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de Prova
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27 27 de janeiro

das 14:10 às 18:10 h

4 h de duração*

50 questões

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

Instruções

Para fazer a prova você usará:

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

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

Texto

Os alimentos, hoje, são bens de consumo. Essa condi-
ção acelerou sua metamorfose. Somos bombardeados 
com mensagens sobre novos e deliciosos petiscos que 
não podemos deixar de experimentar (mensagens 
que, graças ao nosso passado de escassez, somos 
incapazes de ignorar). Isso ocorre porque as indústrias 
de alimentos têm, essencialmente, dois objetivos: 
fazer cada vez mais produtos e nos levar a consumir 
mais de cada um deles. Não são esses os objetivos 
de qualquer indústria? Nos mercados globalizados e 
competitivos de hoje, esse imperativo as incentiva a 
tomar decisões que pouco têm a ver com a saúde dos 
consumidores. E não há qualquer lei ou regulamenta-
ção governamental nesse sentido. Essas indústrias são 
incentivadas a se preocuparem apenas com a segu-
rança alimentar, não com longevidade. Ou seja, elas se 
esforçam para evitar que seus produtos causem uma 
dor de barriga, mas não dão a mínima se o consumo 
constante causa diabetes. As empresas não fazem isso 
de propósito. Estão apenas respondendo aos incenti-
vos que nós mesmos lhes damos. E o que temos dito 
a elas, condicionados que somos por um passado de 
escassez, é que queremos comida mais gostosa, mais 
barata, mais conveniente. E só.

Rodrigo Velloso: Comida é tudo, 18º e 19º parágrafos, adapt.  
http://super.abril.com.br/alimentacao/comida-tudo-444348.shtml.

Conhecimentos Gerais (20 questões)

1. Leia as afirmações abaixo.

1. Se o advérbio hoje da 1a frase a iniciasse, 
ainda receberia as duas vírgulas, para isolá-lo.

2. Os parênteses (empregados depois de deixar 
de experimentar) e os dois pontos, (depois de 
dois objetivos) têm a função de aposto.

3. As expressões sublinhadas no texto – Essa 
condição, Não são esses os objetivos, Essas 
indústrias e Ou seja – são alguns dos elemen-
tos de coesão nele contidos.

4. A oração “que não podemos deixar de experi-
mentar”, iniciada por um pronome relativo, é 
coordenada explicativa.

5. A palavra sublinhada, em “Estão apenas 
respondendo aos incentivos”, tem ideia de 
exclusão.

6. A expressão “E só” permite deduzir-se que 
dentre as poucas informações que prestamos 
às indústrias alimentícias existe a de que dese-
jamos alimentos com sabor, de pouco custo e 
práticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
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4. Passando para o plural as palavras sublinhadas, 
em “não há qualquer lei ou regulamentação”, e substi-
tuindo-se há por dever haver, flexionado no mesmo 
tempo e modo, obtém-se:

“não            quaisquer leis ou 
regulamentações”.

Assinale a alternativa que apresenta a forma que com-
pleta corretamente a lacuna.

a. ( X ) deve haver
b. ( ) devem haver
c. ( ) deveria haver
d. ( ) deverão haver
e. ( ) deveriam haver

5. Assinale a alternativa com a frase corretamente 
estruturada.

a. ( ) Gosto de encarar de frente os problemas rela-
tivos à alimentação.

b. ( ) Ninguém encontrou-o para reclamar do pro-
duto cujo o prazo de validade estava vencido.

c. ( X ) Se tu vires o que contêm muitos produtos 
alimentícios, não os consumirás.

d. ( ) Se a indústria alimentícia se preocupasse com 
nossa longevidade, não se importa com nossa 
dor de barriga.

e. ( ) A Alimentos S.A. afirma de que seus pro-
dutos não causam dor de barriga a seus 
consumidores.

2. Analise a frase abaixo:

“Nos mercados globalizados e competitivos de hoje, 
esse imperativo as incentiva a tomar decisões que 
pouco têm a ver com a saúde dos consumidores.”

Assinale a alternativa correta, em relação a esta frase.

a. ( X ) A vírgula isola um adjunto adverbial 
deslocado.

b. ( ) A expressão [têm] a ver pode ser substituída 
por [têm] haver, sem prejuízo para a estrutura 
e o sentido da frase.

c. ( ) O pronome as em “as incentiva” refere-se a 
“decisões” e indica posse.

d. ( ) As palavras imperativo e pouco são, respecti-
vamente, adjetivo e substantivo.

e. ( ) Deixando-se decisões no singular, o acento 
gráfico de têm passa a ser agudo (decisão que 
pouco tém a ver).

3. Assinale a alternativa com a frase gramaticamente 
correta.

a. ( ) São válidas as questões que o texto trata.
b. ( ) 96% das indústrias alimentícias não se preo-

cupa se seus produtos causam diabetes.
c. ( ) Necessitam-se de indústrias comprometidas 

com a saúde de nosso povo.
d. ( X ) Não consumo alimentos de cuja procedência 

desconfio.
e. ( ) Não se deve acusar à todas as empresas o que 

é dito no texto.
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6. De acordo com o texto, identifique as afirmativas 
verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

( ) Bathing in contaminated water make people 
ill and some die.

( ) Untreated domestic wastewater is the only 
source of agricultural pollution.

( ) The aquatic environment is becoming worse 
worldwide.

( ) 2015 is the year of basic sanitation.
( ) The WSSD target is on water and sanitation.

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

a. ( ) V – F – V – V – F
b. ( X ) V – F – V – F – V
c. ( ) V – F – F – V – V
d. ( ) F – V – V – F – V
e. ( ) F – F – V – V – V

7. Associe as palavras da coluna 1 com seus significa-
dos na coluna 2.

Coluna 1 Palavras

1. Burden
2. Halve
3. Income
4. Sewage
5. Afford

Coluna 2 Significados

( ) esgoto
( ) arcar com os custos
( ) carga, peso
( ) reduzir pela metade
( ) renda

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

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

Inglês 5 questões

Targeting Sanitation

CEES VAN DE GUCHTE and VEERLE VANDEWEERD 
address the environmental aspects and costs of meet-
ing the World Summit on Sustainable Development 
target on improved sanitation, and describe the 
growing global consensus on alternative low-cost 
technologies.

Some four children die every minute in developing 
countries from diseases caused by unsafe water and 
inadequate sanitation. On average, 250 million cases 
of gastroenteritis occur worldwide every year from 
bathing in contaminated water, and 50,000 – 100,000 
people die from infectious hepatitis. The global bur-
den of human disease caused by sewage pollution 
of coastal waters has been estimated at 4 million lost 
person-years annually.

The deterioration of the aquatic environment is visible 
around the globe. The discharge of untreated domes-
tic wastewater has been identified as a major source 
of pollution in most of the UNEP(United Nations 
Environment Programme) Regional Seas. Untreated 
sewage affects over 70 per cent of coral reefs, precious 
habitats are disappearing and biodiversity is decreas-
ing, fishing and agricultural potential are being lost, 
while poor water quality is reducing income from 
tourism and the value of real state.

Such concerns have helped push the international 
community to ensure that the targets of the 2000 
Millennium Development Goals and the 2002 World 
Summit on Sustainable Development (WSSD) address 
improved access to safe drinking water and adequate 
sanitation.

The WSSD agreed target on water and sanitation is “To 
halve, by the year 2015, the proportion of people who 
are unable to reach or to afford safe drinking water 
and the proportion of people who do not have access 
to basic sanitation”.
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8. Na frase:

“To halve, by the year 2015, the proportion of peo-
ple who are unable to reach or …”

A palavra sublinhada está sendo usada como:

a. ( ) personal pronoun.
b. ( ) indefinite pronoun.
c. ( ) interrogative pronoun.
d. ( ) reflexive pronoun.
e. ( X ) relative pronoun.

9. Na frase:

“Such concerns have helped push the international…”

As palavras sublinhadas estão sendo usadas em que 
tempo?

a. ( ) passive voice
b. ( ) past perfect tense
c. ( X ) present perfect tense
d. ( ) simple present tense
e. ( ) indirect speech

10. Escolha a alternativa que apresenta a forma 
 correta do infinitivo dos verbos: “been” e “lost”.

a. ( ) be, loose
b. ( X ) be, lose
c. ( ) were, lay
d. ( ) was, loose
e. ( ) was, lose

Atualidades 5 questões

11. Após uma acirrada disputa com o republicano 
Mitt Romney, o democrata Barack Obama foi reeleito 
presidente dos Estados Unidos da América.

Analise as afirmativas abaixo a respeito das eleições 
norte-americanas.

1. O presidente Barak Obama poderá candida-
tar-se apenas mais uma vez à Presidência da 
República.

2. Mitt Romney e Barak Obama eram os dois 
únicos candidatos à presidência nas eleições 
norte-americanas de 2012.

3. Quando um cidadão norte-americano vota 
em um candidato, está votando realmente 
para instruir o delegado de seu Estado em 
quem votar. É um Colégio Eleitoral que efeti-
vamente escolhe o Presidente.

4. Embora o Presidente dos Estados Unidos seja 
eleito por um Colégio Eleitoral, este é obri-
gado a eleger o candidato que obteve o maior 
número de votos populares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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14. Durante o mês de novembro de 2012, o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico foi obrigado a ligar as 
térmicas a gás e a óleo para garantir o abastecimento 
de energia no país.

Esta decisão teve entre as suas causas:

a. ( ) O aumento das chuvas que forçou a abertura 
das comportas na maioria das barragens do 
sul do Brasil.

b. ( ) O aumento do consumo em virtude dos pre-
parativos para a próxima Copa do Mundo e 
Olimpíadas que duplicaram o volume de ener-
gia elétrica gasto pela construção civil.

c. ( X ) O prolongamento da seca e a queda dos 
níveis dos reservatórios de algumas das hidre-
létricas brasileiras.

d. ( ) O desligamento das usinas nucleares de Volta 
Redonda, responsáveis pelo fornecimento de 
mais de cinquenta por cento da energia elé-
trica consumida no país.

e. ( ) A negativa do governo do Paraguai em vender 
ao Brasil parte da produção de energia produ-
zida em Itaipu. Aparentemente é uma forma 
de retaliação à posição brasileira na recente 
crise política que envolveu aquele país.

15. Leia as afirmativas abaixo a respeito da formação 
do povo catarinense.

1. A formação da população Catarinense está 
muito ligada ao fenômeno da imigração.

2. Numerosos contingentes de europeus, fugindo 
da miséria e da falta de terras, atravessaram o 
oceano e vieram a ocupar a terra catarinense.

3. Alemães, italianos, portugueses e poloneses 
são importantes grupos de imigrantes que 
povoaram Santa Catarina.

4. A Ilha de Santa Catarina sofreu grande influên-
cia do povoamento açoriano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

12. As últimas eleições municipais, que ocorreram em 
todo o país, tiveram – como não poderia deixar de ser – 
importantes reflexos na vida do país.

Analisando os resultados do referido pleito, pode-se 
concluir que:

a. ( ) O Partido Social Democrático passará a gover-
nar a maioria das capitais brasileiras.

b. ( X ) O Partido dos Trabalhadores, a partir de 
janeiro, será o partido que governará o maior 
número de brasileiros.

c. ( ) Embora tenha perdido as eleições em São 
Paulo, o PSDB vai governar outras capitais 
brasileiras: Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Cuiabá e Porto Velho.

d. ( ) O Partido Socialista foi derrotado em todas as 
capitais onde concorreu e venceu as eleições 
em apenas um município do Estado brasileiro 
governado pelo seu principal líder.

e. ( ) Apresentaram candidatos a prefeitos, nestas 
últimas eleições, apenas cinco partidos polí-
ticos: O Partido dos Trabalhadores, o Partido 
Democrata, o Partido da Social Democracia, o 
Partido Social Brasileiro e o Partido Republicano.

13. Analise as afirmativas abaixo.

1. Os seres humanos têm a maior parte do seu 
peso formado por água.

2. A maior parte das águas do planeta está nos 
rios, lagos e pântanos e exige grandes investi-
mentos para a sua utilização. .

3. As águas dos oceanos são naturalmente 
impróprias para consumo e agricultura.

4. Grande parte das doenças que afetam as 
crianças em todo o planeta está relacionada à 
contaminação da água.

5. As perdas na distribuição e o desperdício têm 
grande contribuição para a falta de água.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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19. São argumentos da função CORRESP() do MS 
Excel em português, quando todos são declarados, 
respectivamente:

a. ( ) teste_lógico; valor_verdadeiro; valor_falso.
b. ( ) teste_lógico; valor_falso; valor_verdadeiro.
c. ( X ) valor_procurado; matriz_procurada; 

tipo_correspondência.
d. ( ) valor_procurado; matriz_tabela;  

índice_referência; tipo_correspondência.
e. ( ) referência_procurada; matriz_procurada; 

valor_procurado.

20. No MS Word 2010 em português, o atalho 
de teclado usado para abrir a caixa de diálogo de 
Navegação, utilizada para localizar um texto, é Ctrl + L.

Que atalho de teclado pode ser utilizado para repetir 
a operação de localização (procurar o mesmo texto 
após fechar a caixa de diálogo de Navegação do MS 
Word 2010 em português)?

a. ( ) Ctrl + L + Y
b. ( X ) Alt + Ctrl + Y
c. ( ) Alt + Ctrl + L
d. ( ) Shift + Ctrl + L
e. ( ) Shift + Ctrl + Y

Noções de Informática 5 questões

16. São todos itens da categoria de Hardware e Sons 
do painel de controle (quando exibido por categoria) 
da instalação padrão (sem modificação manual) do 
Windows 7 Professional em português.

a. ( ) Reprodução automática; Backup e restaura-
ção; Opções da internet; Vídeo

b. ( ) Vídeo; Dispositivos e Impressoras; Sistema; 
Windows update

c. ( ) Reprodução automática; Windows update; 
Backup e Restauração; Som

d. ( X ) Dispositivos e Impressoras; Som; Vídeo; 
Reprodução automática

e. ( ) Reprodução automática; Vídeo; Sistema; 
Central de mobilidade do Windows

17. São variáveis do sistema (nativos) dentre as variá-
veis de ambiente do Windows 7 versão Professional:

a. ( ) IMP; DOC; SO
b. ( ) PATH; SO; DIR.
c. ( ) DIR; TEMP; TMP.
d. ( ) USER; TMP; DIR.
e. ( X ) OS; PATH; TEMP.

18. Qual o número mínimo de funções SE, que 
podem ser aninhadas (uma dentro da outra), do MS 
Excel 2010 em português, necessárias para testar se 
dois valores em células diferentes são iguais entre si 
ou se são diferentes entre si?

a. ( X ) 1
b. ( ) 2
c. ( ) 3
d. ( ) 4
e. ( ) 5
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Conhecimentos Específicos (30 questões)

Responda às questões 21, 22 e 23 de acordo com as 
contas do quadro a seguir:

Caixa e Equivalentes e aplicação de liquidez imediata  15.000,00
Fornecedores  180.000,00
Aplicações Financeiras  50.000,00
Contas a Receber de Clientes  243.000,00
Financiamento - longo prazo  54.000,00
Salários e Encargos  80.000,00
Contas a Receber de Clientes - longo prazo  330.000,00
AVP - Receita Financeira a apropriar - longo prazo  (9.798,00)
Investimento permanente  80.000,00
Imobilizado  200.000,00
Capital Social  596.602,00
Reserva Legal  15.000,00
Reserva Estatutária  22.600,00
Reserva de Lucros a Realizar  20.000,00
Receita Líquida de Vendas 1.100.000,00
Lucro Líquido do Exercício 470.000,00
Estoques  60.000,00

21. Os índices de Liquidez Seca e Geral são de:

a. ( X ) 1,18 e 2,19.
b. ( ) 1,18 e 2,31.
c. ( ) 1,42 e 2,19.
d. ( ) 1,42 e 2,30.
e. ( ) 2,19 e 2,31.

22. Os índices de Composição do Endividamento e 
de imobilização de recursos não correntes são de:

a. ( ) 5,10 e 0,92.
b. ( X ) 5,81 e 0,28.
c. ( ) 5,81 e 0,31.
d. ( ) 6,10 e 0,21.
e. ( ) 6,10 e 0,28.

23. Os índices de Margem Líquida e o Giro do Ativo 
são de:

a. ( ) 0,43 e 0,49.
b. ( X ) 0,43 e 1,14.
c. ( ) 0,49 e 1,35.
d. ( ) 0,68 e 0,49.
e. ( ) 0,68 e 1,14.

24. Quanto à legislação sobre o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (Lei Complementar 
116, de 31 de julho de 2003), de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, é correto afirmar:

a. ( ) A incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza depende da denominação 
dada ao serviço prestado.

b. ( ) O imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza incide sobre as exportações de servi-
ços para o exterior do País.

c. ( ) O imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza não incide sobre o serviço prove-
niente do exterior do País ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior do País.

d. ( ) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e 
do Distrito Federal, não tem como fato gera-
dor a prestação de serviços constantes da lista 
anexa aprovada pela Lei Complementar 116, 
de 31 de julho de 2003, ainda que esses não 
se constituam como atividade preponderante 
do prestador.

e. ( X ) Os Municípios e o Distrito Federal, mediante 
lei, poderão atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabi-
lidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação, inclusive no que 
se refere à multa e aos acréscimos legais.
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26. Em relação à norma que regulamenta a tribu-
tação, fiscalização, arrecadação e administração do 
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, é correto afirmar:

a. ( ) Não são tributáveis os valores percebidos, em 
dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em 
cumprimento de decisão judicial ou acordo 
homologado judicialmente, inclusive a presta-
ção de alimentos provisionais.

b. ( ) Estão sujeitos à incidência do imposto de 
renda pessoa física os valores decorrentes de 
aumento de capital mediante a incorporação 
de reservas ou lucros apurados.

c. ( ) Entrarão no cômputo do rendimento bruto 
de pessoas físicas para fins de tributação a 
alimentação, o transporte e os uniformes ou 
vestimentas especiais de trabalho, forneci-
dos gratuitamente pelo empregador a seus 
empregados, ou a diferença entre o preço 
cobrado e o valor de mercado.

d. ( X ) As pessoas físicas domiciliadas ou residentes 
no Brasil, titulares de disponibilidade econô-
mica ou jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza, inclusive rendimentos 
e ganhos de capital, são contribuintes do 
imposto de renda, sem distinção da nacionali-
dade, sexo, idade, estado civil ou profissão.

e. ( ) No caso de dissolução da sociedade conjugal, 
por morte de um dos cônjuges, não poderão 
ser tributadas, em nome do sobrevivente, 
as importâncias que este perceber de seu 
trabalho próprio, das pensões de que tiver 
gozo privativo, de quaisquer bens que não 
se incluam no monte a partilhar e cinquenta 
por cento dos rendimentos produzidos pelos 
bens comuns.

25. A Lei 8.666/93 e suas alterações regulamenta o 
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

Com relação à citada Lei, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A existência de preços registrados obriga a 
Administração Pública a firmar as contrata-
ções que deles poderão advir.

b. ( ) Não é vedado incluir no objeto da licitação 
a obtenção de recursos financeiros para sua 
execução, qualquer que seja a sua origem; 
somente é vedado nos casos de empreen-
dimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legisla-
ção específica.

c. ( X ) Os editais de licitação para a contratação de 
bens, serviços e obras poderão, mediante 
prévia justificativa da autoridade competente, 
exigir que o contratado promova, em favor de 
órgão ou entidade integrante da administração 
pública ou daqueles por ela indicados a partir 
de processo isonômico, medidas de compensa-
ção comercial, industrial, tecnológica ou acesso 
a condições vantajosas de financiamento, 
cumulativamente ou não, na forma estabele-
cida pelo Poder Executivo federal.

d. ( ) Obras, serviços, inclusive de publicidade, com-
pras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, não serão necessa-
riamente precedidas de licitação, sem excessão.

e. ( ) A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de 
integrantes de seu corpo técnico em proce-
dimento licitatório ou como elemento de 
justificação de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação não ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e dire-
tamente os serviços objeto do contrato
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29. Caixa e equivalentes de caixas são mantidos pelas 
organizações com a finalidade de atender a:

a. ( X ) Compromissos de caixa de curto prazo; ter 
conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa; estar sujeitos a um insig-
nificante risco de mudança de valor.

b. ( ) Compromissos de caixa de curto prazo e para 
investimentos ou quaisquer outros fins; ter 
conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa; estar sujeitos a um insig-
nificante risco de mudança de valor.

c. ( ) Compromissos de caixa de curto prazo e para 
investimentos ou outros fins; ter conversibi-
lidade imediata em um montante conhecido 
de caixa; estar sujeitos a risco significante de 
mudança de valor.

d. ( ) Compromissos de caixa de curto prazo, médio 
e longo prazo e para investimentos ou outros 
fins; ter conversibilidade imediata em um 
montante conhecido de caixa; estar sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor.

e. ( ) Compromissos de caixa e para investimentos 
ou outros fins; ter conversibilidade imediata 
em caixa; não estar sujeito a nenhum tipo de 
risco de mudança de valor.

30. Na situação em que a saída de caixa é julgada 
provável em exercício futuro ela deve ser registrada 
contabilmente por meio de uma provisão. Também 
deverá ser baseada em estimativa confiável.

Não é exemplo típico que pode gerar o reconheci-
mento de provisões:

a. ( ) Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis.
b. ( ) Provisão para garantias de produtos, merca-

dorias e serviços.
c. ( X ) Provisão para investimentos ou aumento de 

capital.
d. ( ) Provisão para danos ambientais causados pela 

entidade.
e. ( ) Provisão para compensações ou penalidades 

por quebra de contratos (contratos onerosos).

27. Quanto à contabilidade pública, é correto 
afirmar:

a. ( ) A contabilidade manterá registros analíticos 
ou detalhados dos bens móveis e imóveis.

b. ( ) O registro dos restos a pagar far-se-á a cada 
3 anos de acordo com Plano Plurianual e por 
credor, distinguindo-se as despesas processa-
das das inflacionadas.

c. ( ) O registro dos restos a pagar far-se-á a cada 
4 anos de acordo com Plano Plurianual e por 
credor, distinguindo-se as despesas processa-
das das não processadas.

d. ( ) O registro dos restos a pagar far-se-á a cada 
4 anos de acordo com a Lei do Orçamento 
secundário e por credor, distinguindo-se as 
despesas processadas das não empenhadas.

e. ( X ) A contabilidade deverá evidenciar, em seus 
registros, o montante dos créditos orçamentá-
rios vigentes, a despesa empenhada e a des-
pesa realizada, à conta dos mesmos créditos, 
e as dotações disponíveis.

28. Na Contabilidade Pública, é correto afirmar:

a. ( ) O Ativo Financeiro compreenderá as dívidas 
fundadas e outras.

b. ( X ) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos 
e valores realizáveis independentemente 
de autorização orçamentária e os valores 
numerários.

c. ( ) O Ativo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autoriza-
ção legislativa para amortização ou resgate.

d. ( ) O Balanço Financeiro demonstrará as receitas 
e despesas previstas em confronto com as 
realizadas.

e. ( ) Os Restos a Pagar do exercício serão computa-
dos na receita orçamentária para compensar 
sua inclusão na despesa extraorçamentária.
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33. Quanto à Demonstração do Resultado 
Abrangente do Exercício (DRA), é correto afirmar:

a. ( X ) A Demonstração do Resultado Abrangente 
(DRA) pode ser apresentada dentro da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL), ou através de relatório próprio.

b. ( ) A Demonstração do Resultado Abrangente 
(DRA) apresenta as receitas, despesas e outras 
mutações que afetam o patrimônio líquido e 
que sejam sempre reconhecidas anteriormente 
na Demonstração do Resultado do Exercício.

c. ( ) Ajuste de avaliação patrimonial relativo aos 
ganhos e perdas na remensuração de ativos 
financeiros disponíveis para venda não devem 
fazer parte da Demonstração do Resultado 
Abrangente (DRA).

d. ( ) Variações na reserva de reavaliação quando 
permitidas legalmente não devem fazer parte 
da Demonstração do Resultado Abrangente 
do Exercício (DRA).

e. ( ) Ganhos e perdas derivados de conversão 
de demonstrações contábeis de opera-
ções no exterior não devem fazer parte da 
Demonstração do Resultado Abrangente do 
Exercício (DRA).

34. Quanto ao Método de Equivalência Patrimonial 
(MEP), é correto afirmar:

a. ( ) A distribuição de dividendos pode afetar a 
receita de equivalência patrimonial.

b. ( X ) Os lucros são reconhecidos no momento de 
sua geração pela investida.

c. ( ) Os dividendos distribuídos e recebidos 
pela Controladora não afetam o valor dos 
investimentos.

d. ( ) O investimento é determinado mediante a 
aplicação, sobre o valor de cada mutação do 
patrimônio líquido da investida, da percen-
tagem de participação em seu patrimônio 
líquido.

e. ( ) Os investimentos aumentam de acordo com 
as receitas ou diminuem de acordo com as 
despesas das Controladas.

31. Quanto às características das provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes pode-se AFIRMAR 
quanto ao tratamento contábil que:

a. ( ) Quando a ocorrência do desembolso for 
possível (mais provável que não ocorra saída 
de recursos), a entidade não precisará divul-
gar ou fazer nenhuma observação em notas 
explicativas.

b. ( ) Quando a ocorrência do desembolso for 
remota, a entidade obrigatoriamente divul-
gará em notas explicativas os valores e outros 
detalhes.

c. ( ) Quando a ocorrência do desembolso for pro-
vável e mensurável por meio de estimativa 
confiável, a entidade divulgará facultativa-
mente valores e outros detalhes em notas 
explicativas.

d. ( X ) Quando a ocorrência do desembolso for pro-
vável e a probabilidade de ocorrência desse 
desembolso for mensurável por meio de esti-
mativa confiável, uma provisão é reconhecida 
e é divulgada em notas explicativas.

e. ( ) Quando a ocorrência do desembolso for 
provável e não mensurável por inexistência 
de estimativa confiável, a entidade divulgará 
facultativamente em notas explicativas.

32. A empresa ALFA é controladora da empresa BETA 
e possui 70% do capital de sua controlada.

ALFA BETA
Ativo Circulante 400 400
Ativo não Circulante 500 200
Total do Passivo 900 600
Passivo Circulante 300 100
Patrimônio Líquido 600 500
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 900 600

Sabendo-se que não houve nenhum tipo de transa-
ção comercial durante o período, indique o valor do 
ativo circulante e do não circulante respectivamente 
quando da consolidação.

a. ( ) R$ 400 e R$ 700.
b. ( ) R$ 680 e R$ 500.
c. ( X ) R$ 800 e R$ 350.
d. ( ) R$ 800 e R$ 500.
e. ( ) R$ 800 e R$ 700.
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36. Quanto ao Patrimônio Líquido, é correto afirmar:

a. ( X ) As reservas de capital representam valores 
recebidos que não transitaram pelo resultado 
como receitas.

b. ( ) Ajustes de avaliação patrimonial representam 
as contrapartidas dos aumentos ou diminui-
ções decorrentes das variações das receitas, 
em decorrência de sua avaliação a valor justo.

c. ( ) Lucros acumulados representam resultados 
positivos gerados pela entidade à espera de 
absorção futura.

d. ( ) Ações em tesouraria representam as ações da 
companhia que são adquiridas pela própria 
sociedade ou por investidores institucionais.

e. ( ) Prejuízos acumulados representam resultados 
positivos gerados pela entidade à espera de 
destinação futura.

37. Analise as afirmativas abaixo:

1. IPO Significa Initial Public Offering.
2. Bookbuliding é a definição do preço inicial 

das ações.
3. Prospecto é o documento obrigatório nas 

ofertas públicas de distribuição.
4. O registro na CVM implica a apreciação posi-

tiva sobre a companhia, eximindo os seus 
administradores pela veracidade das informa-
ções prestadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

35. Uma controlada é:

a. ( ) a sociedade na qual a controlada, diretamente 
ou através de outras controladas, é titular de 
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, preponderância nas delibera-
ções sociais e poder de eleger a maioria dos 
administradores.

b. ( ) a sociedade na qual a controladora direta-
mente é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, prepon-
derância nas deliberações sociais e poder de 
eleger a maioria dos administradores.

c. ( ) a sociedade na qual a controladora, direta-
mente ou através de outras controladas, é 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, 
de modo permanente ou de modo provisório, 
preponderância nas deliberações sociais e 
poder de eleger a maioria dos administradores.

d. ( X ) a sociedade na qual a controladora, direta-
mente ou através de outras controladas, é 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, 
de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e poder de eleger a maio-
ria dos administradores.

e. ( ) a sociedade na qual a controlada, diretamente 
ou através de outras controladas, é titular de 
direitos de sócio que lhe assegurem, provi-
soriamente, preponderância nas delibera-
ções sociais e poder de eleger a maioria dos 
administradores.
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40. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao mer-
cado de capitais.

1. Os principais títulos negociados são os repre-
sentativos do capital de empresas – ações e 
de direitos e recibos de subscrição de valores 
mobiliários, certificados de depósitos de ações 
e demais derivativos autorizados à negociação.

2. Os principais títulos negociados são os repre-
sentativos de empréstimos tomados, via mer-
cado, por empresas – debêntures conversíveis 
em ações, bônus de subscrição e commercial 
papers.

3. O mercado de capitais é constituído pelas bol-
sas de valores, sociedades corretoras e 
outras instituições financeiras autorizadas.

4. O Conselho Monetário Nacional disciplina e o 
Banco Central do Brasil fiscaliza o mercado de 
capitais no Brasil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

41. A CASAN obteve um financiamento de R$ 100.000 
para ser pago em 5 prestações mensais postecipa-
das, com juros de 2% ao mês, pelo SAC (Sistema de 
Amortização Constante).

Assinale a alternativa com o total dos juros pagos, 
assim como o valor dos juros pagos na 4a prestação, 
respectivamente.

a. ( ) R$ 4.000,00 e R$ 400,00.
b. ( ) R$ 4.000,00 e R$ 800,00.
c. ( ) R$ 6.000,00 e R$ 400,00.
d. ( X ) R$ 6.000,00 e R$ 800,00.
e. ( ) R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00.

38. O auditor interno deve respeitar o sigilo relativa-
mente às informações obtidas durante o seu trabalho.

Com relação ao sigilo, assinale a alternativa correta:

a. ( ) Fica a critério do auditor interno manter ou 
não o sigilo.

b. ( ) O auditor interno não tem obrigação de man-
ter sigilo relativo às informações obtidas.

c. ( ) O auditor interno deve respeitar o sigilo ape-
nas em empresas de capital aberto.

d. ( ) O dever de manter o sigilo termina depois 
de terminado o vínculo empregatício ou 
contratual.

e. ( X ) O dever de manter o sigilo continua depois 
de terminado o vínculo empregatício ou 
contratual.

39. Sabe-se que a CASAN participa do mercado de 
capitais, com ações negociadas na BMF&BOVESPA.

Analise as afirmativas abaixo sobre essa participação 
até novembro de 2012.

1. A classificação setorial da CASAN, na 
BMF&BOVESPA. é utilidade pública /  
Água e Saneamento.

2. A classificação setorial da CASAN, na 
BMF&BOVESPA, é somente de utilidade 
pública.

3. A CASAN está classificada no Novo Mercado, 
nos Níveis Diferenciados de Governança 
Corporativa.

4. A CASAN está classificada no Mercado 
Tradicional.

5. A CASAN está classificada nos Níveis 
Diferenciados de Governança Corporativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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44. O auditor interno, quando previamente estabele-
cido com a administração da entidade em que atua, e 
no âmbito de planejamento conjunto do trabalho a 
realizar:

a. ( ) Não deve apresentar os seus papéis de traba-
lho ao auditor independente e entregar-lhe 
cópias, quando este entender necessário.

b. ( ) Só deve apresentar os seus papéis de traba-
lho ao auditor independente e entregar-lhe 
cópias, quando obrigado por medida judicial.

c. ( X ) Deve apresentar os seus papéis de trabalho ao 
auditor independente e entregar-lhe cópias, 
quando este entender necessário.

d. ( ) Pode, a seu critério, apresentar os seus papéis 
de trabalho ao auditor independente, sem 
entregar-lhe cópias

e. ( ) Não deve, em hipótese alguma, entregar 
seus papéis de trabalho ao auditor indepen-
dente, uma vez que se tratam de informações 
sigilosas.

45. Identifique abaixo os custos diretos e indiretos:

Aluguel e seguro da fábrica R$ 5.500,00
Mão de obra direta R$ 35.500,00
Materia-prima consumida R$ 30.000,00
Mão de obra do supervisor da fábrica R$ 10.000,00
Mão de obra indireta R$ 8.000,00
Energia elétrica da fábrica R$ 3.550,00
Consumo de água da fábrica R$ 250,00

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

a. ( ) R$ 70.500,00
b. ( X ) R$ 65.500,00
c. ( ) R$ 58.250,00
d. ( ) R$ 49.000,00
e. ( ) R$ 48.500,00

42. Na compra de materiais para uso interno, a 
CASAN recebe dos fornecedores a seguinte condição 
de pagamento:

“Preço total de R$ 6.000, com pagamento em 3 pres-
tações iguais, sem juros, de R$ 2.000 cada prestação, 
sendo a primeira prestação paga no ato da compra”.

Em pesquisa de mercado, a área de compras identifica 
que o valor à vista dos materiais é de R$ 5.000.

Considerando as informações prestadas, assinale a 
alternativa correta quanto ao percentual total de 
juros que estaria sendo cobrado da CASAN pelos for-
necedores se a CASAN aceitasse a condição de paga-
mento proposta pelos fornecedores.

a. ( ) 00,00%
b. ( ) 17,14%
c. ( X ) 33,33%
d. ( ) 40,50%
e. ( ) 80,00%

43. A CASAN planeja investir apenas em projetos 
viáveis para o próximo ano, com VPL (Valor presente 
líquido) positivo. A taxa de atratividade mínima esti-
pulada é de 5% ao ano.

Considere o FCL (Fluxo de caixa líquido) da Tabela 
abaixo:

Projeto
Investimento 
inicial (ano 0)

FCL ano 1 FCL ano 2 FCL ano 3

P1 – R$ 100.000 R$ 60.000 R$ 40.000 R$ 40.000
P2 – R$ 150.000 R$ 40.000 R$ 60.000 R$ 50.000
P3 – R$ 200.000 R$ 65.000 R$ 70.000 R$ 65.000

Com base nessa tabela, assinale a alternativa que 
indica o(s) projeto(s) que deve(m) ser escolhido(s), 
considerando-se a taxa de atratividade estipulada.

a. ( X ) Apenas o projeto P1.
b. ( ) Apenas o projeto P2.
c. ( ) Apenas o projeto P3.
d. ( ) Apenas os projetos P1 e P3.
e. ( ) Apenas os projetos P2 e P3.
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47. A Indústria VesteBem estimou produzir e vender 
400.000 camisas durante o ano, com custos variáveis 
projetados de R$ 5,00, e custos fixos de R$ 2,00 por uni-
dade. O nível de produção do período foi de 360.000 
camisas, com custos totais incorridos de R$ 2.700.000.

A variação do custo da indústria VesteBem foi de:

a. ( ) R$ 50.000 favorável.
b. ( ) R$ 100.000 favorável.
c. ( X ) R$ 100.000 desfavorável.
d. ( ) R$ 180.000 favorável.
e. ( ) R$ 180.000 desfavorável.

48. A administração da Empresa Brasil, uma das 
menores empresas do setor no Brasil, está analisando 
a viabilidade de retomar o projeto de exportação de 
seus produtos para a Ásia. A administração sabe, no 
entanto, que enfrentarão a concorrência de outra 
empresa brasileira e de empresas de outros países, 
fundamentalmente em preço e qualidade. Os preços e 
a qualidade do produto são similares entre as empre-
sas, constituindo-se em uma commodity.

O quadro abaixo apresenta as vendas líquidas e o 
custo dos produtos vendidos das diversas empresas 
do setor, sendo que as empresas American e Yankees 
são americanas, a Empresa European é do continente 
Europeu e a Canarinha é brasileira.

Relatório das Principais Empresas do Setor no 
Exercício de 2011 (valores em R$ milhões):

Vendas Líquidas Custo dos 
Produtos Vendidos

Brasil 1.021 820
Canarinha 227 148
Yankees 1.573 1.112
European 1.413 1.162
American 2.778 1.972

Qual das empresas é mais competitiva?

a. ( ) Brasil
b. ( X ) Canarinha
c. ( ) American
d. ( ) European
e. ( ) Yankees

46. O CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) no 
16 (R1) e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pela 
deliberação CVM no 575/09, definem custo de aquisi-
ção dos estoques:

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) O custo de aquisição dos estoques compre-
ende o preço de compra, os impostos de 
importação e outros tributos, bem como os 
custos de transporte, seguro, manuseio e 
outros diretamente atribuíveis à aquisição 
de produtos acabados, materiais e serviços. 
Descontos comerciais, abatimentos e outros 
itens semelhantes são deduzidos na determi-
nação do custo de aquisição.

b. ( ) O custo de aquisição dos estoques compre-
ende o importe consignado na fatura ou preço 
de compra + os impostos de importação recu-
peráveis, bem como os custos de transporte, 
seguro e manuseio. Descontos com juros, aba-
timentos e outros itens semelhantes são dedu-
zidos na determinação do custo de aquisição.

c. ( ) O custo de aquisição dos estoques compre-
ende o valor dos custos de transformação de 
estoques + os impostos de importação e outros 
tributos, bem como os custos de transporte, 
seguro e manuseio. Descontos financeiros, aba-
timentos e outros itens semelhantes são dedu-
zidos na determinação do custo de aquisição.

d. ( ) O custo de aquisição dos estoques compre-
ende o valor dos custos de transformação 
de estoques + os impostos de importação 
e outros tributos, bem como os custos de 
pessoal da produção, seguro e manuseio. 
Descontos comerciais, abatimentos e outros 
itens semelhantes são somados na determina-
ção do custo de aquisição.

e. ( ) O custo de aquisição dos estoques compre-
ende o importe consignado na fatura ou preço 
de compra + juros e encargos financeiros, bem 
como os custos de transporte e indiretos de 
produção. Descontos comerciais, abatimentos 
e outros itens semelhantes são somados na 
determinação do custo de aquisição.
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50. A empresa Crescimento S.A. realiza, costu-
meiramente, operações de empréstimo no Banco 
EmprestaTudo S.A. Numa dessas operações, o seu 
gerente financeiro combinou com o gerente do Banco 
elevar a taxa de juros do empréstimo em 1% e dividir 
entre os dois a vantagem obtida na operação. Ao efe-
tuar o registro, o contador da Crescimento percebeu 
que a taxa de juros era mais elevada que a das últimas 
operações. Ao questionar o gerente financeiro, este 
respondeu que o assunto era de alçada superior. Com 
medo de ser demitido, visto que o gerente financeiro 
era seu chefe, o contador fez o registro normalmente 
e não comentou o assunto com ninguém.

Neste caso, o desrespeito à ética foi praticado pelo(s):

a. ( ) Gerente do Banco, pois a ele cabe cumprir os 
Regulamentos do Banco Central e as normas 
emitidas pelo Banco onde trabalha.

b. ( ) Gerente financeiro da Crescimento e pelo 
gerente do Banco EmprestaTudo, pois ambos 
foram beneficiários de vantagem ilícita.

c. ( ) Gerente financeiro da Crescimento e pelo 
gerente do Banco, já que o contador apenas 
cumpriu ordens superiores.

d. ( ) Três envolvidos: o gerente financeiro, o 
gerente do Banco e o contador, porque todos 
obtiveram vantagem ilícita.

e. ( X ) Três envolvidos: o gerente financeiro e o 
gerente do Banco, porque obtiveram vanta-
gem ilícita, e o contador, por sua omissão.

49. A Resolução CFC no 1.307/10 altera dispositivos 
da Resolução CFC no 803/96, que aprova o Código de 
Ética Profissional do Contabilista.

Em seu artigo 9o, o inciso I do artigo 3o da Resolução 
CFC no 803/1996 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

a. ( ) A conduta do Profissional da Contabilidade 
com relação aos colegas deve ser pautada nos 
princípios de consideração, respeito, apreço e 
solidariedade, em consonância com os postu-
lados de harmonia da classe.

b. ( ) Comunicar, ao CRC, a mudança de seu domicí-
lio ou endereço e da organização contábil de 
sua responsabilidade, bem como a ocorrência 
de outros fatos necessários ao controle e fisca-
lização profissional.

c. ( ) Aconselhar o cliente ou o empregador con-
tra disposições expressas em lei ou contra 
os Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade.

d. ( ) Executar trabalhos técnicos contábeis sem 
observância dos Princípios de Contabilidade e 
das Normas Brasileiras de Contabilidade edi-
tadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

e. ( X ) Anunciar, em qualquer modalidade ou veí-
culo de comunicação, conteúdo que resulte 
na diminuição do colega, da Organização 
Contábil ou da classe, em detrimento aos 
demais, sendo sempre admitida a indicação 
de títulos, especializações, serviços oferecidos, 
trabalhos realizados e relação de clientes.
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