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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 3.
O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145)

1. No texto apresentado, uma progressão de sentido, que culmina com a revelação de que o bicho é um homem, essa
progressão pôde ser apresentada:
a) Na escolha das palavras e o suspense que causa no leitor.
b) O texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
c) Denota algum tipo de sentimentalismo do autor é “imundície”. No entanto, ela perde sua carga significativa ao acompanhar
a palavra pátio.
d) No sentido de os mendigos deixarem tudo espalhado pela calçada, dificultando a limpeza das ruas; sujeira, no sentido de
não ser uma atitude correta a falta de preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua à espera do caminhão que irá recolhêlo.

2.

Podemos afirmar sobre o poema de Manuel Bandeira, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria.
Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo: cachorro, gato e rato.
Ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
O poeta mostra sua indignação com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo.

3. Assinale a alternativa correspondente ao verso que declara a inconformidade do poeta demonstrando sua emoção com
a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que um homem possa se comportar como um bicho:
a)
b)
c)
d)

No primeiro verso com a descrição “imundície do pátio”.
No quinto verso “Não examinava nem cheirava”.
No sexto verso “Engolia com voracidade”.
No último verso com o vocativo “meu Deus”.

4.

São exemplos de sinônimos, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Brado e grito.
Ordem e anarquia.
Translúcido e diáfano.
Adversário e antagonista.

5.

Assinale a alternativa onde a palavra destacada NÃO representa um numeral:

a)
b)
c)
d)

São pessoas de meias palavras.
Morreu por tomar doses triplas da droga.
Comprou um terço das terras do município.
Patrícia alugou um apartamento no segundo andar do prédio.

6.

Relacione a coluna A – Pronomes de tratamento, com a coluna B – Emprego correto:
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COLUNA A

COLUNA B

a. Vossa Excelência

(

)

Utilizado para o Papa.

Vossa
Magnificência

(

)

Usados para pessoas com alta autoridade, como por exemplo:
Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores.

c. Vossa Eminência
d. Vossa Santidade

(
(

)
)

Usados para os reitores das Universidades.
Usado para Cardeais.

b.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

A / B / C / D.
B / D / A / C.
C / A / D / B.
D / A / B / C.

7.

Considere o uso dos dois-pontos parra assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao emprego da sua pontuação:

a) Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: - Afinal, o que houve?
b) ... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato.
c) Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto
irresistível...
d) Joana conseguira: enfim realizar seu desejo maior seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila.

8.

Considere a concordância verbal para assinalar a alternativa correspondente:

a)
b)
c)
d)

Vossas Altezas pediram silêncio.
As mãos trêmulas denunciavam o que sentia.
Encontramos caídas as roupas e os prendedores.
As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar.

9.

Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está INCORRETO:

a)
b)
c)
d)

Obedecemos à norma.
Caminhava à passo lento.
Falei às pessoas estranhas.
Cheguei à Curitiba dos pinheirais.

10. São exemplos de antônimos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Eu sempre falava pra Ana que aquele homem era alto mas ela sempre retrucava que aquele homem era baixo.
José mora bem longe da escola, ele sempre morou bem distante.
Eu sempre achei ela tão gorda, mas depois que ela ganhou bebê considero ela magra.
Hoje pela manhã tomei o leite muito quente já agora a noite que leite frio.

11. Assinale a alternativa adequada a correlação entre tempos e modos verbais:
a) O que for de esquerda ou de direita teria sido agora relativizado pelas descobertas do DNA, cujas projeções têm esvaziado
essa clássica divisão.
b) Se os cientistas vierem a se preocupar com as questões ideológicas de que as futuras descobertas se revestissem, terão corrido
o risco de partidarizar a ciência.
c) Felizes são as moscas, que nem precisavam saber nada de política ou de DNA para irem levando sua vida em conformidade
com o que a natureza lhes determinasse como destino.
d) A esquerda já chegou a glorificar a ação de líderes personalistas, cujo autoritarismo obviamente excedia os limites de uma
sociedade que se queria justa e igualitária.

12. Considerando as regras de uso dos pronomes este, esse e aquele (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso
adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s):
a)
b)

Este senhor de terno, no fim da sala, é meu avô.
Essa calça que estou usando está muito apertada.
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c) Transparência pública e cortes orçamentários: estes foram os assuntos da última assembleia.
d) Os assuntos da próxima reunião serão estes: aprovação do plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para concurso
público.

13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme a ortografia oficial:
a)
b)
c)
d)

Sugestão, excesso, assessor, persuasão.
Pretencioso, atravéz, ansiedade, vexame.
Sarjento, exceção, mendingo, beneficente.
Privilégio, cezariana, caxumba, carangueijo.

14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto da crase:
a)
b)
c)
d)

As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa.
Vamos conhecer a fazenda à cavalo.
Às três horas começaremos a estudar.
A partida de futebol terá início às 17h.

15. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto do pronome:
a)
b)
c)
d)

Um quarto muito frio: o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas.
A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos!
Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada.
Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano.
ATUALIDADES

16. O projeto de lei que atualmente corre na Câmara e no Senado propõe revogar o Estatuto do Desarmamento,
substituindo-o por um novo, que, se aprovado sem alterações trará grandes mudanças no controle das armas. Algumas das
principais alterações previstas são:
I. Cidadãos comuns que comprovem necessidade de porte, mediante a apresentação de atestados que comprovem capacidade
psicológica, bons antecedentes criminais e habilidade para lidar com o armamento;
II. A licença para porte passará a ser definitiva, e para qualquer cidadão com idade mínima de 21 anos (hoje essa idade é de 25
anos);
III. Qualquer cidadão poderá ter legalmente uma arma, bastando atender a alguns requisitos básicos, como ter emprego,
residência fixa e certificado de capacidade técnica. Armas estão liberadas até para condenados na justiça por crime, desde
que o crime não seja doloso.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

17. O verão de 2018 chegou sob a ameaça da febre amarela. A doença é endêmica, ou seja constante na maior parte do país,
mas o surto atual é considerado o pior da história. Ele teve início no começo de 2017, atingindo Minas Gerais e Espírito
Santo, além de alguns casos isolados em São Paulo e Bahia. Após perder força no inverno, a doença voltou a se espalhar
agora no verão de 2018, atingindo todo o Sudeste além do Distrito Federal. Sobre a febre amarela urbana podemos afirmar:
a) Quando ocorre nas matas, a febre amarela é chamada de silvestre e os principais hospedeiros são as diferentes espécies de
macacos.
b) Quando picados por fêmea do mosquito Haemagogus ou Sabethes os macacos infectados transmitem o vírus a ela, e o
mosquito passa a transmitir o vírus ao picar as pessoas.
c) Os macacos são os hospedeiros da doença e eles não a transmitem diretamente ao ser humano.
d) O vírus é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, mas essa variante urbana é considerada extinta no país desde a década de
1940. Nos dois casos, o ser humano torna-se o hospedeiro, e a doença pode ou não se tornar epidêmica.
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18. O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A
maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo de perseguições políticas e guerras, como a que castiga a
Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia é perigosa, feita em embarcações
precárias geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no Mar Mediterrâneo. O Brasil
é uma nação formada por imigrantes – dos portugueses, que chegaram aqui a partir de 1500, passando pelos africanos trazidos
como mão de obra escrava, até a onda de europeus, japoneses e árabes que chegou ao país entre o final do século XIX e início
do século XX. Atualmente, o país vem recebendo imigrantes de países vizinhos como:
a)
b)
c)
d)

Bolívia, Paraguai, África e Haiti.
África, Alemanha, Bélgica e Bulgária.
Haiti, Chipre, Dinamarca e Eslovénia.
Letónia, Haiti, Lituânia e Congo.

19. Em 2018, cinco países com importante peso econômico e político na região realizarão eleições presidenciais: _____ Além
disso, o regime cubano irá decidir quem irá suceder o presidente Raul Castro, mas sem eleições diretas.
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Argentina, Bolívia, Peru e Brasil.
Chile, Colômbia, Equador e Brasil.
Venezuela, Uruguai, Suriname e Peru.
Brasil, México, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

20. A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima primeira edição
deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez. Assinale a alternativa correspondente a
desvantagem da Copa do mundo Fifa de 2018:
a) Se a Copa do Mundo de Futebol for um sucesso de organização na Rússia, a imagem do país e do presidente Vladimir
Putin no exterior pode melhorar muito.
b) O evento inflaciona os serviços, principalmente de hotéis, antes e durante a Copa do Mundo. Mesmo pessoas que não vão
assistir aos jogos pagarão preços salgados em diárias de hotéis e serviços nas cidades que serão sedes.
c) Aumento de investimentos no país de empresas ligadas direta ou indiretamente ao futebol. Estes investimentos geram renda
e empregos no país.
d) A Copa do Mundo atrai grande quantidade de turistas para o país, gerando lucro para empresas (principalmente de hotéis
e turismo) e empregos para os brasileiros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Auditoria deriva do latim audire, que pode ser traduzido como “ouvir”. É uma prática com bastante abrangência nos
dias atuais. Assinale a alternativa que corresponde a uma correta conceituação de auditoria:
a) É o processo de confrontação entre receitas e despesas.
b) É o conjunto de procedimentos técnicos aplicados de forma independente sobre uma relação que envolve a obrigação de
responder por uma responsabilidade conferida, objetivando emitir um informe de como essa obrigação está sendo cumprida.
c) É a relação de entrega e procura firmada entre a administração de uma sociedade empresaria de grande porte e uma firma
de auditoria que almeja apenas a completa perfeição na execução de todos os seus processos.
d) É o procedimento técnico realizado por contadores com o intuito de verificar apenas a existência de fraudes e desvios
financeiros nas entidades.

22. Observe as seguintes afirmações:
I. Não se restringe aos assuntos financeiros, englobando também as áreas operacionais;
II. Os trabalhos devem ser planejados de modo a identificar erros e fraudes que ocasionem efeitos relevantes nas demonstrações
contábeis;
III. Tem como objetivo o atendimento às necessidades e interesses da administração, tendo o seu escopo definido pela alta
direção da empresa auditada;
IV. O exame está limitado principalmente aos aspectos financeiros. O enfoque está voltado para as demonstrações contábeis.
V. O auditor deve ser independente em relação à empresa auditada;
VI. O auditor deve ser independente em relação às atividades e às pessoas cujo trabalho está sobre o escopo, podendo pertencer
ao quadro de funcionários da empresa auditada.
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Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que corresponde completamente a uma afirmação válida:
a)
b)
c)
d)

I, III e IV correspondem a práticas aplicadas à auditora externa.
IV e V correspondem a práticas aplicadas à auditoria interna.
I, III e VI correspondem a práticas aplicadas à auditoria interna.
III, V e VI correspondem a práticas aplicadas à auditoria externa.

23. O processo de auditoria se vale de procedimentos para alcançar os seus objetivos. Com relação ao procedimento de
circularização é correto afirmar que:
a) Tem como objetivo mensurar o giro dos estoques.
b) Tem como objetivo mensurar o giro do contas a pagar.
c) É a confirmação de saldos e informações da entidade auditada junto à terceiros.
d) É o exame da existência física de bens ou pessoas que constam nos registros contábeis ou na folha de pagamento da entidade
auditada.

24. O auditor, ao efetuar o planejamento da auditoria de demonstrações contábeis, tem responsabilidades a cumprir para
atender os requisitos das normas brasileiras de contabilidade. É correto afirmar que:
a) A estratégia global de auditoria é um documento estático que não pode ser alterado em hipótese alguma.
b) O auditor deve sempre iniciar o trabalho de planejamento pelo plano de auditoria, elaborando depois a estratégia global de
auditoria.
c) A estratégia global de auditoria auxilia o auditor a determinar temas como recursos a serem alocados, sua disponibilidade
em função do tempo e a forma como esses recursos serão gerenciados.
d)
As empresas de auditoria não devem preparar papeis de trabalho na fase de planejamento para entidades de pequeno porte.

25. É papel do auditor efetuar a definição de materialidade durante o planejamento de auditoria. Com relação à
materialidade no processo de auditoria das demonstrações financeiras é incorreto afirmar que:
a) Distorções são consideradas relevantes quando for razoavelmente esperado que essas possam, individualmente ou em
conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis.
b) Os julgamentos sobre a relevância são baseados em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns
a usuários como um grupo.
c) A análise da relevância deve ser feita com base nas necessidades individuais de cada interessado nas informações das
demonstrações financeiras, desde que esse usuário tenha pelo menos 5% do capital votante da empresa auditada.
d) Julgamentos sobre a materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, e são afetados pela magnitude e natureza
das distorções, ou a combinação de ambos.

26. A avaliação dos controles internos da entidade auditada é de fundamental importância no processo de auditora. Assinale
a alternativa que contém uma definição correta de controles internos:
a) É o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, adotados dentro da empresa para salvaguardar seus
ativos, verificar a adequação e confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e fomentar o respeito e
a obediência às políticas administrativas fixadas pela gestão.
b) É o conjunto de regras que visa garantir a correta observações das questões fiscais em todas as operações da entidade.
c) É o conjunto medidas práticas que visa medir ou controlar qualquer atividade que ocorra na empresa, como por exemplo o
controle de acessos.
d) São os métodos utilizados pela administração para controlar todas as ações de seus funcionários, salvaguardando assim o
sócio que investe capital na entidade.

27. É exigido que o auditor realize uma análise sobre a capacidade da entidade auditada em continuar com as suas operações
em um futuro previsível. Se o auditor concluir que a empresa não tem condições de continuar com as suas operações e, mesmo
assim, a administração da companhia elaborar as demonstrações financeiras no pressuposto de continuidade operacional é
correto afirmar que:
a) O auditor deve rescindir o contrato de auditoria com a entidade.
b) O auditor deve refazer a sua análise sobre a continuidade da empresa pois esta deve sempre ser alinhada com o entendimento
da administração.
c) O auditor deve expressar opinião adversa sobre a elaboração das demonstrações financeiras.
d) O auditor deve expressar opinião sem ressalvas, desde que a administração da entidade divulgue que suas demonstrações
financeiras estão inadequadas com relação ao pressuposto de continuidade operacional.
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28. Almir é auditor e está trabalhando em uma auditoria de uma empresa industrial. Ele foi encarregado em estabelecer o
tamanho de amostra do teste de detalhe da conta de duplicatas a receber. Ele primeiramente estabeleceu o tamanho da
amostra sobre toda a população da conta. Em um segundo momento ele estratificou a população em função do tamanho
monetário dos seus itens. Com relação ao resultado obtido e a correta fundamentação do resultado é correto afirmar que:
a) A amostragem verificada após a estratificação foi menor, pois geralmente o conjunto dos tamanhos das amostras dos
estratos é menor do que o tamanho da amostra retirada de toda a população.
b) A amostragem verificada após a estratificação foi maior pois ao estratificar a amostra a soma das amostragens dos estratos
sempre será maior que a amostragem retirada de toda a população.
c) A amostragem verificada na aplicação das duas metodologias foi a mesma, pois a amostragem deve sempre ser
rigorosamente igual, independentemente do método utilizado. Os diferentes métodos só servem para validar a correta execução
do método escolhido.
d) A amostragem verificada após a estratificação foi menor pois a amostragem estratificada tem sempre redução em proporção
exata do número de estratos. Se foram feitos dois estratos a amostragem cai na taxa de 2:1 e assim por diante.

29. Marta é auditora e está envolvida atualmente em um projeto de auditoria de uma empresa de fabricação de alimentos.
Ela ficou encarregada de verificar quais contas do balanço patrimonial podem contar saldos oriundos de estimativas
contábeis. Ao reportar sobre tais contas é correto afirmar que Marta deve:
a) Considerar apenas as contas que foram avaliadas pelo valor justo.
b) Considerar apenas as contas que não foram avaliadas pelo valor justo.
c) Considerar quaisquer contas cujo saldo seja resultado da aproximação de um valor monetário pela ausência de um meio de
mensuração preciso.
d) Considerar que todas as contas do balanço patrimonial são oriundas de estimativas contábeis.

30. A empresa A efetuou uma venda de mercadoria para a empresa B. Ambas as empresas são controladas pela empresa C.
Com relação aos saldos nas contas de resultado e de balanço na empresa A é correto afirmar que:
a) Deve haver divulgação sobre transações com a empresa B nas contas de resultado, mas não nas contas de balanço.
b) Todas as transações da empresa A para a empresa B devem ser divulgadas como transações entre partes relacionadas.
c) Deve haver divulgação como transações entre partes relacionadas apenas nas contas de balanço.
d) Não deve haver divulgação de transações entre partes relacionadas pois a empresa B não participa societariamente da
empresa A.

31. A empresa A encerrou o seu exercício em 31/12/2017. A empresa contratada para auditar as demonstrações financeiras
de 2017 da companhia concordou em emitir o seu relatório em 31/03/2018. Com relação ao período entre o encerramento
do balanço e a publicação do relatório é correto afirmar que:
a) O auditor não deve efetuar nenhum procedimento de auditoria neste período.
b) O auditor deve emitir um parecer com ressalvas, pois o parecer limpo só pode ser emitido na mesma data da finalização do
balanço.
c) Esse período deve sofrer procedimentos de auditoria de uma empresa diferente para revisar o trabalho da empresa de
auditoria.
d) O auditor deve efetuar procedimentos de auditoria para garantir que todos os eventos subsequentes, se houver, sejam
devidamente contemplados nas demonstrações financeiras de 2017.

32. O objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência de
auditoria apropriada e suficiente que lhe permitam obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. Assinale a
alternativa que não corresponde a um processo de obtenção de evidências de auditora:
a)
b)
c)
d)

Inspeção.
Indagação.
Observação.
Indução.

33. Joel é contador em uma empresa que vende serviços de acesso à internet. Ao contabilizar um determinado contrato de
vendas Joel verificou que o cliente pagou um valor de R$ 1.000,00 referente ao valor total de uma assinatura de acesso à
internet. Esse valor permitia ao cliente acessar a internet no período de maio de 2016 a abril de 2017. Com relação à
contabilização desse contrato é correto afirmar que:
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a) O valor total do contrato deve ser contabilizado como receita em Maio de 2016 respeitando o princípio contábil da
prudência.
b) O valor de R$ 500,00 deve ser contabilizado como receita em Maio de 2016 de forma que todo o contrato seja reconhecido
ainda no exercício de assinatura de contrato respeitando o princípio contábil da oportunidade.
c) A conta de receitas deve receber R$ 800,00 em lançamentos no exercício de 2016, respeitando o princípio contábil da
competência
d) O valor do contrato não deve afetar as contas de resultado, já que o mesmo foi pago à vista, respeitando o princípio do
registro pelo valor original.

34. Com relação à ciência contábil, é correto afirmar que:
a) A ciência contábil tem como objeto apenas o correto entendimento dos aspectos financeiros do patrimônio de uma entidade,
não importando à ciência contábil os aspectos qualitativos como a correta classificação dos mesmos.
b) A ciência contábil tem como objeto registrar apenas as variações patrimoniais de uma entidade ao longo do tempo. Se uma
entidade tem seu patrimônio líquido inalterado esta não faz parte do objeto da ciência contábil
c) A ciência contábil tem como objeto o patrimônio das aziendas, tanto no seu aspecto qualitativo como quantitativo.
d) A ciência contábil tem como objeto os problemas inerentes a responder as questões de quanto produzir, para quem produzir
e como produzir.

35. A escrituração contábil é a prática que visa o correto registro dos fatos que influenciam o objeto da contabilidade. A
escrituração utiliza-se de métodos para satisfazer os seus objetivos. Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação
correta sobre métodos de escrituração contábil:
a) O método das partidas unigráficas baseia-se que todos os créditos devem sempre ser maiores que os débitos.
b) O método das partidas dobradas consiste no fato de que a aplicação de recursos será sempre igual à origem dos recursos.
c) O método da oportunidade em partidas exige que as partidas todas as partidas de crédito sejam registradas para que então
as partidas de débito possam ser contabilizadas.
d) O método binominal baseia-se no fato de que as partidas são sempre a crédito, não importando a natureza das contas.

36. A empresa A presta serviços de consultoria. No mês de agosto a empresa prestou um serviço de R$ 1.500,00. O imposto
sobre serviços – ISSQN - foi de 5% sobre o total da nota. O recolhimento do ISSQN é de responsabilidade do tomador. Sobre
a mesma nota houve retenção pelo tomador de 10% à título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. A empresa
considera receita líquida aquela apurada após a dedução dos impostos sobre a receita. Com base nas informações acima é
correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A empresa deve receber R$ 1.500,00 do cliente.
A receita líquida da empresa foi de R$ 1.275,00.
A receita líquida da empresa foi de R$ 1.425,00.
A empresa deve receber R$ 1.650,00 do cliente.

37. A empresa A encerrou o exercício de 2016 com um saldo na conta de estoques de R$ 150.000,00. Durante o exercício de
2017 o custo mercadoria vendida foi de R$ 300.000,00. A Receita com vendas foi de R$ 800.000,00. O estoque final de 2017
foi de R$ 270.000,00. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao valor de
compras que a empresa A realizou em 2017.
a)
b)
c)
d)

A empresa não realizou compras em 2017.
A empresa comprou R$ 420.000,00.
A empresa comprou R$ 1.220.000,00.
A empresa comprou R$ 500.000,00.

38. A empresa A contratou serviços diversos da empresa B. Um dos serviços prestados, no valor total de R$ 50.000,00 tinha
a indicação na nota fiscal de que deveria haver retenção de Imposto de Renda na fonte – IRRF - no valor de 5% do total da
nota. Com relação à contabilização do serviço na empresa A é correto afirmar que:
a) Deve ser efetuado um débito de R$ 50.000,00 na conta de despesas com serviços contra um crédito de R$ 50.000,00 na
conta de fornecedores.
b) Deve ser efetuado um crédito de R$ 50.000,00 na conta de despesas com serviços contra um débito de R$ 50.000,00 na
conta de fornecedores.
c) Deve ser efetuado um débito de R$ 50.000,00 na conta de despesas com serviços contra um crédito de R$ 47.500,00 na
conta de fornecedores e um crédito na conta de IRRF a pagar de R$ 2.500,00.
d) Deve ser efetuado um débito no banco de R$ 47.500,00 e um crédito na conta de despesas com serviços de R$ 47.500,00.
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39. A Demonstração do Resultado - DRE é parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis utilizado no Brasil.
Com relação ao DRE é incorreto afirmar que:
a) Deve considerar as receitas e rendimentos ganhos no período, independente da sua realização em moeda.
b) Deve considerar os custos, despesas e outros encargos incorridos correspondentes à receita gerada no período,
independentemente de sua realização.
c) Deve exibir o resultado antes dos tributos sobre o lucro.
d) Deve considerar apenas todas as receitas e despesas que afetaram o caixa da entidade no exercício.

40. Eduardo é contador em um escritório contábil. Eduardo finalizou o levantamento do balancete de verificação de um de
seus clientes e precisa proceder com a apuração do lucro do exercício. Com relação aos procedimentos de apuração do lucro
do exercício é correto afirmar que:
a) Eduardo deve analisar o balancete de verificação e procurar por lançamentos que não tenham sido feitos ainda nos registros
gerais, tais como apuração e lançamento da depreciação, lançamento de despesas que já incorreram e não foram pagas ainda.
b) Eduardo deve analisar o balancete de verificação juntamente com o razão contábil e estornar as despesas que ainda não
foram pagas.
c) Eduardo deve comparar a soma dos débitos apontada pelo balancete de verificação com o saldo da conta “bancos”. Se os
saldos forem iguais Eduardo pode proceder com a elaboração do DRE para a apuração do lucro.
d) Eduardo deve comparar a soma dos créditos apontada pelo balancete de verificação com o saldo da conta “bancos”. Se os
saldos forem iguais Eduardo pode proceder com a elaboração do DRE para a apuração do lucro.

41. As empresas industriais possuem formas de apuração mais sofisticadas que as empresas comerciais. O custeio pode ser
efetuado de várias formas, sempre em observância a todos os aspectos inerentes à opção adotada, sejam eles gerenciais ou
fiscais. Assinale a alternativa que não corresponde a uma correta definição de método de custeio:
a) No custeio real por absorção os custos reais incorridos são adicionados ao produto.
b) No custeio por oportunidade os custos de conhecimento da entidade até a data da efetivação do custeio. Os custos
conhecidos após essa data são lançados como despesas não operacionais.
c) No custeio direto ou custeio variável os custos fixos de produção são lançados diretamente nos resultados.
d) No custeio padrão os elementos de custo são apurados por predefinições. Ao final do exercício deve-se fazer os ajustes ao
custo real para adequação às normas para publicação e também às normas tributárias.

42. Com relação ao conteúdo e à preparação da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL é correto
afirmar que:
a) A DMPL deve apresentar indicadores financeiros tais como índice de rotação dos estoques e nível de endividamento.
b) A DMPL deve apresentar a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas do Patrimônio líquido.
c) A DMPL deve demonstrar de forma resumida a movimentação em todas as contas de reserva, mas não deve mostrar o total
do patrimônio líquido.
d) A DMPL deve demonstrar as variações no Patrimônio Líquido mas não deve exibir as movimentações nas contas de reserva
do Patrimônio Líquido.

43. A lei 13.303/2016 traz definições e regras a serem seguidas no trato com licitações pelas empresas públicas e de economia
mistas. Assinale a alternativa que traz uma afirmação falsa ao texto da referida lei:
a) É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para obras e serviços de
engenharia de valor até R$ 100.000,00 desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço.
b) É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista na contratação de associação
de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento
de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
c) É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para outros serviços e compras
de valor até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos na Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.
d) É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista nas contratações entre
empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias para aquisição ou alienação de bens e
prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do
contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social.

Página 9 de 11

44. As empresas públicas e de economia mistas devem observar diversos pré-requisitos na Seleção e também na formalização
dos contratos quando da contratação de serviços. A lei 13.303/2016 traz uma série de restrições para a contratação de
empresas pelas empresas públicas ou de economia mista. Com relação aos impedimentos em participar de licitações ou das
contratações por empresas públicas ou de economia mista é incorreto afirmar que:
a) A empresa cujo sócio ou administrador detiver mas de 5% do capital social e for empregado de empresa pública ou de
economia mista está impedida de participar de licitações ou ser contratada por empresas públicas ou de economia mista.
b) A empresa que for declarada inidônea pela União está impedida de participar de licitações ou ser contratada por empresas
públicas ou de economia mista.
c) A empresa cujo sócio tenha sido sócio de empresa suspensa ou impedida por empresas públicas ou de economia mista
poderá participar de licitações, mas com valor máximo de contratação de R$ 60.000,00
d) A empresa que for declarada suspensa por empresa pública ou de economia mista fica impedida de participar de licitações
e de ser contratada por empresa pública ou de economia mista.

45. Maria é analista de Recursos Humanos em uma empresa industrial. A empresa fica em área de difícil acesso e para
facilitar o acesso dos empregados a empresa fornece transporte por ônibus. Ao elaborar uma proposta de trabalho para um
candidato aprovado no processo seletivo Maria foi questionada se a empresa computaria o tempo despendido no meio de
transporte entre a residência do trabalhador e o local de trabalho como jornada de trabalho. Maria respondeu que a empresa
não computaria o tempo no transporte como jornada de trabalho. Assinale a alternativa que corresponde a uma correta
afirmação considerando o disposto no Decreto-Lei 5452/43:
a) A empresa está errada pois o Decreto-Lei 5452/43 diz que o tempo despendido entre a residência e o local de trabalho deve
sempre ser computado na jornada de trabalho, independentemente da forma de transporte.
b) A empresa está errada pois o Decreto-Lei 5452/43 diz que o tempo despendido entre a residência e o local de trabalho deve
ser computado na jornada de trabalho, sempre que a empresa fornecer o meio de transporte.
c) A empresa está correta pois o Decreto-Lei 5452/43 diz que o transporte entre a residência do trabalhador e o local de
trabalho só pode ser computado na jornada de trabalho se este for de ônus do empregado.
d) A empresa está correta pois o Decreto-Lei 5452/43 diz que o período despendido no transporte não deve ser computado
como jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador.

46. Com relação a tributação nas operações relativas a armazenagem de mercadorias é incorreto afirmar que:
a) O IPI – Imposto sobre produtos industrializados é suspenso nas operações de remessas para depósito fechado ou armazém
geral .
b) Depósito fechado pode ser definido como sendo uma filial do estabelecimento que não efetua vendas, destinando-se
exclusivamente para armazenamento de mercadorias e bens da empresa.
c) As remessas para Depósito Fechado ou Armazém Geral não tem incidência do ICMS nas operações internas
d) Armazém geral pode ser definido como um estabelecimento da própria empresa que visa o armazenamento exclusivo de
mercadorias para revenda da própria empresa sendo vedada a guarda de mercadorias de terceiros.

47. A empresa A compra de um fornecedor do mercado nacional mercadorias para revender para todo o país. Os produtos
não têm nenhum conteúdo importado em sua composição. A empresa está baseada no estado de São Paulo. A empresa
planeja vender para os estados da Bahia – BA, do Espirito Santo - ES e do Rio Grande do Sul - RS. Assinale a alternativa
que corresponde à correta aplicação das alíquotas de ICMS nas operações de venda pela empresa:
a)
b)
c)
d)

4% para BA, ES e RS.
7% para BA e ES e 12% para RS.
7% para BA, 12% para ES e RS.
18% para BA, ES e RS.

48. Maria estava preparando a folha de pagamento da empresa para a qual trabalha. Era o primeiro mês de funcionamento
da empresa. A diretoria financeira determinou que o salário dos empregados seria adiantado no dia 15 de todo mês e o saldo
de salários seria pago no dia 30 do mesmo mês dos serviços prestados pelos empregados. Diante disso, considerando os
aspectos legais do cálculo e do desconto do IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte é correto afirmar que:
a) Maria deve calcular o IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre o total de salários e descontar o IRRF já no
adiantamento de salários do dia 15.
b) Maria deve calcular o IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre as duas parcelas separadamente.
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c) Maria deve pagar o adiantamento do dia 15 sem desconto de IRRF e apurar o devido desconto de IRRF sobre o total de
vencimentos tributáveis no pagamento do dia 30.
d) Maria não deve descontar o IRRF dos empregados porque as empresas que pagam o salário dentro do próprio mês são
dispensadas de calcular e descontar o IRRF.

49. Com relação às hipóteses de incidência do ISSQN – Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza é incorreto afirmar
que:
a)
b)
c)
d)

O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País.
O imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego.
O imposto incide sobre o aluguel de bens imóveis.
O imposto não incide sobre o transporte interestadual de mercadorias.

50. A empresa A passou por processo de auditoria para o exercício de 2016. No relatório do auditor foi assinalado que houve
impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. O relatório ainda detalhou que a disseminação dos
efeitos sobre as demonstrações financeiras da entidade é relevante e generalizada. Com base no relatório emitido pelo auditor
é correto afirmar que a empresa de auditoria deve:
a)
b)
c)
d)

Emitir um relatório de auditoria com abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras.
Emitir um relatório de auditoria emitindo opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras.
Emitir um relatório de auditoria com opinião não modificada.
Emitir uma opinião um relatório de auditoria com opinião adversa.
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