tam a sesta. Nessas condições, é correto afirmar que

(A) se os habitantes respeitam a sesta, é inverno.

(B) se os habitantes respeitam a sesta, não é inverno.

(C) se os habitantes não respeitam a sesta, é inverno.

(D) se é inverno, os habitantes respeitam a sesta.

(E) se é inverno, os habitantes não respeitam a sesta.

15. Na abertura de um congresso de lógicos, o mestre de ceri-
mônias anunciou:

“Entre vocês, congressistas, pelo menos 12 fazem aniver-
sário no mesmo mês.”

Um dos congressistas, sabendo que o mestre de cerimônias 
não teve acesso às informações referentes aos aniversários, 
concluiu corretamente que o número mínimo de partici-
pantes desse congresso era

(A) 133.

(B) 145.

(C) 184.

(D) 366.

(E) 367.

16. Uma sorveteria fez a seguinte promoção: “Troque 5 palitos 
de picolé, por um picolé de palito”.

Sabendo que cada picolé custa R$ 1,00, com R$ 25,00 é 
possível obter nessa sorveteria, por meio de compra ou troca 
de palitos, um total de picolés igual a

(A) 26.

(B) 27.

(C) 29.

(D) 30.

(E) 31.

17. Se não é domingo, então trabalho. Se é domingo, então vovô 
não fuma cachimbo. Vovô está fumando cachimbo, então

(A) é domingo e trabalho.

(B) é domingo e não trabalho.

(C) não é domingo e trabalho.

(D) não é domingo e não trabalho.

(E) não é domingo e o vovô não trabalha.

18. Algumas crianças brincam de roda. Duas professoras, Bruna  
e Amanda, estão paradas atrás de crianças diferentes e  
começam a contar quantas crianças estão na roda ao mes-
mo tempo. Elas vão contando as crianças que passam por 
elas à medida que a roda vai girando. A sétima criança que 
Bruna contou foi a décima oitava que Amanda contou.  
A sétima criança que Amanda contou foi a trigésima ter-
ceira criança que Bruna contou. Como por cada professora 
só passaram crianças diferentes, o total de crianças brin-
cando nessa roda é

(A) 34.

(B) 37.

(C) 40.

(D) 43.

(E) 46.

19. Cinco irmãs, de diferentes idades entre si, fazem as seguin-
tes afirmações:

Darci: Eu não sou a mais nova.
Débora: Dinamar foi a terceira irmã a nascer.
Dinamar: Doris é mais nova que Darci.
Doris: Dulce foi a segunda irmã a nascer.
Dulce: Doris não é a mais nova.

Apenas as duas irmãs mais velhas mentiram nessas afirma-
ções, então a terceira irmã a nascer foi

(A) Darci.

(B) Débora.

(C) Dinamar.

(D) Doris.

(E) Dulce.
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20. Observe o padrão de formação dos números na tabela seguin-
te, considerando que a primeira linha e primeira coluna foram 
inicialmente preenchidas com o número 1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 3 2 4 3 5

1 4 2 6

1 5 3 9 14 10 20 15

1 6 3 12 20 10 30 15

A soma dos dez números que não foram impressos na tabe la 
vale

(A) 54.

(B) 55.

(C) 56.

(D) 57.

(E) 58.

atuaLidades

21. Leia o texto.

A presidente Dilma Rousseff disse que (...) irá desatar vários 
nós da infraestrutura. Dilma destacou que os investimentos 
deverão diminuir o “custo Brasil”(...) em que pese a enorme 
lacuna existente no país no que se refere a planejamento, 
principalmente num país de dimensões continentais.

(Disponível: http://oglobo.globo.com/economia/dilma.  
Acesso em: 16/08/2012. Adaptado))

O trecho se refere

(A) ao plano do BNDES para oferecer mais recursos aos 
Estados.

(B) às obras para a transposição do rio São Francisco.

(C) aos incentivos na área de tecnologia e educação.

(D) às negociações no setor da tecnologia aeronáutica junto 
aos E.U.A.

(E) aos recursos concentrados no setor de transporte e energia.

22. No primeiro semestre de 2012, a imprensa divulgou medida 
adotada por iniciativa do governo brasileiro e considerada 
polêmica pelos espanhóis. Trata-se da reciprocidade, uma 
medida cujo objetivo é

(A) dispensar aos espanhóis o mesmo tratamento que brasi-
leiros vêm recebendo nos aeroportos daquele país.

(B) oferecer resposta diplomática adotada devido à crise na 
economia espanhola.

(C) estimular os investimentos da Espanha no setor de tele-
comunicações brasileiro.

(D) o recrudescimento da histórica rivalidade cultural entre 
Brasil e Espanha.

(E) engendrar um mecanismo político para garantir a boa 
imagem do Brasil naquele país.

23. Observe a imagem e leia o texto para responder à questão. 

Medusa de Murtola

Nome incontornável da história da arte,  
esse artista é a mais importante figura do barroco italiano.

(Veja São Paulo. 05/09/2012. Adaptado)

O texto faz referência à exposição internacional no Museu 
de Arte de São Paulo, MASP, dedicada ao autor da imagem 
apresentada. O nome do autor em questão é

(A) Giovanni Boccaccio.

(B) Michelangelo Buonarrote.

(C) Sandro Botticelli.

(D) Michelangelo Caravaggio.

(E) Rafael.

24. Leia o texto.

Dados (...) divulgados nesta sexta-feira (10.08.2012), ga-
rantiram um novo golpe contra as autoridades monetárias 
daquele país, depois que a balança comercial e os novos 
empréstimos bancários sugeriram que as políticas pró-cres-
cimento têm mostrado lentidão nos resultados e mais ações 
urgentes podem ser necessárias(...). Os primeiros dados de 
peso do terceiro trimestre levaram alguns analistas a ques-
tionar a força do que se esperava ser o início de uma recu-
peração da economia (...) depois do crescimento desacelerar 
por seis trimestres seguidos.

(Disponível em veja.abril.com.br/notícia/economia/...10.08.2012.  
Acesso em 16/08/2012. Adaptado)

O texto remete

(A) à crise econômica dos E.U.A.

(B) à situação da economia chinesa.

(C) às oscilações da economia alemã.

(D) às turbulências na economia grega.

(E) à busca de recuperação da economia espanhola.
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28. A figura a seguir ilustra uma planilha que está sendo editada no  
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

A B C

1

2

3

4

2

2

4

5

4

6

7

8

10

Assinale a alternativa que apresenta o valor obtido na célula 
C4, quando preenchida com a expressão a seguir.

=MÉDIASE(A1:C3;ʺ<=4ʺ)+CONT.SE(A1:C3;ʺ>4ʺ) 

(A) 2

(B) 4

(C) 5

(D) 7

(E) 8

29. A tecla de atalho que aciona a opção de impressão de uma 
apresentação que está sendo editada no MS-PowerPoint 2010, 
em sua configuração padrão, é

(A) CTRL+I

(B) CTRL+M

(C) CTRL+O

(D) CTRL+P

(E) CTRL+Z

30. Analise as afirmações a seguir.

I. O recurso de “Favoritos” no Internet Explorer 9 permite 
que endereços de páginas web sejam salvos para acesso 
posterior.

II. No Internet Explorer 9, ao se utilizar o atalho F5, a pági-
na que está sendo exibida é atualizada.

III. O software Outlook é utilizado principalmente para nave-
gar em paginas da internet, como www.google.com.br.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

25. Após dois dias de reunião (...) os países da União Europeia 
acordaram que é preciso aumentar a pressão sobre o regime 
(...). Novas sanções contra o governo do país em que vigora 
o regime, estão sendo estudadas, segundo a chefe da diplo-
macia do bloco, Catherine Ashton, que anunciou também in-
cremento da oferta de ajuda humanitária aos refugiados (...). 
Não foram reveladas quais serão as novas sanções. O bloco 
já aprovou anteriormente embargo ao petróleo e à venda de 
armas ao regime daquele país.

(Folha de S.Paulo, 9.09.2012. Adaptado)

Os países da União Europeia tomaram a decisão de usar 
sanções para pressionar o governo

(A) do Egito.

(B) da Grécia.

(C) da Síria.

(D) do Irã.

(E) do Iraque.

noções de informática

26. Assinale a alternativa que apresenta o ícone, do Painel de 
Controle do Windows 7, em sua configuração padrão, que é 
utilizado para criar e remover contas do usuário.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

27. O MS-Word 2010, em sua configuração padrão, indica cor-
reções ortográficas e gramaticais, sublinhando o texto, res-
pectivamente, nas cores

(A) vermelho; verde.

(B) verde; vermelho.

(C) verde; amarelo.

(D) amarelo; vermelho.

(E) vermelho; amarelo.
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ConheCimentos espeCífiCos

31. De acordo com a Resolução n.º 1.282/10 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, o emprego de certo grau de precaução 
no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em 
certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e re-
ceitas não sejam superestimados e que passivos e despesas 
não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao 
processo de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais, refere-se ao princípio fundamental da(o)

(A) competência.

(B) correlação contabilidade geral e gerencial.

(C) valor atribuído.

(D) prudência.

(E) valor histórico.

32. O contador da empresa Curió Carioca Ltda., ao verificar, 
mediante a análise de uma conciliação de contas contábil, 
que o valor de R$ 83.000,00, referente ao pagamento da 
conta de energia elétrica, que corresponde ao mês de março 
de 2012, foi contabilizado somente no pagamento em abril 
de 2012, concluiu corretamente que

(A) o valor da despesa está contabilizado no período correto 
de seu pagamento.

(B) o registro contábil da despesa está em desacordo com o 
princípio da competência.

(C) o valor está de acordo com o princípio da competência.

(D) a conta de energia elétrica deveria ter sido contabilizada 
na conta de custos e não de despesas.

(E) a conta de energia elétrica está contabilizada em conta 
contábil errada, pois se trata de uma redução da receita.

33. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contá- 
beis – CPC 00R1, que versa sobre as normas de contabi-
lidade brasileiras, no que tange às características qualitati-
vas da informação contábil-financeira útil, se a informação 
contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e 
representar com fidedignidade o que se propõe a representar. 
A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada 
se ela for

(A) analisável, composta, tempestiva e compreensível.

(B) verificável, analítica, tempestiva e razoável.

(C) comparável, verificável, tempestiva e compreensível.

(D) tempestiva, qualificável, sintética e executável.

(E) razoável, exata, analítica e objetiva.

Considere o trecho a seguir.

34. O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é 
o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, 
para                               para a entidade. Tal potencial pode 
ser produtivo, quando o recurso for parte integrante das ati-
vidades operacionais da entidade. Pode também ter a forma 
de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou 
pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no 
caso de processo industrial alternativo que reduza os custos 
de produção.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) lucro econômico e financeiro

(B) adicional valor financeiro e econômico

(C) o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa

(D) fluxo de caixa e de resultado

(E) o valor patrimonial e econômico

35. De acordo com as atuais Normas Contábeis Brasileiras, no 
balanço, as contas contábeis serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem, bem como agrupa-
das de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situa-
ção financeira da companhia. Diante disso, é correto afirmar 
que o Ativo e Passivo estão assim classificados:

I. ativo circulante, composto por contas de realização infe-
rior ao longo prazo e ativo não circulante, composto por 
ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobiliza-
do e intangível;

II. ativo não circulante, composto por ativo realizável a 
longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível e 
diferido;

III. passivo circulante e passivo não circulante;

IV. passivo não circulante, composto de REF – Resultado de 
Exercícios Futuros e AFAC – Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital;

V. patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas 
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de 
lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados;

VI. patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas 
de capital, reservas de lucros, reavaliação, ações em te-
souraria e lucros acumulados.

Estão corretas apenas

(A) I, III e V.

(B) II, III e VI.

(C) II, IV e V.

(D) II, IV e VI.

(E) I, III, IV e V.



9 PMRO1201/002-Contador

Considerando a seguinte estrutura do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011, da empresa Luz Azul Empreendimentos 
Ltda., e ressaltando que a empresa obteve nesse exercício um lucro líquido de R$ 22.900,00, oriundo de Vendas Líquidas de 
R$ 692.800,00 e custos e despesas de R$ 669.900,00, responda às questões de números 36 a 39.

Ativo Circulante  Passivo Circulante

Caixa 5.000,00 Fornecedores 60.000,00 

Bancos 70.000,00 Empréstimos e financiamentos 60.000,00 

Aplicações financeiras 40.000,00 Impostos a recolher 60.000,00 

Contas a receber de clientes 80.000,00 Salários a pagar 40.000,00 

Estoques 150.000,00 Contas a pagar 40.000,00 

Despesas 25.000,00 

Demais contas a receber 50.000,00 260.000,00 

420.000,00 Passivo não circulante

Empréstimos e financiamentos LP 180.000,00

Ativo não Circulante Contas a pagar de longo prazo 38.000,00

Títulos a receber 18.000,00   

Investimentos 80.000,00 218.000,00

Imobilizado 150.000,00 Patrimônio líquido

Depreciação Acumulada  (30.000,00) Capital 100.000,00

Intangíveis 20.000,00 Reservas de capital 40.000,00 

Lucros a realizar 40.000,00

238.000,00  

180.000,00

 

Total 658.000,00 Total 658.000,00

36. O índice de liquidez geral é

(A) 0,825.

(B) 0,916.

(C) 0,976.

(D) 1,05.

(E) 1,16.

37. O índice de liquidez corrente é

(A) 0,987.

(B) 1,16.

(C) 1,256.

(D) 1,450.

(E) 1,615.

38. A margem líquida obtida do ano foi de

(A) 3,205.

(B) 3,305.

(C) 3,860.

(D) 4,015.

(E) 4,205.

39. O giro do ativo no ano foi de

(A) 1,053.

(B) 1,153.

(C) 1,503.

(D) 1,615.

(E) 1,620.
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Com base nas informações apresentadas a seguir, que foram extraídas do balancete de verificação da empresa Lucro Quem Sabe 
Certo S.A., em 31 de dezembro de 2011, responda às questões de números 40 a 44.

Descrição Da conta contábil reais 

Lucros a destinar (25.000,00)

Outras despesas operacionais 1.000,00 

Receitas de vendas (600.000,00)

Duplicatas descontadas (15.000,00)

Bancos 15.000,00 

Adiantamento a fornecedores 10.000,00 

Empréstimos e financiamentos (LP) (70.000,00)

Demais contas a receber 6.000,00 

Fornecedores (40.000,00)

Empréstimos e financiamentos (40.000,00)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (7.000,00)

Impostos sobre vendas 87.000,00 

Mútuos com empresas ligadas 10.000,00 

Estoques 60.000,00 

Incentivos fiscais de LP 8.000,00 

Provisões passivas diversas (8.000,00)

Investimentos 10.000,00 

Impostos a recolher (19.000,00)

Contas a pagar (2.000,00)

Aplicações financeiras 50.000,00 

IR e CSL a pagar (11.000,00)

Contas a pagar de longo prazo (2.000,00)

Despesas administrativas, tributárias e gerais 56.000,00 

Ativos intangíveis 15.000,00 

Contingências trabalhistas de LP (23.000,00)

Devoluções de vendas 15.000,00 

Ajustes patrimonais (15.000,00)

Caixa 1.000,00 

CPV 350.000,00 

Títulos a receber de LP 9.000,00 

Despesas de vendas 24.000,00 

Salários a pagar (12.000,00)

Capital (20.000,00)

Contas a receber de clientes 70.000,00 

Imobilizado 120.000,00 

Reservas de capital (10.000,00)

Despesas financeiras 5.500,00 

Imposto de renda e contribuição social correntes 20.500,00 

Depreciação acumulada (24.000,00)
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Leia o texto a seguir para responder às questões de números 45 e 46.

Uma determinada empresa de prestação serviços de infor-
mática, denominada Nuvem Eletrônica Consultoria Ltda., que 
não apresenta qualquer incentivo ou diferencial fiscal, é tributa-
da pelo lucro presumido e registrou como total de suas receitas 
referentes ao primeiro trimestre, findo em 31 de março de 2012, 
um valor equivalente de R$ 3.000.0000,00.

45. Assinale a alternativa que apresenta o valor do Imposto de 
Renda e o respectivo adicional do Imposto de Renda, consi-
derando-se as alíquotas pertinentes de acordo com o enqua-
dramento na tributação da referida empresa.

(A) R$ 450.000,00 e R$ 294.000,00.

(B) R$ 234.000,00 e R$ 144.000,00.

(C) R$ 144.000,00 e R$ 90.000,00.

(D) R$ 72.000,00 e R$ 42.000,00.

(E) R$ 36.000,00 e R$ 18.000,00.

46. Assinale a alternativa que apresenta o valor da Contribuição 
Social, considerando as alíquotas pertinentes de acordo com 
o enquadramento na tributação da referida empresa.

(A) R$ 95.300,00.

(B) R$ 86.400,00.

(C) R$ 43.200,00.

(D) R$ 21.600,00.

(E) R$ 18.000,00.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 47 e 48.

Uma empresa do ramo alimentício, denominada Come Tudo 
do Brasil S.A., é tributada pelo lucro real e utiliza a não cumu-
latividade para a apuração e recolhimento de PIS e COFINS. 
Numa operação de aquisição de insumos, durante o mês de feve-
reiro de 2012, a empresa adquiriu matéria prima, isto é, insumos 
para sua produção, no valor de R$ 800.000,00 e obteve nesse 
mês um valor de R$ 4.000.000,00 de receita bruta com vendas 
de mercadorias.

47. De acordo com as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o valor a ser registrado na rubrica de PIS 
sobre Receitas – dedução de vendas é de R$

(A) 80.000,00.

(B) 79.000,00.

(C) 70.000,00.

(D) 66.000,00.

(E) 52.800,00.

40. O Lucro bruto do ano é de R$

(A) 96.500,00.

(B) 115.600,00.

(C) 128.800,00.

(D) 148.000,00.

(E) 151.600,00.

41. O Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 
foi de R$

(A) 45.000,00.

(B) 45.500,00.

(C) 48.500,00.

(D) 53.000,00.

(E) 61.500,00.

42. O total das despesas operacionais em R$ foi de

(A) 82.500,00.

(B) 86.500,00.

(C) 89.200,00.

(D) 90.500,00.

(E) 91.000,00.

43. O valor do Ativo circulante é de R$

(A) 105.000,00.

(B) 185.000,00.

(C) 190.000,00.

(D) 205.000,00.

(E) 212.000,00.

44. O Valor do Patrimônio líquido é de R$

(A) 55.000,00.

(B) 96.000,00.

(C) 101.000,00.

(D) 111.000,00.

(E) 121.000,00.
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51. O ativo imobilizado apresenta um período limitado de vida 
útil econômica, devido à perda do valor dos direitos, além de 
apresentar objetos sujeitos a desgastes ou mesmo a perda da 
utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Nesse 
contexto, as empresas, de uma maneira geral, utilizavam-se 
de taxas de depreciação sugeridas pelo fisco, que, por sua vez, 
entendia que tais taxas refletiam os desgastes admitidos dos 
bens do ativo imobilizado. Diante disso, assinale a alternativa 
que apresenta as taxas de depreciação usualmente utilizadas 
em concordância com sugestão do fisco.

(A) Benfeitorias em imóveis de terceiros 10% a.a., Imóveis 
4% a.a., Instalações 10% a.a., Máquinas e Equipamen-
tos 20% a.a., Veículos 20% a.m.

(B) Imóveis 4% a.a., Móveis e Utensílios 20% a.a., Má-
quinas e Equipamentos 20% a.a., Veículos 20% a.a., 
Terrenos 4% a.a.

(C) Edifícios 4% a.a., Instalações 10% a.a., Máquinas e Equi-
pamentos 20% a.a., Veículos 25% a.a., Terrenos 4% a.a.

(D) Benfeitorias em imóveis de terceiros 10% a.a., Edifícios 
4% a.a., Terrenos 4% a.a., Máquinas e Equipamentos 
20% a.a., Sistema Processamento de Dados 20% a.a..

(E) Edifícios 4% a.a., Equipamento de Computação 20% 
a.a., Máquinas e Equipamentos 10% a.a., Sistema Pro-
cessamento de Dados 20% a.a., Veículos 20% a.a..

Leia o texto para responder à questão.

52. O valor depreciável de um ativo imobilizado é determina-
do pela diferença entre o custo pelo qual está reconhecido
                                 . Esse valor depreciável deve ser apro-
priado ao resultado do período ou ao valor contábil de outro 
ativo de forma sistemática ao longo da vida útil estimada 
para o ativo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
do texto.

(A) deduzido do valor reavaliado

(B) deduzido do valor do impairment

(C) deduzido do valor residual

(D) acrescido do valor justo

(E) no ativo permanente

48. De acordo com as informações, o valor a ser registrado na 
rubrica de COFINS sobre Receitas – dedução de vendas é 
de R$

(A) 304.000,00.

(B) 243.200,00.

(C) 201.400,00.

(D) 189.800,00.

(E) 60.800,00.

Leia o texto para responder à questão.

49. De acordo com a resolução n.o 1.330/11 do CFC que aprova o  
TG 2000 – Escrituração Contábil –, a escrituração contábil e 
a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e de-
monstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade 
exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habili-
tado. No Livro Diário, devem ser lançadas, em ordem cronoló-
gica, com individualização, clareza e referência ao documento 
probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos 
que provoquem                                   . Quando o Livro Diário e 
o Livro Razão forem gerados por processo que utilize fichas ou 
folhas soltas, deve ser adotado o registro                                    .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) impacto no fluxo de caixa … de apuração individual 
de fichas

(B) variações de resultado … de consolidado de fichas in-
dividuais ou soltas

(C) variações do ativo ou do passivo … de fichas tríplices

(D) variações do PL … balancetes e conciliações

(E) variações patrimoniais … balancetes diários e balanços

50. Retificação de lançamento contábil é o processo técnico de 
correção de registro realizado com erro na escrituração con-
tábil da entidade e pode ser feito por meio de

(A) estorno, transferência e complementação.

(B) estorno, ratificação e complementação.

(C) correção, estorno e retificação.

(D) estorno, transferência e adaptação.

(E) ratificação, retificação ou estorno e definitivo.
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57. O último plano de estabilização econômica em que se es-
tabeleceu o Real como padrão monetário brasileiro e que 
foi considerada uma nova fase da economia marcada pela 
estabilidade de preços e o fim da inflação em patamares não 
aceitáveis, ocorreu em

(A) 1980.

(B) 1989.

(C) 1990.

(D) 1994.

(E) 2004.

58. Corresponde ao direito do Estado de exigir o tributo, ou de 
exigir o objeto da obrigação tributária principal do sujeito 
passivo. Esse direito do Poder Público decorre da realização 
do fato gerador por parte do sujeito passivo.

O texto trata de

(A) crédito tributário.

(B) divida tributária.

(C) carga tributária.

(D) polo ativo.

(E) lançamento por declaração.

59. Toda a prestação compulsória em moeda ou valor e que nela 
possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em Lei e cobrada mediante atividade administrati-
va plenamente vinculada, refere-se a

(A) cobrança de Juros.

(B) dívida ativa.

(C) encargo moratório.

(D) taxa.

(E) tributo.

60. É correto afirmar que (i) soberania nacional; (ii) proprie-
dade privada; (iii) função social da propriedade; (iv) livre 
concorrência; (v) defesa do consumidor; (vi) defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado con-
forme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; (vii) redução das desi-
gualdades regionais e sociais; (viii) busca do pleno empre-
go; (ix) tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País são princípios

(A) gerais do direito do cidadão.

(B) gerais da atividade econômica.

(C) gerais de concorrência pública, fundamentada na Lei 
n.º 8.666/93.

(D) fundamentais do direito público.

(E) fundamentais do direito privado.

53. Um veículo foi adquirido pelo valor de R$ 100.000,00 (valor 
de custo) no início de janeiro de 2011. Sabendo que a empresa 
adota o método linear para o cálculo de depreciação e que se-
gue as Normas Brasileiras de Contabilidade, não importando 
neste caso a respeito do Regulamento do Imposto de Renda 
que sugere uma depreciação em 5 anos, ao calcular-se a de-
preciação desse bem para a data base de 31 de dezembro de 
2011, considerando que sua vida útil determinada será de 3 
anos e o valor de realização final foi estimado em 10% do va-
lor de custo, o saldo final da conta de depreciação acumulada 
ao final do exercício para esse bem será de R$

(A) 18.000,00.

(B) 20.000,00.

(C) 21.000,00.

(D) 30.000,00.

(E) 33.333,33.

54. Dentro do conceito de contabilidade de custos, pode-se afir-
mar que há vários métodos de custeio e critérios de avaliação 
da produção e dos estoques, e dentro dos princípios funda-
mentais de contabilidade considerados nas Normas Brasilei-
ras de Contabilidade. Nesse contexto, o método pelo qual é 
considerada a inclusão de todos os gastos relativos à produ-
ção, quer diretos, quer indiretos em relação a cada produto, é o

(A) custeio direto.

(B) custeio caseado em atividades.

(C) RKW.

(D) custo padrão.

(E) custeio real por absorção.

55. As vendas de sucatas e aparas ou de subprodutos devem ser 
apresentadas, quando tais sucatas ou subprodutos forem nor-
mais e oriundos do processo produtivo da empresa, desde 
que essas vendas não sejam esporádicas, como

(A) subcontas redutoras dos custos correspondentes.

(B) vendas brutas de mercadorias.

(C) custos a recuperar.

(D) receitas não operacionais.

(E) redutoras das vendas.

56. Leia o texto a seguir.

Considerando a análise das relações Custo-Volume-Lucro 
(CVL), pode-se calcular qual o nível mínimo de operações no 
qual a organização não tenha prejuízo em termos de volume, 
seja com peças, toneladas, metros cúbicos, litros etc, em ter-
mos monetários ou em percentual de ocupação da capacidade.

O texto se refere ao conceito de empate, que é conhecido como

(A) lucro.

(B) ponto de equilíbrio.

(C) recuperação de despesa.

(D) variáveis de custo x receita.

(E) equação do volume custeável.
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