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015. Prova Objetiva
Contador
� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� 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 levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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Inscrição

05.07.2015

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 06.
Viva a subversão

Língua Portuguesa

Uma das melhores facetas da internet é que ela é subversiva. Desde que a rede surgiu e se disseminou, ficou muito mais difícil para governos controlarem o que as pessoas
leem, as ideias a que se expõem e mesmo o que fazem em
ambiente virtual, onde as fronteiras entre Estados praticamente inexistem. De um modo geral, apesar de algumas experiências de censura digital bem-sucedida, como a chinesa,
o planeta se tornou um lugar mais livre com a internet.
É claro que “livre” não é sinônimo de “bom”. Bastante
gente usa o amplo acesso à informação que a rede proporciona para o mal, como o prova, por exemplo, o crescente
número de fraudes eletrônicas. De todo modo, como é sempre uma minoria da população que comete crimes, dá para
afirmar que o saldo da internet é amplamente positivo.
Nesse contexto, é lamentável constatar que legisladores
ainda não tenham entendido o que é a rede e, inadvertidamente, insistam em tentar regulá-la de maneira que não é desejável nem factível. A mais recente iniciativa com essas características está no projeto de lei que cria apostas esportivas
on-line. Ao que consta, há previsão de multa de até R$ 200 mil
a brasileiros que apostarem em sites no exterior.
Em primeiro lugar, é duvidoso que essa pretensão seja
legal. Até prova em contrário, o cidadão que acessa uma página no estrangeiro e estabelece uma relação comercial com
o site está atuando fora da jurisdição do Brasil. As regras que
valem são as do país onde a página está hospedada.
Essa transnacionalidade, que, se não apaga as fronteiras,
as esmaece, é uma das principais características a tornar a
internet uma promotora da liberdade. Ela detona o, digamos,
monopólio natural que o Estado exercia sobre seus cidadãos.
Ainda que fosse possível eliminar isso – os EUA, embora tenham tentado, não conseguiram impedir o jogo on-line –, eu
não recomendaria.

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(André Dahmer, Malvados. Disponível em http://www.mbalvados.com.br.
Acesso em 24.04.2015)

01. É correto concluir, a partir da leitura da tira, que o autor
faz uma crítica ao que ele considera ser uma característica dos
(A) humanos: trabalharem em conjunto com vistas a um
objetivo comum, que beneficie a todos os membros
do grupo.
(B) pássaros: agirem de modo muito parecido com as
ações humanas no que diz respeito ao bem-estar do
grupo.
(C) humanos: em vez de se ajudarem, tendo em vista o
bem comum de todo o grupo, comportam-se como
os pássaros.
(D) pássaros: não serem capazes de imitar as ações
dos homens, já que estes são exemplares quanto ao
trabalho em grupo.

(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 14.03.2015. Adaptado)

(E) humanos: atuarem de modo individualista, não se
organizando para trabalhar em grupo, em busca de
um bem comum.

03. De acordo com a opinião do autor, expressa nos dois primeiros parágrafos do texto, a internet tem sido uma importante ferramenta de comunicação na medida em que
(A) tem seu conteúdo livremente disseminado, visto não
haver meios de os governos controlarem o que as
pessoas fazem em ambiente virtual.

02. O termo destacado na fala do primeiro quadrinho – Eles
se ajudam e se revezam para alcançar um bem comum. –
expressa

(B) tornou o mundo mais livre, pois, com algumas exceções, os governos não podem controlar totalmente
os conteúdos disseminados no ambiente virtual.

(A) condição.
(B) proporção.

(C) tornou o mundo mais seguro, já que os governos
conseguem ter controle absoluto sobre as informações que são disponibilizadas em ambiente virtual.

(C) concessão.
(D) finalidade.

(D) é um ambiente livre, pois, apesar de algumas experiências de censura digital bem-sucedida, os governos
desistiram de ter controle sobre seu conteúdo.

(E) conformidade.

(E) proporciona segurança para os usuários, já que são
muito raros os relatos sobre fraudes eletrônicas praticadas em ambiente virtual.
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06. Releia o último parágrafo do texto.

04. Conforme o autor, a iniciativa dos legisladores quanto às
apostas esportivas on-line em sites no exterior, em mais
uma tentativa de regular o uso da internet no Brasil, é

Essa transnacionalidade, que, se não apaga as fronteiras, as esmaece, é uma das principais características a tornar a internet uma promotora da liberdade. Ela detona o,
digamos, monopólio natural que o Estado exercia sobre seus
cidadãos. Ainda que fosse possível eliminar isso – os EUA,
embora tenham tentado, não conseguiram impedir o jogo
on-line –, eu não recomendaria.

(A) acertada, porque, apesar de se tratar de um tema
polêmico, é perfeitamente realizável.
(B) difícil de ser realizada, mesmo se tratando de um
tema que não envolve polêmicas.
(C) coerente, já que essa relação comercial deve ser
regulada pela legislação brasileira.

Os termos esmaece e promotora, em destaque no trecho, têm sentidos equivalentes aos de, respectivamente,

(D) imprudente, pois poderia prejudicar a relação comercial entre o Brasil e o país de origem do site.

(A) enfraquece e fomentadora.

(E) equivocada, pois as regras do país de origem do site
é que regulam a relação comercial.

(B) desfaz e perpetradora.
(C) consolida e instigadora.

05. Considere o seguinte trecho do texto.

(D) atenua e reveladora.

Nesse contexto, é lamentável constatar que legisladores ainda não tenham entendido o que é a rede e,
inadvertidamente, insistam em tentar regulá-la...

(E) estabiliza e geradora.

O termo em destaque no trecho expressa circunstância de
(A) afirmação, podendo ser substituído por realmente.
(B) dúvida, podendo ser substituído por possivelmente.
(C) modo, podendo ser substituído por desavisadamente.
(D) tempo, podendo ser substituído por impreterivelmente.
(E) intensidade, podendo ser substituído por demasiadamente.

Leia a tira para responder às questões de números 07 e 08.

(Quino, Toda Mafalda: Martins Fontes, 2010)

07. A fala do segundo quadrinho da tira permanece correta, após o acréscimo de vírgula(s), de acordo com a norma-padrão
da língua portuguesa, em:
(A) Vamos ver: na semana que, vem vou comprar duas revistinhas novas.
(B) Vamos ver: na semana que vem, vou comprar duas revistinhas novas.
(C) Vamos ver: na semana que vem vou, comprar duas revistinhas novas.
(D) Vamos ver: na semana que vem vou comprar, duas revistinhas novas.
(E) Vamos ver: na, semana que vem vou comprar duas, revistinhas novas.
CTAT1401/015-Contador
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Matemática

08. Considere as seguintes falas da tira.
... vou comprar duas revistinhas novas. / ... será que
vou comprá-las…

11. A tabela apresenta o número de unidades utilizadas de
um material de escritório, em determinado departamento,
no primeiro quadrimestre de 2015.

Nas falas, observa-se o uso correto do pronome substituindo a expressão “duas revistinhas”. Assinale a alternativa em que o pronome que substitui a expressão em
destaque no primeiro segmento de frase também está
corretamente empregado, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

(A) Bastante gente usa o amplo acesso... / Bastante
gente usa-no...
(B) ... uma minoria da população que comete crimes... /
... uma minoria da população que comete-nos...

Unidades utilizadas
120
180
210
140

Sabendo-se que a razão entre o número de unidades
utilizadas em maio de 2015 e a média mensal das unidades utilizadas no primeiro quadrimestre de 2015 foi 0,8,
pode-se corretamente afirmar que, em maio de 2015, o
número de unidades utilizadas foi

(C) ... projeto de lei que cria apostas esportivas
on-line... / ... projeto de lei que lhes cria...
(D) ... o cidadão que acessa uma página... / ... o cidadão que lhe acessa...

(A) 130.

(E) ... se não apaga as fronteiras... / ... se não as
apaga...

(B) 125.

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada
está empregada de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(D) 115.

(C) 120.
(E) 110.

(A) Para que fossem mais organizadas, seria importante
que as pessoas mantessem um planejamento mínimo de suas atividades.

12. Em determinado dia, Pedro vendeu, na parte da manhã,
somente 10 unidades de um produto A e 16 unidades
de um produto B, totalizando R$ 495,90 em vendas. Na
tarde do mesmo dia, ele vendeu somente 4 unidades
do produto A e 7 unidades do produto B, totalizando,
naquele período, R$ 211,05. Carlos foi um dos clientes
que compraram com Pedro naquele dia, e adquiriu apenas uma unidade de cada produto. Sendo assim, Carlos
pagou pela compra desses dois produtos o valor total de

(B) Se dispôssemos de mais tempo, certamente cultivaríamos melhor o habito da leitura, fazendo dele
uma atividade prazerosa.
(C) Poderia ser muito construtivo para o seu futuro que
o homem retesse consigo objetos com significados
importantes para a sua vida.
(D) E se, quando fazemos a escolha errada, a vida nos
reposse a chance de poder rever a nossa escolha?

(A) R$ 36,80.

(E) Seria realmente muito gratificante se os caprichos do
destino sempre interviessem a nosso favor, reali
zando nossos desejos.

(C) R$ 37,00.

(B) R$ 36,90.
(D) R$ 37,10.
(E) R$ 37,20.

10. Leia o texto para responder à questão.
Meu pai nunca entendeu que eu e minha irmã não tínhamos a mesma idade que ele. Isso não se restringia
nós nem mudou com o tempo: até hoje ele conversa
com uma criança de três anos de igual para igual, o que
faz com que elas o adorem, como se o tom as promovesse a outro patamar. Quando você é filho, no entanto, a
coisa é um pouco mais complicada.

13. Cesar comprou, via internet, 150 litros de um produto
que lhe foi entregue com a data vencida. Cesar, então,
acessou a página eletrônica do fabricante para registrar
uma reclamação e solicitar a troca do produto adquirido. Ao preencher os dados para a troca, um dos campos
solicitava que o cliente indicasse, em metros cúbicos, a
quantidade do produto a ser trocado. Sabendo-se que
um litro equivale a um decímetro cúbico, o correto valor,
em metros cúbicos, que Cesar deverá registrar a fim de
trocar todos os 150 litros é

(Antonio Prata. Disponível em http://blogdoantonioprata.blogspot.com.br.
Acesso em 24.04.2015. Adaptado)

Considerando-se a regência do verbo restringir, em destaque, a lacuna do trecho deve ser preenchida, de acordo
com a norma-padrão da língua portuguesa, com

(A) 150.
(B) 15.

(A) a

(C) 1,5.

(B) de
(C) em

(D) 0,15.

(D) por

(E) 0,015.

(E) com
5
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14. Certa pesquisa realizada pela Confederação Espanhola
de Grêmios e Associações de Livreiros mostrou que nos
180 dias em que a pesquisa foi realizada, em média,
5 livrarias independentes fecharam as portas a cada
2 dias, sendo a crise econômica e o desprestígio do livro
na sociedade espanhola os principais fatores.
Supondo-se existirem um total de 3 150 livrarias independentes na Espanha no final do período pesquisado, o
número das referidas livrarias fechadas naquele país, no
período da pesquisa, corresponderia, do número total de
livrarias independentes existentes no início da pesquisa, a
(A) 10,5%
(B) 11%
(C) 11,5%
(D) 12%
(E) 12,5%

15. O gráfico apresenta informações sobre os dois maiores
motivos de multas de trânsito aplicadas nos meses de janeiro e de fevereiro de 2015, em determinado município.

Com base nas informações apresentadas, é correto
afirmar que
(A) 30% do total de todas as multas de trânsito aplicadas
nesses dois meses juntos ocorreram por estacionamento irregular.
(B) a soma dos números de multas aplicadas por estacionamento irregular e por excesso de velocidade no
mês de janeiro de 2015 é igual à soma dos números
de multas aplicadas no mês de fevereiro de 2015,
pelos mesmos motivos.
(C) nesses dois meses juntos foram aplicadas mais
multas por motivo de excesso de velocidade que
por motivo de estacionamento irregular.
(D) em se tratando de excesso de velocidade, em janeiro de 2015 foram aplicadas mais multas que em
fevereiro de 2015.
(E) em fevereiro de 2015 foi aplicado o dobro de multas
que em janeiro de 2015, por estacionamento irregular.

CTAT1401/015-Contador
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16. João toma um remédio A de 4 em 4 horas; Maria toma
um remédio B de 5 em 5 horas; Pedro toma um remédio
C de 7 em 7 horas; Ana toma um remédio D de 8 em
8 horas. Exatamente às 10 horas do dia 30 de março de
2015, essas quatro pessoas tomaram seus respectivos
remédios. Se todas elas obedeceram rigorosamente às
prescrições apresentadas, é correto afirmar que elas
quatro tomaram seus remédios, novamente no mesmo
dia e horário, em

C

U

N H O

(A) 10 de abril de 2015, às 2 horas.
(B) 10 de abril de 2015, às 10 horas.
(C) 11 de abril de 2015, às 2 horas.
(D) 11 de abril de 2015, às 10 horas.
(E) 12 de abril de 2015, às 2 horas.

17. A razão entre as medidas de frente e lado de um terreno
retangular pode ser representada pelo número 0,4.
Sabendo-se que o perímetro desse terreno é 210 metros, é possível afirmar corretamente que sua área, em
metros quadrados, é
(A) 2 250.
(B) 2 200.
(C) 2 150.
(D) 2 100.
(E) 2 050.

18. Um comerciante comprou algumas unidades de um
produto, com o intuito de revendê-los, cada um, com
preço igual a 1,5 vezes o preço que pagou. Por algum
motivo, após ele ter confeccionado cartazes com o
preço de venda, esse comerciante precisou conceder
um desconto de 35% sobre o preço de venda que havia
anunciado. Considerando-se apenas o preço de compra
e o preço de venda desses produtos, é correto afirmar
que esse comerciante terá nessa comercialização, se
vender todas as unidades compradas nas condições
apresentadas, um
(A) lucro de 2%
(B) lucro de 1,5%
(C) prejuízo de 1,5%
(D) prejuízo de 2%
(E) prejuízo de 2,5%
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19. Marcelo receberia um valor V se vendesse todo o estoque de um produto a um determinado preço por unidade.
Se cada produto fosse vendido por R$ 700,00, ele receberia R$ 6.400,00 além do valor V. Se cada produto fosse
vendido a R$ 400,00, ele receberia R$ 3.200,00 aquém
do valor V. Sabendo-se que Marcelo recebeu uma oferta
de compra de todo o estoque, e essa oferta superou em
R$ 1.920,00 o valor V, conclui-se de maneira correta que o
preço oferecido por cada unidade foi de
(A) R$ 570,00.
(B) R$ 560,00.
(C) R$ 550,00.
(D) R$ 540,00.
(E) R$ 530,00.

20. Considere a tabela.
Linha
A

0

3

6

9

B

12

15

18

21

C

24

27

30

33

D

36

39

42

45

E

48

51

54

57

…

…

…

…

…

Z

…

…

…

♣

Levando-se em consideração as 26 letras do alfabeto,
sendo a primeira A e a última Z, e também que a lógica
de distribuição apresentada nas linhas de A a E é a
mesma em todas as demais linhas da tabela, o número
da tabela, simbolizada por ♣, é
(A) 318.
(B) 315.
(C) 312.
(D) 309.
(E) 306.
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Legislação

24. É uma das hipóteses de perda de mandato do Vereador,
prevista na Lei Orgânica do Município de Itatiba:

21. Conforme dispõe, expressamente, o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Itatiba, na sede da Câmara
só haverá atividade específica de suas funções institucionais, permitidos, excepcionalmente, a juízo do Presidente,
mediante prévio e expresso compromisso de responsabilidade do interessado, os seguintes atos:

(A) cassação dos direitos políticos.
(B) faltar, em cada Sessão Legislativa, à quinta parte
das sessões ordinárias da Casa.
(C) condenação criminal por decisão recorrível de
primeira instância.

(A) cívico, partidário, educacional, cultural ou outro de
manifesto interesse público.

(D) residir fora do Município.

(B) civil, militar, apartidário e outro que não prejudique os
trabalhos legislativos.

(E) decisão político-administrativa do Presidente da
Câmara.

(C) profissional, popular, da sociedade civil e outro de
interesse coletivo.
25. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itatiba,
a respeito das sessões ordinárias e extraordinárias da
Câmara, é correto afirmar que

(D) cívico, coletivo, cultural, apartidário e outro de interesse social.
(E) político, jornalístico, civil e outro legitimamente popular.

(A) as sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria de dois
terços de seus membros, quando requeridas pelo
Prefeito.

22. Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Itatiba, a proposição com que o Vereador sugere a
manifestação da Câmara sobre determinado assunto,
denomina-se

(B) independentemente de convocação, a Sessão
Legislativa anual desenvolve-se de 1o de fevereiro a
15 de dezembro.

(A) deliberação.
(B) protesto.

(C) as sessões só poderão ser abertas com a presença
de, pelo menos, um terço dos membros da Câmara.

(C) moção.

(D) a convocação extraordinária da Câmara, durante
o período de recesso, far-se-á, dentre outras hipóteses, por qualquer Vereador, quando entender necessária.

(D) voto parlamentar.
(E) ato legislativo.

(E) a convocação da sessão extraordinária será feita
mediante ofício ao Presidente da Câmara, para que
a reunião ocorra, no mínimo, dentro de cinco dias.

23. Quanto à inviolabilidade, prevista, expressamente, na
Lei Orgânica do Município de Itatiba, é correto afirmar
que os Vereadores
(A) não possuem inviolabilidade parlamentar, que
somente é conferida aos Deputados e Senadores.
(B) são protegidos pela imunidade contra todo e
qualquer tipo de processo civil e criminal durante o
mandato.
(C) não podem ser processados, civil e criminalmente,
sem a licença da Câmara Municipal.
(D) são protegidos pela imunidade parlamentar onde
estiverem, garantindo-lhes o pleno exercício das
funções legislativas.
(E) são invioláveis no exercício do mandato e na
circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos.
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Noções de Informática

29. Materiais de divulgação frequentemente são elaborados por meio do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. Organizar e acompanhar as modificações elaboradas em apresentações diferentes fica
mais fácil ao utilizar o recurso de Comparação, disponível no aplicativo.

26. Um usuário, por meio do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, utiliza o aplicativo acessório WordPad,
para edição de texto. A extensão padrão para arquivos
gerados pelo WordPad é:
(A) .xls

O nome da guia do MS-PowerPoint 2010 que contém o
ícone Comparar, dentro do grupo Comparar, é

(B) .doc

(A) Página Inicial.

(C) .txt

(B) Transições.

(D) .docx

(C) Revisão.

(E) .rtf

(D) Apresentação.
27. Há um recurso muito útil para se trabalhar com texto em
colunas, que permite quebrar linhas por meio da separação das sílabas das palavras, a fim de proporcionar um
espaço mais uniforme entre as palavras.

(E) Exibição.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso
descrito, presente no MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

30. Assinale a alternativa que contém o ícone do MS-Outlook
2010, em sua configuração padrão, utilizado para anexar arquivos a um e-mail que está sendo elaborado para
envio.

(A) Quebra de seção.
(B) Quebra de página.

(A)

(C) Justificar.
(D) Hifenização.

(B)

(E) Colunas.
(C)

28. Observe a imagem a seguir, que apresenta parte de uma
planilha com milhares de linhas preenchidas por meio do
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

(D)

(E)

A coluna A contém o nome original das pessoas, que
foram digitados manualmente. A coluna B contém uma
fórmula aplicada sobre a coluna A, para padronizar os
nomes digitados, de modo que todos apareçam em letras
maiúsculas.
Assinale a alternativa que, conforme o enunciado, contém a fórmula usada na célula B2 para padronizar o conteúdo da célula A2.
(A) =CONCATENAR(A2)
(B) =MAIÚSCULA(A2)
(C) =MINÚSCULA(A2)
(D) =PRI.MAIÚSCULA(A2)
(E) =ARRUMAR(A2)
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Conhecimentos Específicos

31. Considerando os valores que compõem parte da
demonstração do resultado, a receita líquida de vendas,
em reais, é

Analise as informações a seguir para responder às questões
de números de 31 a 36.

(A) 333.450,00.

A Empresa Balança Tudo S/A apresenta as seguintes informações relativas aos saldos contábeis de um balancete
em 31 de dezembro de 2014. Note que, em se tratando de
um simples balancete de verificação, para o fechamento contábil do balanço patrimonial, as contas do resultado deverão
ser apuradas e o resultado final zerado.
Considere que a empresa está enquadrada no sistema
de apuração de Imposto de Renda e da Contribuição Social pelo Lucro Real e, com isso, a apuração do PIS e da
COFINS é feita pelo regime não cumulativo. Considere também que não ocorreram créditos por insumos nas compras,
não há qualquer diferencial ou incentivo das alíquotas base e
que o cálculo das referidas contribuições será feito em uma
base anual.

Balancete de Verificação – 31.12.2013
Estoques

(B) 205.000,00.
(C) 138.450,00.
(D) 64.450,00.
(E) 45.000,00.
32. O valor do patrimônio líquido dessa empresa, em reais,
em 31 de dezembro de 2014, tendo em vista que, adicionalmente às informações apresentadas, a empresa propôs o pagamento de dividendos da ordem de 15% sobre
o resultado do exercício e reservas para tal, é
(A) 161.930,50.

Valores em
Reais (R$)

(B) 166.040,50.

75.000,00

(C) 169.330,00.

Parcelamentos de Impostos (Circulante)

(43.500,00)

Fornecedores

(35.000,00)

(D) 170.400,00.

7.750,00

(E) 175.350,00.

Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
Reserva de Lucros
Outras Despesas Operacionais
Máquinas e Equipamentos

(27.400,00)
2.890,00
198.500,00

Ativos Intangíveis

26.700,00

Despesas Administrativas

22.400,00

Devoluções de Vendas

19.000,00

Depósitos Judiciais (Não Circulante)
Bancos – Depósito à Vista
Salários a Pagar
Caixa
Capital Social
Despesas Antecipadas – Prêmios de Seguros
CMV – Custo das Mercadorias Vendidas
Impostos sobre Vendas
Receitas Financeiras

(120.000,00)

(E) 30.324,00.

3.740,00
269.000,00

34. De acordo com a atual legislação, o valor, em reais, da
contribuição social para o PIS é

65.550,00
(14.170,00)

(A) 2.470,00.
(B) 6.583,00.

(33.400,00)
27.500,00

(C) 9.570,00.

(18.300,00)

Aplicações Financeiras

12.600,00

Despesas Financeiras

6.700,00

Empréstimos e Financiamentos (Não Circulante)

(31.250,00)

Obrigações Trabalhistas

(23.460,00)

Vendas de Produtos

(D) 28.130,00.

1.500,00

19.450,00

Outras Receitas Operacionais

(C) 25.380,00.

(32.000,00)

18.600,00

Parcelamentos de Impostos (Não Circulante)

(B) 18.450,00.

18.700,00

Despesas com Vendas
Contas a Receber de Clientes

(A) 13.680,00.

3.400,00

Títulos a Receber (Não Circulante)
Impostos a Recolher

33. De acordo com a atual legislação, o valor, em reais, da
contribuição social para a COFINS é

(D) 9.590,00.
(E) 11.435,00.

(2.500,00)
418.000,00
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35. Com base no balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2014, produzido a partir do balancete da Empresa
Balança Tudo S/A, é correto afirmar que o Índice de
Liquidez Seca, na data do balancete e em reais, de
forma a avaliar a capacidade da empresa em quitar
seus passivos, é
(A) 1,78.
(B) 1,12.
(C) 0,83.
(D) 0,75.
(E) 0,38.
36. A avaliação de desempenho de uma empresa pode ser
também realizada por meio da aplicação do índice de
Retorno Operacional sobre o Ativo Total (não médio) –
ROA, promovendo, dessa forma, importantes informações adicionais sobre a evolução da situação econômica da empresa. Considerando-se o exposto, a partir do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
do Exercício da Empresa Balança Tudo S/A, o ROA, na
data do balancete e em reais, é
(A) 12,1%.
(B) 11,02%.
(C) 9,78%.
(D) 7,86%.
(E) 6,50%.
37. A empresa Gira Tudo S/A apresenta os seguintes prazos
médios em uma determinada data:

•
•
•

Prazo Médio de Renovação de Estoques – PMRE = 76 dias.
Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV = 77 dias.
Prazo Médio de Pagamento de Compras – PMPC = 86 dias.

Considerando essas informações, é correto afirmar que o
ciclo financeiro dessa empresa é de
(A) 87 dias.
(B) 85 dias.
(C) 79 dias.
(D) 69 dias.
(E) 67 dias.

CTAT1401/015-Contador
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Com base no texto a seguir, responda às questões de números 38 e 39.
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Uma empresa industrial – Fabrica Tudo Ltda. –, que está
enquadrada no regime de apuração pelo Lucro Real, necessita calcular o Imposto de Renda – IR e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL em uma base anual encerrada em 31 de dezembro de 2014 e, para tanto, dispõe das
seguintes informações:
 Lucro contábil antes do IR e da CSLL – R$ 432.000,00.
 Exclusões – R$ 34.500,00.
 Provisões realizadas no ano:

• 
Ajuste
•
•
•

para créditos de liquidação duvidosa –
R$ 23.100,00.
Provisão para perdas do estoque – R$ 13.800,00.
Provisão de férias – R$ 34.650,00.
Provisão para contingência trabalhista – R$ 8.500,00.

 A
 empresa tem um prejuízo fiscal acumulado de
R$ 230.000,00 e uma base negativa da CSLL de
R$ 80.000,00.
38. Assinale a alternativa que apresenta o valor do
Imposto de Renda incluindo o adicional do Imposto de
Renda em 31 de dezembro de 2014 da empresa, em
reais, dispensando os centavos.
(A) 19.935,00.
(B) 29.225,00.
(C) 53.225,00.
(D) 53.507,00.
(E) 86.725,00.
39. O valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em
31 de dezembro de 2014 da empresa, em reais, dispensando os centavos, é
(A) 39.861,00.
(B) 35.661,00.
(C) 32.661,00.
(D) 19.161,00.
(E) 11.961,00.
40. De acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil,
aprovadas pelas Resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tratam dos princípios de contabilidade, o princípio que influencia o valor econômico
dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o vencimento
dos passivos, especialmente quando a extinção da entidade tem prazo determinado, previsto ou previsível, é o
princípio
(A) da Continuidade.
(B) da Entidade.
(C) da Competência.
(D) do Custo Corrigido.
(E) de Prudência.
13
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41. Um contador, ao preparar a conciliação e composição da
conta de impostos a recuperar de sua empresa, para a
data base de encerramento do balanço em 31 de dezembro de 2014, conforme mostrado a seguir, reparou que algumas legendas apresentam valores pendentes a longa
data, cuja recuperabilidade não foi determinada.

Conta
Contábil

Descrição da
Conta Contábil

(A) manter os valores nas mesmas rubricas contábeis
do grupo de impostos a recuperar até sua recuperação, apenas.
(B) ajustar esses valores na rubrica de “Ajustes de Exercícios Anteriores” no grupo do não circulante, pois uma
vez que esses valores não são do exercício corrente,
não poderão afetar o resultado desse exercício.

Valor
Acumulado
em Reais
(R$)

IMPOSTOS A RECUPERAR

898.878,67

101

IRPJ – ano-base de 2013

259.099,35

102

IRRF – sobre serviços – retido em 2014

97.169,41

105

IRRF – sobre aplicação financeira – retido
em 2014

89.324,67

107

ICMS – a recuperar – ano-base de 2003

4.487,16

111

CSLL – retido em 2005

11 223

Diante dessa situação e perante as normas contábeis, no
que tange à manutenção de saldos contábeis ativos, o
procedimento mais adequado a se realizar nesse caso é:

(C) reclassificar os saldos de anos bases anteriores ao
exercício corrente para ativos não circulantes.
(D) constituir, respectivamente para os valores com
datas-bases acima de cinco anos prescricionais conforme legislação, contados a partir da data base do
encerramento do balanço – 31.12.2014, um ajuste
por perdas na realização desses ativos, devido à
incerteza do seu recebimento.
(E) utilizar esses valores para reduzir os valores a recolher dos respectivos impostos e contribuições que a
empresa adquiriu e suas operações.

138.825,13

115/1

INSS – a recuperar – exercício de 2014

16.415,50

115/3

Contribuições retidas – código 5952 –
ano-base de 2013

115/7

IR – Fonte 1708 – ano-base de 2004

115/9

ISS – a compensar – ano-base de 2005

4.103,20

115/11

IR – Código 0588 – ano-base de 2014

1.137,18

115/13

IR – sobre contrato de câmbio – exercício
de 2013

31.869,30

117

PIS não cumulativo a recuperar – ano-base de 2012

108,48

118

COFINS não cumulativo a recuperar –
ano-base de 2012

499,06

119/1

PIS Retido na Fonte – ano-base de 2013

7.158,23

119/2

COFINS Retido na Fonte – ano-base de
2013

34.366,01

119/3

CSLL Retido na Fonte – ano-base de
2013

54.040,28

124/1

IRPJ – Pedido de restituição – ano-base
de 2007

61.099,77

124/2

CSLL – Pedido de restituição – ano-base
de 2006

19.294,65

124/4

CSLL – Pedido de restituição – ano-base
de 2007

21.276,66

124/6

CSLL – Pedido de restituição – ano-base
de 2008

8.229,09

124/7

IRPJ – Pedido de restituição – ano-base
de 2008

44.416,84

42. O contador da empresa ServiServi Serviços Ltda., ao realizar a classificação contábil de algumas operações mercantis, identificou, na leitura de um contrato de serviços, uma
cláusula contratual cujo primeiro pagamento, por parte da
Contratante à Contratada, no valor de R$ 60.000,00, equivalente a 60% do valor total do contrato, dar-se-á mediante a emissão da nota fiscal, suportando o respectivo valor
(não considerando qualquer incidência de impostos). Diante
disso e considerando que os serviços não foram iniciados,
a empresa contratada deverá escriturar essa operação na
contabilidade utilizando as seguintes rubricas contábeis:

5.718,83
239,87

(A) Débito – Disponibilidades
Crédito – Receita a Apropriar – Passivo Circulante –
R$ 60.000,00
(B) Débito – Contas a Receber – Ativo Circulante
Crédito – Receita de Venda de Serviços – Resultado –
R$ 60.000,00
(C) Débito – Contas a Receber – Ativo Circulante –
R$ 100.000,00
Crédito – Receita a Apropriar – Ativo Circulante –
R$ 40.000,00
Crédito – Receita de Exercício Futuro – Passivo Não
Exigível – R$ 60.000,00
(D) Débito – Disponibilidades – Ativo Circulante –
R$ 60.000,00
Débito – Contas a Receber – Ativo Circulante –
R$ 40.000,00
Crédito – Adiantamento de Fornecedor – Passivo
Circulante – R$ 100.000,00
(E) Débito – Disponibilidades – Ativo Circulante –
R$ 60.000,00
Débito – Contas a Receber – Ativo Circulante –
R$ 40.000,00
Crédito – Receitas a Realizar – Resultado –
R$ 100.000,00
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43. O método de contabilização de acordo com o qual os
custos são atribuídos a objetos de custo com base em
quantias predeterminadas é chamado de
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(A) Custeio ABC.
(B) Custeio padrão.
(C) Custeio pelo método RKW.
(D) Custeio Kaisen.
(E) Custeio por absorção.
44. Este Princípio Constitucional Tributário leva em consideração a possibilidade econômica do contribuinte. Tal possibilidade é considerada:
I. subjetiva, quando se refere à condição pessoal do
contribuinte;
II. objetiva, quando leva em conta manifestações objetivas
de riqueza do contribuinte (bens imóveis, títulos etc.).
O texto refere-se ao princípio da
(A) Capacidade Contributiva.
(B) Uniformidade Histórica do Contribuinte.
(C) Equidade Tributária.
(D) Possibilidade e Tipologia Contributiva.
(E) Competência Financeira e de Arrecadação.
45. O combate à inflação sempre foi a principal meta na condução da política econômica no Brasil, na Nova República. Desde o primeiro plano de estabilização, criado em
1986, até o presente momento, discuti-se a quebra e a
manutenção da inflação em patamares razoáveis, bem
como a redução dos gastos públicos, investimentos em
infraestrutura etc.. Considerando todo esse período de
ajustes na economia, é correto afirmar que a grande mudança na política comercial, dando início ao processo de
liberalização do comércio exterior (denominada abertura
comercial), com grande redução qualitativa das tarifas de
importação, ocorreu no plano de estabilização econômica
denominado
(A) Cruzado.
(B) Bresser.
(C) Collor.
(D) Verão.
(E) Real.
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Considere as informações a seguir, para responder às questões de números 46 e 47.
Uma empresa, fabricante de autopeças, mantém a seguinte
estrutura de custos fixos:
Custos fixos
Salários

R$ 35.000,00

Aluguel

R$ 7.600,00

Depreciação

R$ 13.200,00

Custos diversos

R$ 21.000,00

Sabe que, no mês de janeiro de 2015, foram produzidas 950
peças de um determinado produto e que o custo unitário final
da peça foi R$ 165,84.
46. Calcule o valor total dos custos variáveis para produção
da mesma peça, nesse mesmo mês, e assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.
(A) R$ 60.780,00.
(B) R$ 68.952,00.
(C) R$ 75.518,00.
(D) R$ 80.748,00.
(E) R$ 89.640,00.
47. Caso essa empresa dobre a quantidade de peças fabricadas, mantendo a mesma estrutura de custos fixos (exceto o aluguel que teve um aumento de 8% por reposição
inflacionária do setor) e variáveis, o valor unitário da peça,
utilizando-se a segunda casa decimal dos centavos, será
(A) R$ 123,45.
(B) R$ 125,74.
(C) R$ 138,55.
(D) R$ 147,90.
(E) R$ 148,25.
48. A Escrituração Contábil Digital compreende a versão
digital
(A) dos livros que constam no artigo 100 da Lei no 6.404/76.
(B) dos livros Diário e Razão, bem como de seus auxiliares, se houver, e também dos Balancetes Diários,
dos Balanços e das fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos nelas transcritos.
(C) dos livros de Registros de Ações Nominativas, de
Transferências de Ações Nominativas, assim como
dos livros Diário, Razão e Balanços.
(D) dos livros Diário e Razão, de seus auxiliares, se
houver, bem como do livro modelo K.
(E) de todos os livros fiscais que englobem tributos diretos e indiretos.

CTAT1401/015-Contador
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49. De acordo com a estrutura básica da contabilidade, as
características qualitativas da informação contábil-financeira útil identificam os tipos de informação que, muito
provavelmente, são reputados como os mais úteis para
investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes ou em potencial, no que diz respeito à tomada de decisões acerca da entidade a que se reportam,
com base nas informações contidas em seus relatórios
contábil-financeiros.

51. Trata-se da estrutura básica da escrituração contábil,
formada por um conjunto de contas previamente estabelecido, que permite obter as informações necessárias à
elaboração de demonstrações contábeis. Seu principal
objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro
das operações da organização e para a sua montagem.
Tal estrutura deve, ainda,
I. atender às necessidades de informação da administração da empresa;

Nesse sentido, a característica mais importante da informação disponível aos usuários das demonstrações
contábeis para suas tomadas de decisões, uma vez que,
em geral, a informação mais ultrapassada é a que tem
menos utilidade, é a

II. observar formato compatível com os princípios de
contabilidade e com a norma legal de elaboração do
balanço patrimonial e das demais demonstrações
contábeis;

(A) Prudência.
(B) Oportunidade.

III. adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos
agentes externos, principalmente às da legislação do
Imposto de Renda.

(C) Tempestividade.

O texto refere-se a

(D) Compreensibilidade.

(A) balancete de verificação.

(E) Comparabilidade.

(B) razão contábil.
(C) plano de contas contábil.
(D) diário contábil.

50. O ponto de partida para qualquer área do conhecimento
humano deve ser sempre os princípios que a sustentam.
Para a contabilidade, isso não é diferente. A observância
dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das
Normas Brasileiras de Contabilidade, que representam a
essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante
nos universos científico e profissional de nosso País.

(E) fluxo de caixa.

52. De acordo com as Normas de Contabilidade, a documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e
outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam
ou compõem a escrituração. A documentação contábil é
hábil quando revestida das características essenciais,
definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas
pelos “usos e costumes”. Essas características mencionadas no texto são

Baseado nesse conceito, o princípio-base indispensável
à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação
contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio de uma entidade é o princípio da
(A) Competência.

(A) variáveis e permutativas.

(B) Base Histórica.

(B) qualitativas e quantitativas.

(C) Essência sobre a Forma.

(C) razoáveis e prudentes.

(D) Prudência.

(D) públicas e privadas.

(E) Oportunidade.

(E) intrínsecas ou extrínsecas.
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56. As reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros
e dividendos derivados de participações societárias, que
tenham sido computados como receita bruta, para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições do
PIS e da COFINS, deverão

53. A empresa Fabrica Tudo Ltda. adquiriu uma máquina
para a sua linha de produção, em 20 de março de 2015,
e necessita contabilizá-la no grupo do ativo imobilizado.
Para tanto, o contador dispõe das seguintes informações:

• Bem: Máquina de injeção de alta pressão.
• Valor do bem: R$ 245.500,00.
• Valor do ICMS recuperável: 12% do valor do bem.
• Frete e seguro: R$ 13.500,00 – Modalidade de entrega

(A) ser acrescidos da receita bruta.

do vendedor é FOB (disponível para retirada).

(B) sofrer redução de 75% do valor de face.

• Obra civil para colocar a máquina em funcionamento:
de R$ 24.500,00.

(C) ser excluídos da receita bruta.

apenas uma casa após a vírgula, para cálculo da depreciação).

(D) sofrer redução de 75% do valor da multa e dos juros.

• Vida útil calculada para o bem: 15 anos (utilizando-se

(E) ser utilizados como crédito tributário.

• Valor

residual do bem: calculado em 2% do valor do
equipamento.

57. O documento emitido e armazenado eletronicamente, de
existência apenas digital, com o intuito de documentar
operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente autorizado para
uso pela administração tributária da unidade federada do
contribuinte, é

Considerando os dados apresentados e o fato de a máquina ter entrado em operação em 26 de março de 2015,
assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o valor, em reais, do bem a ser contabilizado e da
projeção da despesa de depreciação até 31 de dezembro
de 2015, dispensando centavos e arredondamento.

(A) o DANFE.

(A) 240.540,00 e 11.840,00.
(B) 254.040,00 e 21.170,00.

(B) a ECD.

(C) 254.040,00 e 12.518,00.

(C) o SPED.

(D) 249.130,00 e 14.183,00.

(D) a NF–e.

(E) 235.630,00 e 13.090,00.

(E) o SINIEF.

54. No que tange ao ativo imobilizado, o valor presente dos
fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso
contínuo de um ativo e com a alienação ao final da sua
vida útil, ou mesmo incorrer na liquidação de um passivo,
refere-se ao valor

58. A Escrituração Fiscal Digital – EFD (ICMS/IPI) compõe-se da totalidade das informações econômico-fiscais e
contábeis, em meio digital, necessárias à apuração dos
impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte do ICMS e do IPI, bem como outras
de interesse

(A) justo do bem.
(B) realizável do bem.

(A) da Procuradoria da Fazenda Nacional.

(C) de impairment.

(B) das Secretarias das Fazendas Municipais e Estaduais.

(D) específico do bem para a entidade.

(C) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

(E) da unidade geradora de caixa.
55. Conforme versa a Lei Federal no 9.718/98, as variações
monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices
ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS, como

(D) das Juntas Comerciais.
(E) das Administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(A) variações monetárias ativas e passivas.
(B) receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
(C) receitas não operacionais.
(D) despesas não tributáveis para efeitos de PIS e
COFINS, e não dedutíveis para efeito de IRPJ e
CSLL.
(E) despesas tributáveis para efeitos de PIS e COFINS,
e não dedutíveis para efeito IRPJ e CSLL.
CTAT1401/015-Contador
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59. Analise as características a seguir.
I. Soberania nacional.
II. Propriedade privada.
III. Função social da propriedade.
IV. Livre concorrência.
V. Defesa do consumidor.
VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
VII. Redução das desigualdades regionais e sociais.
VIII. Busca do pleno emprego.
IX. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País.
É correto afirmar que essas características são parte
integrante dos conceitos do(s) princípio(s):
(A) Gerais do Direito do Cidadão.
(B) Gerais da Atividade Econômica.
(C) da Concorrência Pública.
(D) Fundamentais do Direito Público.
(E) Fundamentais do Direito Privado.
60. O método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, posteriormente, ajustado pelo reconhecimento da participação
atribuída ao investidor nas alterações de ativos líquidos
da investida é o método de
(A) equivalência patrimonial.
(B) custo atribuído.
(C) valor justo.
(D) equidade de patrimônios.
(E) ajuste patrimonial.
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