
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PE 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ASSISTENTE III – CONTABILIDADE / FINANCEIRO E COBRANÇA 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) Matemática 

e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões de 01 a 04. 

 

SESC Ler 
 

Os Centros Educacionais Sesc Ler fazem parte de um programa de educação integrada à 

cidadania. Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos 

para construção do aprendizado. Com isso, busca-se o fortalecimento da capacidade 

intelectual, estimulando a formação da autonomia e de uma consciência crítica sobre suas 

relações com o meio físico, cultural, social e político.   

Instalados em municípios com baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, o Sesc Ler contribui com o poder público 

para minimizar os números do analfabetismo no Brasil, servindo como referência para que outras instituições possam 

também abraçar esta causa.  

Em Pernambuco, os Centros Educacionais Sesc Ler oferecem:  
 
• EJA (Educação de Jovens e Adultos) – alfabetização 1º e 2º ciclo 

• Educação Infantil 
• Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 

• PHE (Projeto Habilidades de Estudo) 

• Investimento da formação continuada dos educadores 

• Trabalho com Grupos da Terceira Idade  

 

Os Centros Educacionais Sesc Ler têm um projeto arquitetônico despojado com:  
 
• Salas de aula dotadas de iluminação e ventilação adequadas 

• Biblioteca com acervo atualizado e informatizado 

• Laboratório de Informática 

• Refeitório 

• Espaço de convivência 

• Quadras Poliesportivas 

• Parque aquático, com piscina semiolímpica e infantil 
• Campo de futebol oficial  
 
Todos esses espaços contribuem para o desenvolvimento de um trabalho de excelência didático-pedagógica, integrando os 
objetivos curriculares às demais atividades que o Sesc desenvolve nas áreas de cultura, lazer, saúde e assistência. Dessa 

forma, o Sesc Ler recebe periodicamente exposições de artes plásticas, espetáculos de teatro e dança, cursos de 

capacitação profissional, assistência odontológica através do projeto OdontoSesc.  
Disponível em: www.sesc-pe.com.br 

 

01. Após a leitura do texto, conclui-se que 
 

A) a implementação do Sesc Ler favoreceu o incremento do analfabetismo. 
B) as ações desenvolvidas pelo Sesc Ler são imitadas por outras instituições. 

C) esse tipo de centro educacional contribui para o egresso no ensino superior. 

D) as ações do Sesc Ler não se destinam a idosos. 

E) dentre várias de suas ações, os centros educacionais do Sesc Ler estimulam o segmento artístico-cultural. 
 

02. Em uma das passagens do texto, declara-se que o SESC Ler se preocupa em realizar ações qualitativas no segmento 

educacional. Assinale a alternativa cujo texto reflete essa mensagem.   
 

A) “...o Sesc Ler recebe periodicamente exposições de artes plásticas...” 

B) “Os Centros Educacionais Sesc Ler fazem parte de um programa de educação integrada à cidadania” 

C) “Todos esses espaços contribuem para o desenvolvimento de um trabalho de excelência didático-pedagógica...” 

D) “... estimulando a formação da autonomia e de uma consciência crítica...”  

E) “Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos...” 
 

03. Observe o trecho abaixo: 
 

“Sua concepção pedagógica utiliza os conhecimentos prévios dos próprios alunos para construção do aprendizado. 
Com isso, busca-se o fortalecimento da capacidade intelectual, estimulando a formação da autonomia e de uma 

consciência crítica sobre suas relações com o meio físico, cultural, social e político.” 
 

Sobre ele, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 

A) O projeto político-pedagógico do Sesc Ler deprecia os conhecimentos adquiridos anteriormente. 

B) Nos centros educacionais do Sesc Ler, para fins de aprendizagem, resgatam-se e consideram-se os conhecimentos anteriores 
que o aluno porta consigo. 




http://www.sesc-pe.com.br/
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C) Nem sempre, o aluno participante do programa Sesc Ler é preservado de seus conhecimentos anteriormente adquiridos, 

para que a aprendizagem seja uma realidade em sua vida. 

D) Para o aprendizado, é de vital importância que todo centro educacional considere e reconheça os conhecimentos que o 

aluno já carrega consigo. 

E) Em alguns centros, a concepção pedagógica se faz valer dos conhecimentos dos alunos, sobretudo daqueles que se voltam 

ao cenário político. 

 

04. Em qual das alternativas, existe uma mensagem que NÃO foi declarada no  texto ? 
 

A) O Sesc realiza ações voltadas a diversas áreas, dentre elas, saúde e lazer. 

B) O analfabetismo é uma das metas do Sesc Ler, estando quase erradicado do cenário brasileiro. 

C) Os objetivos curriculares são integrados às ações desenvolvidas pelo SESC em diversas áreas. 
D) Quadras poliesportivas compõem o projeto arquitetônico dos centros educacionais Sesc Ler. 

E) O analfabetismo no Brasil é algo que preocupa não somente o Sesc Ler como também o poder público.  

 

05. Observe os itens abaixo: 
 

I. "A gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga” (Provérbio japonês) 
II. "Se quiser conhecer um cavalo, monte nele; se quiser conhecer uma pessoa, conviva com ela."(Provérbio japonês) 

III. “Endireite o galho, enquanto a árvore é nova."(Provérbio japonês) 
 

Sobre os termos neles sublinhados, é CORRETO o que se afirma em  

 

A) No item I, o termo exprime relação de concessão. 
B) No item II, o termo poderia ser substituído por “uma vez que”, sem causar prejuízo de sentido à oração. 

C) No item III, o termo exprime circunstância temporal. 

D) Tanto o termo do item I com o do item III poderiam ser substituídos por “se bem que”. 

E) O termo do item II exprime relação de oposição. 

 

06. Definindo-se Intertextualidade, tem-se que 
 

A) ela ocorre mediante a fusão de alguns textos que abordem a mesma temática. 

B) é a relação que se estabelece entre dois textos, quando um deles faz referência a elementos existentes no outro. 

C) a sua existência está atrelada a elementos que se repetem em situações diversas, não importando a natureza do texto nem a 

sua finalidade. 

D) ela independe de fatores que justifiquem a mesma temática, contemplando realidades diversas em uma multiplicidade de 

cenários. 

E) é a relação existente entre textos de mesmo gênero que contemplem temáticas similares e abordem cenários idênticos. 
 

TEXTO 02 para as questões de 07 a 09. 
 

LÍNGUA: PRA QUE TE QUERO? 

 

Gestos, desenhos, movimentos, símbolos, palavras, silêncio... O ser humano dispõe de diferentes linguagens para se 
comunicar com o mundo e com as pessoas. No entanto, parece que a palavra tem sido o instrumento preferido para 

objetivar seu pensamento, interagir com o outro e se fazer compreender. 
CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva. Atual Editora. 1999. p.01. 

 

07. Tomando-se o trecho: “No entanto, parece que a palavra tem sido o instrumento...”, se o conector “no entanto” fosse 

substituído por “enquanto”, 

 

A) estaria se cometendo um erro de incoerência textual. 

B) a coesão textual estaria comprometida, uma vez que o conector “enquanto” não expressa a mesma relação que “no entanto”. 

C) gramaticalmente, o trecho estaria correto, uma vez que os conectores expressam a mesma relação de oposição. 

D) a coesão textual estaria preservada; a intertextualidade seria, de fato, evidente. 

E) tanto a coerência como a coesão textuais estariam preservadas. 

 

08. Segundo o texto 02,  

 

A) na comunicação, a palavra assume posição de pouca essencialidade. 

B) no processo comunicativo, a interação promove comunicações imperfeitas, porque o homem é insipiente quanto ao uso das 
linguagens. 

C) são escassas as linguagens das quais o homem se utiliza para se comunicar, embora sejam elas de fácil manuseio. 

D) apesar da multiplicidade de linguagens no processo comunicativo, o homem recorre mais à palavra.  

E) as diversas linguagens favorecem a comunicação, e, de modo irrefutável, o homem se utiliza, no cotidiano, quase, 

exclusivamente, de símbolos e gestos. 
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09. Sobre gêneros textuais,  
 

A) o editorial é um gênero textual informativo cuja função é a de informar o leitor a respeito de uma notícia. 

B) emails, blogs, chats são gêneros textuais que refletem uma sociedade do século passado. 

C) são tipos específicos de textos sempre de natureza literária. 

D) estão desvinculados das práticas sociais. 

E) são as estruturas com que se compõem unicamente os textos orais. 

 

10. Atente para a música abaixo: 
 

Bom Conselho 
(Chico Buarque, 1972) 

 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 
Está provado, quem espera nunca alcança 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 

Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio vento na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

 

Sobre ela, assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA. 
 

A) Existem nela problemas de coesão textual. 
B) Há nela passagens em que se percebe incoerência textual. 

C) Trata-se de um gênero textual do tipo informativo. 

D) Nela, é evidente a existência de intertextualidade. 

E) Chico Buarque inverte os provérbios, mantendo o sentido original 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

11. Carlos recebia R$ 1 200,00 de salário mensal. Em agosto, ele recebeu um reajuste salarial de 12% que deverá ser 

pago em setembro. Qual o salário que Carlos receberá no mês de setembro? 

 

A) R$1244,00 B) R$ 1344,00 C) R$ 1420,00 D) R$ 1530,00 E) R$ 1250,00 

 

12. Qual a possibilidade de se ter duas vezes o número 4 em duas jogadas de um dado não viciado? 

 
A) 1/3 B) 1/6 C) 1/18 D) 1/36 E) 1/27 

 

13. Se o comprimento do raio de um círculo é aumentado em 30% de seu valor, então a sua área aumenta em 

 

A) 60% B) 69% C) 80% D) 35% E) 43% 

 

14. Uma máquina que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto foi substituída por outra 50% mais 

veloz. Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de cópias que a antiga, em uma hora de 

trabalho ininterrupto, fazia. Para isso, a nova máquina vai gastar um tempo mínimo, em minutos, de 

 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
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15. Em uma festa, a razão entre o número de rapazes e o número de moças é 
3

2
. Se, na festa, estão presentes 40 

rapazes, quantas moças compareceram à festa? 

 

A) 50 B) 70 C) 60 D) 80 E) 55 

 

16. Em uma cidade, circulam os jornais A e B. O número de habitantes que assinam, pelo menos, um jornal é 1200, o 

dos que assinam o jornal A é 900 habitantes, e o do jornal B é 500. É CORRETO afirmar que o número de 

habitantes que assinam os dois jornais é igual a 

  

A) 200 B) 300 C) 100 D) 150 E) 220 

 

17. Um pai reparte uma certa quantia entre seus três filhos. A divisão é feita em partes proporcionais às idades dos 

filhos. Sabendo-se que as idades dos filhos são números inteiros consecutivos e que o mais novo tem 3 anos e recebeu 

R$ 3000,00, é CORRETO afirmar que a quantia repartida foi  

 

A) R$12000,00 B) R$ 120000,00 C) R$ 20000,00 D) R$ 10000,00 E) R$ 22000,00. 

 

18. O perímetro de um triângulo isósceles mede 30 cm, e a base mede 10 cm. É CORRETO afirmar que sua área, em 

centímetros quadrados, mede 

 

   
  √ 

 
                      √                       

   √ 

 
                       √                         

 

19. Dois lados de um triângulo medem 4 m e 3 m. Se o ângulo formado por eles mede 90°, é CORRETO afirmar que 

sua área, em metros quadrados, mede  

 

A 12  B) 6 C) 18 D) 27 E) 15 

 

20. Um tanque de água tem capacidade de 5 000 litros, então a sua capacidade pode ser representada por 

 
A) 5 dm3 B) 500 cm3 C) 5000 m3 D) 5 m3 E) 500 m2 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Sobre gestão financeira, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

(   )  A gestão financeira  é um conjunto de ações e procedimentos administrativos, que envolvem o planejamento, a 
análise e o controle das atividades financeiras da empresa. 

(   )  Na gestão financeira, é preparado o registro de todos os eventos contábeis referentes ao exercício vigente.  

(   )  Uma correta gestão financeira permite que se visualize a atual situação da empresa. 

(   )   Na gestão financeira, registros  adequados permitem análises e colaboram com o planejamento para otimizar 

resultados. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

22. O objetivo principal da gestão financeira é 
 

A) a produção de bens exclusivamente. 

B) a melhoria dos resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro 

líquido. 

C) o registro de todos os eventos contábeis. 

D) o planejamento da produção. 
E) o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal. 

 

23. Sobre Demonstrações financeiras obrigatórias, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 

demonstração das origens e aplicações de recursos; demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta, 

demonstração do valor adicionado 

B) Balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 

demonstração dos fluxos de caixa; e demonstração do valor adicionado. 
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C) Balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 

demonstração das origens e aplicações de recursos e demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

D) Balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 

demonstração das origens e aplicações de recursos; e, se companhia aberta, demonstração das mutações do patrimônio 

líquido. 

E) Balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 

demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

 

24. Assinale a alternativa que indica obrigações acessórias tributárias federais. 
 

A) DACON, DCTF, DIPJ, DIMOB, DIRF 

B) DIRF, GIA, DIME, DACON  D) CPMF, DCTF, DIPI, DIMOB, DIRE 
C) DLG, DIME,CPMF, DIPJ, DIRF E) DIMOB, DCTF, DIRE, GIA 

 

25. Uma despesa debitada pelo banco referente à cobrança de duplicatas em carteira, mas não contabilizada pela 

empresa, seria apresentada da seguinte forma na conciliação bancária: 
 

A) Aumento do saldo do razão analítico. 

B) Redução do saldo do extrato. 

C) Aumento do saldo do extrato. 

D) Redução do saldo do razão analítico. 

E) Redução do saldo extrato e aumento do saldo do razão analítico. 

 

26. Um depósito bancário contabilizado pela empresa, mas não apresentado no extrato, seria demonstrado na 

conciliação bancária da seguinte forma: 
 

A) Aumento do saldo do razão analítico. 

B) Redução do saldo do razão analítico. 

C) Aumento do saldo do extrato. 

D) Redução do saldo do extrato. 
E) Redução do saldo do extrato e aumento do razão analítico. 

 

27. Determinada empresa apresentou em 31.12.X2, no razão analítico da conta bancos conta movimento do Banco do 

Saber S/A, as seguintes informações: 
 
 A empresa, em 28.11.X2, fez  um depósito no valor de R$ 150.000,00. 

 A empresa deixou de contabilizar valores referentes a desconto de duplicatas no valor de R$ 40.000,00. 

 Em 31.12.X2, o saldo do extrato bancário era de R$ 550.000,00 

 O Banco do Saber S/A apresentou o depósito de R$ 150.000,00 em janeiroX3. 
 
Após a conciliação bancária, o saldo do razão analítico é: 

 

A) R$ 360.000,00 B) R$ 390.000,00 C) R$ 440.000,00 D) R$ 660,000,00 E) R$ 740,000,00 

 

28. Determinada empresa de prestação de serviços de assessoria contábil tributada pelo lucro presumido teve, no 1º 

trimestre de 2011, faturamento conforme se segue: 

 

Faturamento  Valor R$ 

Janeiro/2011 8.350,00 

Fevereiro/2011 8.470,00 

Março/2011 8. 320,00 
 
Com base no faturamento da empresa e sabendo-se que não houve retenção mensal por parte das empresas tomadoras 

do serviço, podemos afirmar que a empresa recolheu de Contribuição Social. Sobre o lucro Líquido relativo ao 

faturamento dos 3 meses o valor de 

 

A) R$ 724,03 B) R$ 643,58 C) R$ 732,03 D) R$ 634,85 E) R$ 743,04  

 

29. Sobre a Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F 

para as Falsas. 
 

(...)  A Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF é uma obrigação tributária acessória devida por todas 
as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda nos termos estabelecidos pelo Lucro Real e Lucro 

presumido. 

(...) Para efeitos da entrega da DCTF, os trimestres são encerrados em 31/mar, 30/jun, 30/set e 31/dez de cada ano-

calendário. 

(...)  Estão dispensadas da entrega da DCTF todas as empresas imunes e isentas. 
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(   )  Deve apresentar a DCTF a  pessoa jurídica inativa a partir do trimestre em que não praticar qualquer atividade. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V, V, F, F B) V, F,V, F C) F, F, V,V D) V,F,F,V E) F,V, F,V 

 

30. Sobre o regime de tributação de lucro presumido, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O percentual de presunção varia de 1,6% a 32% do faturamento, dependendo da atividade. 

B) A alíquota do imposto de renda sobre o lucro presumido é de 15% ou 25% e 8% para a contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

C) Pode optar pelo lucro presumido a pessoa jurídica cuja receita bruta tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00, no ano 

calendário anterior. 
D) As instituições financeiras não podem optar pelo regime de lucro presumido. 

E) O percentual de presunção aplicável sobre a receita bruta a fim de compor a base de cálculo do Lucro Presumido para a 

atividade de serviços de transportes de carga é de 8%.  
 
31. Assinale a alternativa que NÃO se constitui em um documento contábil. 
 
A) Cópias de cheques. 

B) Extrato bancário.  D) Declaração de imposto de renda pessoa jurídica. 

C) Comprovantes de despesas ou custos. E) Duplicatas pagas. 
 
32. NÃO se constitui em livro fiscal: 
 
A) Livro de inventário. 

B) Livro de apuração do lucro real.  D) Registro de apuração e IPI. 

C) Livro de registro de inventário. E) Livro de Transferências de Ações Nominativas. 
 
33. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A base de cálculo da Contribuição para o PIS, no regime de incidência cumulativa, é o faturamento mensal, que 

corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

B) A alíquota da Contribuição para o PIS, no regime de incidência cumulativa, é de 1,65%. 

C) A apuração e o pagamento da Contribuição para o PIS são efetuados trimestralmente, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

D) O pagamento do PIS deverá ser efetuado até o último dia útil do 3º decêndio subsequente ao mês de ocorrência dos fatos 

geradores. 

E) O pagamento da Contribuição para o PIS, com a incidência cumulativa, será efetuado sob o código de receita 9108. 
 
34. Sobre o fluxo de Caixa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da 

empresa. 

B) É um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre considerando um 

período determinado. 

C) Auxilia o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa; 
D) Planeja e controla as entradas e saídas por tempo indeterminado;  

E) Planeja melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos. 
 
35. No que concerne à análise do saldo da conta caixa, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o saldo da conta Caixa deverá estar em conformidade com os boletins de caixa. 
B) o saldo existente no boletim de caixa deverá ser igual ao saldo do razão analítico. 

C) as sobras de caixa que não serão utilizadas de imediato deverão ser aplicadas. 

D) por ocasião do encerramento do exercício social, deverão ser contados os numerários existentes no caixa (moedas, cédulas) 

e conferidos com o boletim de caixa 

E) o boletim de caixa substitui o razão analítico. 
 
36. Uma demonstração dos fluxos de caixa elaborada pelo método direto apresentou:  
 

Recebimento de vendas 2.600,00 

Pagamento de compras   1.600,00 

Pagamento de juros sobre financiamentos 400,00 

Pagamento de dividendos aos acionistas 220,00 

Pagamento de despesas mercantis e administrativas  680,00 

Resultado negativo da equivalência patrimonial 160,00 
 
O fluxo líquido gerado pelas atividades operacionais será: 

  

A) + R$ 320,00 B) – R$ 80,00 C) – R$ 460,00 D) + R$ 160,00 E) + R$ 100,00 
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37. Sobre os objetivos da conciliação das contas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Impedir que pendências permaneçam muito tempo nas contas. 

B) Tornar seguras as informações. 

C) Eliminar saldos irreais. 

D) Localizar falhas na contabilização. 

E) Estornar valores divergentes a débito e a crédito 

 

38. Sobre a prestação de contas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O dever de prestar contas constitui ônus de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. 

B) Toda pessoa física  ou jurídica que administra patrimônio de terceiro, seja esse público ou privado, tem o dever de 

demonstrar a sua regular aplicação nos termos do mandato recebido. 

C) Prestar contas significa demonstrar a correta e regular aplicação dos Recurso; não basta ao administrador comprovar a 

execução do objeto, ele deve demonstrar, também, que o realizou com os recursos destinados para tal e com obediência às 

normas legais aplicáveis. 

D) Prestação de contas contabilmente pressupõe a demonstração de valores geridos por conta de terceiros, aos quais se deve 

satisfação; 

E) Na ausência de notas fiscais na prestação de contas, estas poderão ser substituídas por simples recibos. 

 

39. Uma empresa obrigada ao regime de tributação pelo Lucro Real terá sua base de cálculo do imposto sobre o lucro 

tributável, que corresponde ao lucro 

 

A) Operacional.  

B) Operacional ajustado pelas compensações líquido.  

C) Líquido ajustado pelas deduções sobre as vendas. 

D) Líquido ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. 

E) Bruto ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. 

 

40. Com base nas normas tributárias sobre a DIRF, são irregularidades sujeitas à multa, EXCETO  

 

A) Falta de indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ). 
B) Falta de indicação ou indicação incorreta de beneficiário. 

C) Beneficiário informado mais de uma vez por um mesmo declarante, sob dois códigos de retenção diferentes. 

D) Código que não corresponde à especificação do rendimento ou ao beneficiário. 

E) Código de retenção não informado. 

 







