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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO – A ENERGIA E OS CICLOS INDUSTRIAIS 
 Demétrio Magnoli e Regina Araújo 

 
No decorrer da história, a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de novas fontes de energia. Entretanto, 
até o século XVIII, a evolução do consumo e o aprimoramento de 
novas tecnologias de geração de energia foram lentos e 
descontínuos. 
A Revolução Industrial alterou substancialmente esse panorama. 
Os ciclos iniciais de inovação tecnológica da economia industrial 
foram marcados pela incorporação de novas fontes de energia: 
assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo do 
carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo. 
Em meados do século XIX, as invenções do dínamo e do 
alternador abriram o caminho para a produção de eletricidade. A 
primeira usina de eletricidade do mundo surgiu em Londres, em 
1881, e a segunda em Nova York, no mesmo ano. Ambas 
forneciam energia para a iluminação. Mais tarde, a eletricidade iria 
operar profundas transformações nos processos produtivos, com 
a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na vida 
cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos. 
Nas primeiras décadas do século XX, a difusão dos motores a 
combustão explica a importância crescente do petróleo na 
estrutura energética dos países industrializados. Além de servir 
de combustível para automóveis, aviões e tratores, ele também é 
utilizado como fonte de energia nas usinas termelétricas e, ainda, 
é matéria-prima para muitas indústrias químicas. Desde a década 
de 1970, registrou-se também aumento significativo na produção 
e consumo de energia nuclear nos países desenvolvidos. 
Nas sociedades pré-industriais, entretanto, os níveis de consumo 
energético se alteraram com menor intensidade, e as fontes 
energéticas tradicionais – em especial a lenha – ainda são 
predominantes. Estima-se que o consumo de energia comercial 
per capita no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas 
equivalentes de petróleo (TEP) por ano, mas esse número 
significa muito pouco: um norte-americano consome anualmente, 
em média, 8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes 
em Bangladesh e 0,36 no Nepal. 
Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial, são responsáveis por mais da metade do 
consumo energético global. Os Estados Unidos, com menos de 
300 milhões de habitantes, consomem quatro vezes mais energia 
do que o continente africano inteiro, onde vivem cerca de 890 
milhões de pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – O título do texto inclui dois termos: energia / ciclos 
industriais. A relação que se estabelece, no texto, entre esses 
dois termos é: 
 
(A) os diferentes ciclos industriais foram progressivamente 

acoplados a novas tecnologias de geração de energia; 
(B) as novas fontes de energia foram progressivamente sendo 

substituídas em função de seu progressivo esgotamento 
causado pelos ciclos industriais; 

(C) os diferentes ciclos industriais foram a conseqüência 
inevitável de mudanças na vida social, como a grande 
profusão de eletrodomésticos; 

(D) a criação de novas fontes de energia fizeram aparecer novas 
necessidades no corpo social;  

(E) os ciclos industriais tornaram a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias lentos e descontínuos. 

 
 
02 – “No decorrer da história...”; essa expressão equivale 
semanticamente a: 
 
(A) com o advento dos tempos históricos; 
(B) ao longo da história humana; 
(C) após o surgimento da História; 
(D) antes do início da História; 
(E) depois dos tempos históricos. 
 
 
03 – Ao dizer que a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de  novas fontes de energia, o autor do 
texto quer dizer que os dois últimos elementos funcionam, em 
relação ao primeiro, como: 
 
(A) oposição; 
(B) comparação; 
(C) resultado; 
(D) reação; 
(E) compensação. 
 
 
04 – As alternativas abaixo apresentam adjetivos do texto; a 
alternativa em que os substantivos correspondentes a esses 
adjetivos podem ser formados com a mesma terminação é: 
 
(A) produtiva – contínua – novas; 
(B) lentos – descontínuos – iniciais; 
(C) pioneiro – produtivos – elétricos; 
(D) industralizadas -  crescente – energética; 
(E) significativo – desenvolvidos – tradicionais. 
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05 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; a forma de reescrever essa mesma frase que altera o 
seu sentido original é: 
 
(A) A Revolução Industrial alterou esse panorama 

substancialmente; 
(B) Esse panorama foi substancialmente alterado pela Revolução 

Industrial; 
(C) Esse panorama, a Revolução Industrial o alterou 

substancialmente; 
(D) A Revolução Industrial causou a alteração substancial desse 

panorama; 
(E) A alteração substancial desse panorama causou a Revolução 

Industrial. 
 
 
06 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; esse panorama a que se refere a frase é: 
 
(A) o da ampliação da capacidade produtiva das sociedades; 
(B) o aumento do consumo e a incorporação de novas fontes; 
(C) a evolução do consumo e o aprimoramento de novas 

tecnologias de geração de energia; 
(D) o ritmo lento e descontínuo da evolução do consumo e do 

aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia; 
(E) a ausência de novas tecnologias de geração de energia. 
 
 
07 – A alternativa em que o antecedente do pronome sublinhado 
NÃO está corretamente indicado é: 
 
(A) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo do 

carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo” = 
o pioneiro ciclo hidráulico; 

(B) “com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na 
vida cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos” = vida 
cotidiana; 

(C) “Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial” = países da OCDE; 

(D) “Além de servir de combustível para automóveis, aviões e 
tratores, ele também é utilizado como fonte de energia” = 
petróleo; 

(E) “consomem quatro vezes mais energia do que o continente 
africano inteiro, onde vivem cerca de 890 milhões de 
pessoas” = continente africano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 – Apesar de ser um texto informativo, há certas quantidades 
no texto que são expressas sem precisão absoluta; assinale a 
EXCEÇÃO: 
 
(A) “onde vivem cerca de 890 milhões de pessoas”; 
(B) “o consumo de energia per capita seja de aproximadamente 

1,64 toneladas equivalentes de petróleo”; 
(C) “que possuem cerca de um sexto da população mundial”; 
(D) “8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 

Bangladesh e 0,36 no Nepal”; 
(E) “os Estados Unidos, com menos de 300 milhões de 

habitantes”. 
 
 
09 – O texto se estrutura prioritariamente: 
 
(A) pela relação de causa e conseqüência; 
(B) pelo comparação entre várias épocas; 
(C) pela evolução cronológica de fatos; 
(D) pela noção de progresso e atraso; 
(E) pela oposição entre países ricos e pobres. 
 
 
10 – No terceiro parágrafo do texto aparece a frase “Ambas 
forneciam energia para a iluminação”; pode-se inferir dessa frase 
que: 
 
(A) as usinas referidas forneciam eletricidade para toda a 

indústria da época; 
(B) as usinas citadas iluminavam as cidades inglesas e 

americanas, respectivamente; 
(C) as usinas citadas só produziam energia para iluminação; 
(D) as usinas forneciam eletricidade para as indústrias e também 

para a iluminação; 
(E) as usinas eram tremendamente atrasadas para a época em 

que surgiram. 
 
 
11 – Norte-americano e matéria-prima , dois vocábulos 
presentes no texto, fazem corretamente como plural: 
 
(A) norte-americanos / matéria-primas; 
(B) norte-americanos / matérias-primas; 
(C) nortes-americanos / matérias primas; 
(D) nortes-americanos / matérias-prima; 
(E) nortes-americanos / matéria-primas. 
 
 
12 – A alternativa em que o elemento sublinhado indica o agente 
e não o paciente do termo anterior é: 
 
(A) “a importância crescente do petróleo”; 
(B) “a ampliação da capacidade produtiva”; 
(C) “a contínua incorporação de nova fontes de energia”; 
(D) “o aprimoramento de novas tecnologias”; 
(E) “as invenções do dínamo e do alternador”. 
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13 – O penúltimo parágrafo do texto fala de “sociedades pré-
industriais”; pode-se depreender do texto que essas sociedades 
são as que: 
 
(A) existiram antes da Revolução Industrial; 
(B) reagem contra a poluição energética; 
(C) se caracterizam pelo atraso industrial; 
(D) só consomem energia natural;  
(E) destroem a cobertura vegetal do planeta. 
 
 
14 – “Estima-se que o consumo de energia comercial per capita 
no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas equivalentes 
de petróleo (TEP) por ano, mas esse número significa muito 
pouco: um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; o número citado é muito pouco 
porque: 
 
(A) há uma enorme quantidade de energia produzida e não 

consumida; 
(B) há países que se negam a destruir ecologicamente o meio 

ambiente; 
(C) poderia haver um consumo bastante menor;  
(D) alguns países têm pouco consumo de energia, se comparado 

ao dos EUA; 
(E) nos países industrializados o consumo é bastante grande. 
 
 
15 – A expressão per capita na frase “o consumo de energia 
comercial per capita no mundo” significa: 
 
(A) por capital de cada país; 
(B) por cidade importante de cada país; 
(C) por grupo humano identificado; 
(D) por unidade monetária de cada país; 
(E) por cada indivíduo. 
 
 
16 – O último parágrafo do texto tem por finalidade mostrar: 
 
(A) que os maiores consumidores de energia são os países 

menos populosos do planeta; 
(B) que há uma enorme desproporção de riqueza se 

observarmos a distribuição do consumo de energia no 
mundo; 

(C) que o continente africano é a região do planeta onde se 
preserva mais o ambiente natural; 

(D) que os EUA consomem injustamente a energia que deveria 
ser consumida por países bem mais pobres; 

(E) que os EUA são autoritários e tirânicos em relação aos 
países africanos. 

 
 
 
 
 

17 – O fato de os EUA serem um país de alto consumo de energia 
mostra que: 
 
(A) os países mais ricos consomem mais energia do que a 

necessária; 
(B) os países mais pobres devem cobrar nas cortes 

internacionais o direito à energia; 
(C) há uma relação entre riqueza, industrialização e consumo de 

energia; 
(D) os países de grande injustiça social são os mais 

industrializados do globo; 
(E) os países mais pobres são os que mais utilizam as fontes 

naturais de energia. 
 
 
18 – Ao dizer que um norte-americano consome “em média” 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh, com a expressão “em média”, o autor do texto quer 
dizer que: 
 
(A) às vezes consomem mais, às vezes consomem menos; 
(B) sempre consomem mais que nos países pobres; 
(C) o total de energia consumida é dividido entre todos os norte-

americanos; 
(D) a energia consumida é dividida matematicamente entre 

aqueles que a consomem;  
(E) na maior parte dos habitantes, o consumo de energia atinge 

o nível indicado. 
 
 
19 – A alternativa em que o vocábulo sublinhado tem seu valor 
semântico ERRADAMENTE indicado é: 
 
(A) “Entretanto, até o século XVIII” = oposição; 
(B) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico” = modo; 
(C) “surgiu em Londres” = lugar; 
(D) “em 1881” = tempo; 
(E) “Mais  tarde” = tempo. 
 
 
20 – “um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; nesse segmento do texto a 
presença do vocábulo sublinhado indica que: 
 
(A) o consumo de energia nos países citados está de acordo 

com seu desenvolvimento industrial;  
(B) Bangladesh e Nepal consomem menos energia que os EUA; 
(C) só nos locais citados o consumo de energia é tão baixo; 
(D) o consumo em Bangladesh é ainda inferior que ao do Nepal;  
(E) o autor considera, nesse caso, o consumo de energia 

bastante baixo. 
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LÍNGUA INGLESA 
 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 24: 
 

TEXT I 

Nuclear Weapons Programs  

Brazil pursued a covert nuclear weapons program in response 
to Argentina's program. It developed a mo dest nuclear power 
program, enrichment facilities (including a large 
ultracentrifuge enrichment plant and several laboratory-scale 
facilities), a limited reprocessing capability, a missile program, 
a uranium mining and processing industry, and fuel 
fabrication facilities. Brazil was supplied with nuclear 
materials and equipment by West Germany (which supplied 
reactors, enrichment and reprocessing facilities), France, and 
the US. The country has a dependable raw material base for 
developing atomic power engineering, highly skilled scientific 
cadres have been trained, technologies for enriching uranium 
have been obtained, and there are several nuclear research 
centers.  

The history of Brazil's nuclear programs can be traced back to 
the early 1930s, with the initial research in nuclear fission. 
Much of that early research was conducted at the USP 
(University of São Paulo), some by scientists who had been 
contracted from abroad. By the mid-1930s, Brazil had 
discovered vast deposits of uranium. In 1940 President 
Getúlio Vargas signed an agreement with the United States 
for cooperative mining, including mining for uranium and 
monazite. During the 1940s, Brazil signed three additional 
agreements with the United States. In exchange for monazite, 
the United States transferred nuclear technology. 

(adapted  from http://www.fas.org/nuke/guide/brazil/nuke/index.html on 
March 1st, 2006) 
 
 
21 – The triggering force for  the development of the Brazilian 
nuclear program was a:   
 
(A) promise; 
(B) failure; 
(C) curiosity; 
(D) dream;  
(E) reaction. 
 
 
22 –  The text implies that the Brazilian program was initially: 
 
(A) well-known; 
(B) ill-planned; 
(C) secret; 
(D) ambiguous; 
(E) complex. 
 
 
 
 

23 –  The underlined word in  “The country has a dependable 
raw material base...” (l.10) refers to: 
 
(A) Argentina; 
(B) West Germany; 
(C) the US;  
(D) Brazil; 
(E) France. 
 
 
24 – When the text states that “Brazil’s nuclear programs can be 
traced back to the early 1930s...” (l.15) this means that at the time  
mentioned they were: 
 
(A) implemented; 
(B) concealed; 
(C) rejected; 
(D) investigated; 
(E) resumed. 
 
 
 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 25 TO 30: 
 

TEXT II 
 
 

Here is an article published in 2003: 
 

 

 
 

Russian scientists have announced plans to build a nuclear 
power station on Mars. 

They say that all the necessary technical drawings have now 
been completed, and - after a few minor niggles have been 
ironed out - all will be ready for the construction work to 
begin.  
 
The power plant should be up and running by 2030.  
 
But experts are already asking questions about the feasibility 
of the project.  
 
The first extra-terrestrial nuclear power station will serve the 
permanent research camp which, Russian scientists believe, 
could be set up on Mars within the next 30 years.  
 
Deputy chief engineer of Red Star - a state scientific company 
closely affiliated with Russia's Nuclear Energy Ministry - says 
the station will be constructed in the mountainous areas of 
Mars, possibly in one of the canyons.  

10 

20 

10 
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Cosmic building site  
It will produce enough power for future Russian missions to 
the planet to be fully self-contained and will not need more 
than six engineers to maintain.  
Scientists say that the station is  now almost ready to be built 
- all they have to do is to find a way to protect staff and 
environment from radiation.  
 
The only stumbling block is how to deliver ready-made 
building blocks to a construction site 300 million kilometres 
(186.4 million miles) away from Earth.  
 
The plan is that the heavier equipment will be delivered to 
Mars by an automatic lander - like the European Beagle which 
is now making its way to the Red Planet.  
 
The scientists say that more delicate goods will arrive in a 
manned spaceship.  
 
Its crew will build both the station and the research base for 
all future expeditions.  

 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3162129.stm on March 1st, 2006) 

 
 
25 – When the article was published, the plan of  building a 
nuclear power station was:   
 
(A) cleared out; 
(B) considered too bold; 
(C) being doubted;  
(D) guaranteed by experts; 
(E) running smoothly. 
 
 
26 – According to the text, the sole problem in 2003 was:   
 
(A) transporting building material; 
(B) obtaining grants for the crew; 
(C) sending engineers to Mars; 
(D) getting worldwide approval; 
(E) constructing on hilly soil. 
 
 
27 – In that same year, the Russians were thinking about  the 
staff’s:   
 
(A) feeding; 
(B) safety; 
(C) clothing; 
(D) expertise; 
(E) schooling. 
 
 
 
 
 
 
 

28 –  The underlined expression in “after a few minor niggles 
have been ironed out” (l.02)  can be replaced by: 
 
(A) put down; 
(B) set off;  
(C) called for; 
(D) straightened out; 
(E) turned on. 
 
 
29 –  should in “The power plant should be up and 
running...”(l.05) implies a(n): 
 
(A) ability; 
(B) certainty; 
(C) suggestion; 
(D) obligation; 
(E) possibility. 
 
 
30 – The underlined verb in “will not need more than six 
engineers to  maintain.” (l.18) can be replaced by: 
 
(A) keep off; 
(B) keep out; 
(C) keep up; 
(D) keep away; 
(E) keep back. 
 
 
 
 
 

 
 

20 

30 
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31 -  Os testes de auditoria substantivos visam:  
 
(A) obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e 

validade dos dados produzidos pelos sistemas de 
informação da entidade; 

(B) obtenção de razoável segurança de que os controles 
internos estabelecidos pela administração estão em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos 
funcionários e administradores da entidade; 

(C) verificação de registros, documentos e ativos tangíveis; 
(D) investigação e confirmação, através da obtenção de 

informações perante pessoas físicas ou jurídicas 
conhecedoras das transações e das operações, dentro ou 
fora da entidade; 

(E) observação, através do acompanhamento de processo ou 
procedimento quando de sua execução. 

 
 
32 - As informações que fundamentam os resultados da 
Auditoria Interna são denominadas: 
 
(A) testes de auditoria; 
(B) simulações de auditoria; 
(C) evidências de auditoria;  
(D) elucubrações de auditoria; 
(E) aferição de auditoria. 
 
 
33 -  Em relação aos papéis de trabalho de auditoria externa, é 
INCORRETO afirmar:  
 
(A) os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do 

auditor;  
(B) partes ou excertos dos papéis de trabalho podem, a critério 

do auditor, ser postos à disposição da entidade auditada; 
(C) os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do 

auditor e da entidade auditada; 
(D) destinam-se a ajudar, pela análise dos documentos de 

auditorias anteriores ou pelos coligidos quando da 
contratação de uma primeira auditoria, no planejamento e na 
execução da auditoria;  

(E) destinam-se a facilitar a revisão do trabalho de auditoria. 
 
 
34 - Na Contabilidade de Custos, as despesas: 
 
(A) são alocadas nos custos de mão-de-obra;  
(B) são rateadas com base no método de semi-absorção; 
(C) não são utilizadas para a apuração do custo quando o 

método de apuração é o ABC com departamentalização; 
(D) não são utilizadas para a apuração do custo quando o 

método de apuração é o RKV;  
(E) não são utilizadas para a apuração dos custos de produção 

quando o método de apuração é por absorção. 
 

35 - Com base nos valores nos custos de produção, despesas e 
preço de venda de 5 produtos (V, X, W, Y e Z, respectivamente), 
o que apresenta a maior margem de contribuição é:  
 

 
(A) V; 
(B) X; 
(C) W; 
(D) Y; 
(E) Z; 
 
 
36 -  O Custo Padrão: 
 
(A) não apresenta diferença para o Custo Real;  
(B) não apresenta diferença para o Custo RKW; 
(C) não apresenta diferença para o custeio por Absorção; 
(D) pode ser usado com o custeio por absorção e o custeio 

variável (direto); 
(E) pode ser usado com o custeio Real e RKV. 
 
 
37 - Considere os valores abaixo:  
 

Descrição Valor 
Salários da Administração 10 
Correios 5 
Comissão e Vendedores      20 
Material de Consumo - Escritório 10 
Seguros de Fábrica 5 
Automóvel da Diretoria 3 
Honorários da Diretoria  15 
Matéria-prima Consumida 20 
Despesas de Entrega dos Produtos Produzidos 10 
Energia Elétrica da Fábrica 5 
 
O total apurado para as despesas de vendas é:  
 
(A) 15 
(B) 20 
(C) 28 
(D) 30 
(E) 35 
 
 
 
 
 
 

Descrição V X W Y Z 

Despesas 25 10 30 15 5 
Custo Direto Fixo 20 25 28 23 21 
Custo Direto Variável 12 11 14 13 19 

Custo Indireto Fixo 5 7 5 6 3 
Custo Indireto Variável 4 6 4 5 8 

Preço de Venda  99 103 107 101 112 
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38 - De acordo com as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis, em face da evolução dos trabalhos de 
convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade e das 
Normas Internacionais, foi  substituída a expressão “com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade” por “práticas 
contábeis adotadas no Brasil”, nos parágrafos de opinião dos 
Pareceres e Relatórios emitidos pelos Auditores Independentes, 
cabendo: 
 
(A) adicionalmente, ao Auditor Independente, implantar os 

padrões do FASB nas subsidiárias norte americanas 
instaladas no país; 

(B) adicionalmente, ao Auditor Independente, implantar os 
padrões do IASB nas subsidiárias européias instaladas no 
país; 

(C) adicionalmente, ao Auditor Independente, implantar os 
padrões Contábeis adotados pelo Conselho de Normas 
Contábeis dos Países de Língua Portuguesa no país; 

(D) ao Auditor Independente impor às entidades auditadas 
divulgar, em Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis, as práticas contábeis utilizadas em sua 
elaboração; 

(E) à administração das entidades auditadas divulgar, em Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis, as práticas 
contábeis utilizadas em sua elaboração. 

 
 
39 - O auditor independente, ao executar trabalhos de auditoria 
na fábrica Geladeiras e Refrigeradores, observou que a empresa 
havia vendido produtos no valor de 10.000.000,00 no exercício de 
X0, com garantia de 5 (cinco) anos, tendo os mesmos sido 
contabilizados por um custo de produtos vendidos 
correspondente a 6.000.000,00. Entretanto, em razão dos exames 
efetuados, aferiu que o custo histórico de garantias fornecidas 
equivalia a 20% da receita de vendas. Dessa forma:  
 
(A) propôs que a empresa efetuasse um lançamento contábil de 

ajuste no exercício de X0, debitando 400.000,00 na conta de 
resultado despesa de garantias, e creditando 400.000,00 na 
conta de passivo provisão para garantias de produtos 
vendidos;  

(B) propôs que a empresa efetuasse um lançamento contábil de 
ajuste no exercício de X0, debitando 2.000.000,00 na conta de 
resultado despesa de garantias, e creditando 2.000.000,00 na 
conta de passivo provisão para garantias de produtos 
vendidos;  

(C) manter a operação, lançando como despesas os custos das 
garantias nos exercícios de suas ocorrências;  

(D) propôs que a empresa efetuasse um lançamento contábil de 
ajuste no exercício de X0, debitando 2.000.000,00 na conta de 
resultado despesa de garantias, e creditando 2.000.000,00 na 
conta de passivo resultado de exercícios futuros; 

(E) propôs que a empresa efetuasse um lançamento contábil de 
ajuste no exercício de X0, debitando 400.000,00 na conta de 
resultado despesas de garantias, e creditando 400.000,00 na 
conta de passivo resultado de exercícios futuros. 

 

40 -  Os advogados da empresa Contenciosos Ltda.  estimam que 
a dívida trabalhista da empresa deverá causar despesas de 50.000 
a 70.000 em face de decisões da justiça trabalhista. O auditor 
independente, tendo em vista que não há nenhuma provisão 
contabilizada no passivo sugere, para não incluir ressalvas ao 
seu parecer, que a empresa:   
 
(A) seguindo o princípio da prudência para passivo e despesa, 

efetue lançamento de ajuste contábil, debitando na conta de 
despesa para constituição de provisão e dívidas trabalhistas 
70.000 e na conta de passivo provisão para dívidas 
trabalhistas 70.000;   

(B) seguindo o princípio da prudência para passivo e 
competência para a despesa, efetue lançamento de ajuste 
contábil, debitando na conta de despesa para constituição 
de provisão e dívidas trabalhistas 70.000 e na conta de 
passivo provisão para dívidas trabalhistas 70.000; 

(C) seguindo o princípio da prudência para passivo e despesa, 
efetue lançamento de ajuste contábil, debitando na conta de 
despesa para constituição de provisão e dívidas trabalhistas 
60.000 e na conta de passivo provisão para dívidas 
trabalhistas 60.000;   

(D) seguindo o princípio da prudência para passivo e 
competência para a despesa, efetue lançamento de ajuste 
contábil, debitando na conta de despesa para constituição 
de provisão e dívidas trabalhistas 60.000 e na conta de 
passivo provisão para dívidas trabalhistas 60.000; 

(E) seguindo o princípio da prudência para passivo e 
competência para a despesa, efetue lançamento de ajuste 
contábil, debitando na conta de despesa para constituição 
de provisão e dívidas trabalhistas 50.000 e na conta de 
passivo provisão para dívidas trabalhistas 50.000. 

 
 
41 - Representa um exemplo de transação que afeta o Patrimônio 
Líquido: 
 
(A) compra a vista de mercadorias; 
(B) produtos em processo que ficaram prontos; 
(C) constituição de Conta de Ativo de Impostos a Recuperar, já 

pagos anteriormente; 
(D) empréstimo de Longo Prazo transferido para a conta de 

Curto Prazo; 
(E) compra a prazo de mercadorias. 
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42 -  Os principais atributos da informação contábil são: 
 
(A) confiabilidade, consistência, compreensibilidade e 

comparabilidade; 
(B) confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e 

comparabilidade; 
(C) confiabilidade, consistência, compreensibilidade e 

razoabilidade;  
(D) as Demonstrações Contábeis, envolvendo o Balanço 

Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as 
Origens e Aplicações de Recursos e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido;  

(E) as Demonstrações Contábeis, envolvendo o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a 
demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. 

 
 
43 - De acordo com as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) sobre as demonstrações contábeis, os 
elementos da mesma natureza e os pequenos saldos serão 
agrupados, desde que indicada a natureza e nunca ultrapassado 
determinado percentual do valor do respectivo grupo de contas, 
sendo vedada a utilização de títulos genéricos como “diversas 
contas” ou “contas-correntes”. O percentual a que se refere a 
norma é de: 
 
(A) 10%; 
(B) 15%; 
(C) 20%; 
(D) 25%; 
(E) 50%. 
 
 
44 - Em 30/12/X0, 1 (um) dia antes do encerramento do exercício, 
a empresa XXX teve 60% de sua participação acionária alienada 
para seu principal concorrente. Considerando este evento e que 
até a data da emissão de seu parecer o auditor não identificou 
qualquer distorção nas demonstrações contábeis da empresa 
XXX, o parecer de auditoria referente ao exe rcício de X0 foi 
emitido: 
 
(A) com negativa de opinião; 
(B) com ressalva quanto à continuidade;  
(C) com ressalva de exceto por; 
(D) com ressalva de sujeito a;  
(E) sem ressalvas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 - ANTES da publicação do Balanço da Cia Xisto, mas 
posteriormente à data de fechamento dos demonstrativos 
contábeis, ocorreu um sinistro por incêndio nas dependências da 
empresa.  Tal fato: 
 
(A) não impacta a divulgação das demonstrações contábeis, por 

ter ocorrido em data posterior; 
(B) ocasiona reabertura dos saldos contábeis, em face da 

relevância do fato; 
(C) deve constar do Passivo Compensado, pelo valor do 

prejuízo estimado; 
(D) só deverá ser divulgado após investigação das 

responsabilidades; 
(E) deve constar das Notas Explicativas ao Balanço. 
 
 
46 -  Com relação à Demonstração do Fluxo de Caixa: 
 
(A) inclui-se dentre os demonstrativos de elaboração 

obrigatória, conforme Lei Federal nº 6.404/76; 
(B) substitui o controle mediante conciliações bancárias; 
(C) para fins de elaboração, podem ser utilizados dois métodos 

distintos: reconciliação e indireto; 
(D) tem por finalidade, dentre outros, permitir a avaliação da 

liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa; 
(E) exclui os saldos mantidos em conta-corrente bancária. 

 
 
47 -  A importância correspondente à diminuição do valor dos 
recursos florestais, registrada no Ativo Diferido de determinada 
Companhia, resultante de sua exploração: 
 
(A) não necessita ser contabilizada; 
(B) é considerada como custo ou encargo do período, devendo 

ser registrada em conta de exaustão; 
(C) deve constar somente de Nota Explicativa; 
(D) gera conta redutora no Ativo Permanente, decorrente da 

depreciação; 
(E) deve ser registrada como conta devedora no Ativo Diferido, 

denominada amortização. 
 
 
48 - A adoção do menor valor para os componentes do ATIVO e 
do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 
alternativas válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, decorre da 
observância do Princípio Contábil da(o): 
 
(A) Atualização Monetária; 
(B) Competência; 
(C) Prudência; 
(D) Registro pelo Valor Original; 
(E) Oportunidade. 
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49 - Com base nos valores a seguir (em R$), identifique o total 
das aplicações de recursos, para efeito de elaboração da 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): 
 

Lucro Líquido do Exercício 10.000,00 
Dividendos Distribuídos 2.000,00 
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 1.000,00 
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 700,00 
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo 500,00 
Alienação de Investimentos 900,00 

 
(A) R$ 3.200,00; 
(B) R$ 4.100,00; 
(C) R$ 5.200,00; 
(D) R$ 8.000,00; 
(E) R$ 10.000,00. 

 
 
50 - A Cia Mares movimentou seus estoques em determinado 
período, conforme a seguir: 
 
01/03 – Estoque inicial de 300 unidades no total de  

 R$ 600.000,00 
15/03 – Compra de 150 unidades a R$ 2.500,00 cada 
20/03 – Venda de 100 unidades no total de R$ 300.000,00 
30/03 – Compra de 100 unidades a R$ 3.500,00 cada 
 
Considerando estar ocorrendo uma evolução crescente de preços 
e ao se comprar os diversos critérios de avaliação de estoques, 
indique aquele que irá gerar saldos maiores de estoque final: 
 
(A) PEPS; 
(B) UEPS; 
(C) custo médio; 
(D) média ponderada; 
(E) rateio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 -  A partir dos saldos abaixo, oriundos do balancete da 
empresa Coimbra S/A, calcule o valor do Patrimônio Líquido (Em 
R$): 
 

Caixa 100,00 
Fornecedores 2.500,00 
Capital 4.000,00 
Veículos 1.000,00 
Impostos a Pagar 700,00 
Salários a Pagar 800,00 
Imóveis  10.000,00 
Despesas Administrativas 75,00 
Custo das Mercadorias Vendidas 700,00 
Reserva de Capital 190,00 
Despesas de Vendas 25,00 
Estoques 300,00 
Duplicatas a Pagar 1.000,00 
Lucros Acumulados 1.000,00 
Reserva de Lucros 100,00 
Depreciação Acumulada 1.000,00 
Receita Financeira 10,00 
Bancos 300,00 
Receita de Vendas 1.700,00 
Duplicatas a Receber 500,00 

 
 
(A) R$ 4.000,00; 
(B) R$ 4.290,00; 
(C) R$ 4.910,00; 
(D) R$ 6.200,00; 
(E) R$ 7.200,00. 
 
 
52 - A Cia XYZ procedeu à reavaliação de um imóvel, devendo, 
em conseqüência, proceder ao registro contábil indicado a seguir: 
 

 
(A) Reserva de Reavaliação 

a Imóveis; 
 

(B) Reserva de Reavaliação 
a Receita Não Operacional; 
 

(C) Bancos 
a Reserva de Reavaliação; 
 

(D) Despesa de Reavaliação 
a Reserva de Reavaliação; 
 

(E) Imóveis  
a Reserva de Reavaliação. 
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53-  Com relação à análise das demonstrações contábeis, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A) a análise do capital de giro da empresa e a análise 

prospectiva são dois exemplos de técnicas de análise das 
demonstrações contábeis; 

(B) a análise das demonstrações contábeis, por utilizar dados 
referentes a períodos passados da empresa, não permite a 
previsão de tendências futuras;  

(C) um dos motivos que justificam a padronização das 
demonstrações contábeis é a busca de simplificação nos 
cálculos envolvendo indicadores financeiros e números-
índices; 

(D) as informações obtidas a partir da análise das 
demonstrações contábeis prestam-se, principalmente, para 
diagnosticar a situação da empresa e auxiliar a tomada de 
decisões; 

(E) a verificação da adequação das fontes de recursos às 
aplicações de recursos é informação que pode ser obtida 
por meio da análise das demonstrações contábeis. 

 
 
54 - A tabela a seguir apresenta os índices relativos à análise 
vertical efetuada sobre as principais contas do ativo da CIA  
Elétrica SA: 
 
Ativo 31/12/X0 31/12/X1 
   Circulante 46 26 
   Realizável a Longo Prazo 10 20 
   Permanente 44 54 
Total do Ativo 100 100 
 
Com base nesses dados, é correto afirmar que, do exercício de X0 
para o exercício de X1: 
 
(A) o ativo circulante decresceu;  
(B) o Realizável a Longo Prazo cresceu 100%; 
(C) a participação do Ativo Permanente no total do ativo 

cresceu; 
(D) o Ativo Total não variou; 
(E) se fosse considerado o efeito da inflação, os índices seriam 

afetados. 
 
55 - Os saldos do ativo imobilizado da CIA Nuclear AS, no 
encerramento dos exercícios de X0, X1 e X2 são os seguintes: 
 
 31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 
Ativo Imobilizado 15.180 12.720 17.600 
 
Considerando esses dados e tomando 31/12/X0 como data-base 
para uma análise horizontal, é correto afirmar que o Ativo 
Imobilizado: 
 
(A) aumentou 116% entre X0 e X1; 
(B) tem índice –16 em X1; 
(C) diminuiu 84% entre X0 e X2; 
(D) caiu 16% entre X0 e X1; 
(E) tem índice 16 em X2. 

56 - A tabela a seguir apresenta os números-índices referentes à 
análise horizontal de contas do Passivo da CIA Energética AS: 
 
 31/12/X0 31/12/X1 31/12/X2 
Passivo Circulante 100 95 250 
Exigível no L. Prazo 100 180 80 
 
Com base nesses dados, é correto afirmar que: 
 
(A) o Passivo Circulante diminuiu 5% em X1 e cresceu 2,5 vezes 

em X2; 
(B) o Exigível no Longo Prazo aumentou 180% em X1, mas 

diminuiu 20% em X2; 
(C) o Passivo Circulante diminuiu 95% em X1, mas aumentou 

250% em X2; 
(D) o Exigível no Longo Prazo cresceu 1,8 vezes em X1, mas 

diminuiu 80% em X2; 
(E) o Passivo Circulante diminuiu 5% em X1 e o Exigível no 

Longo Prazo diminuiu 56% em X2. 
 
 
O Balanço Patrimonial da CIA Atômica, apresentado a seguir, 
refere-se às três questões seguintes:  
 

CIA Atômica – Balanço Patrimonial em 31/12/X0 
ATIVO PASSIVO 

Disponível 125 Fornecedores 9.475 
Aplic. Financeiras 1.2000 Empréstimos 2.500 
Estoques 350 Exigível a L. Prazo 15.000 
Investimentos 5.000 Capital e Reservas 9.500 
Imobilizado 

20.000 
Lucros 
Acumulados 

1.000 

Total do Ativo 37.475  37.475 
 
 
57 - Com relação à estrutura de capital da CIA Atômica, pode-se 
afirmar que o índice de participação de capitais de terceiros é:  
 
(A) 44; 
(B) 50; 
(C) 139; 
(D) 238; 
(E) 257. 
 
 
58 - O índice de imobilização de recursos não-correntes (recursos 
permanentes) é: 
 
(A) 257; 
(B) 139; 
(C) 98; 
(D) 44; 
(E) 22. 
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59 -  O índice de liquidez seca da CIA Atômica é: 
 
(A) 0,42; 
(B) 0,50; 
(C) 0,83; 
(D) 1,01; 
(E) 1,04. 
 
 
60 -  Com relação à técnica denominada Análise Discriminante, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A) utiliza modelos estatísticos para classificar as empresas em 

categorias, como, por exemplo, solventes e não-solventes; 
(B) produz avaliações menos dependentes da opinião pessoal 

do analista; 
(C) substitui a análise por meio de índices econômico-

financeiros; 
(D) o nível de atividade econômica vigente deve ser considerado 

na formulação do modelo a ser aplicado;  
(E) um mesmo modelo pode ser aplicado a qualquer segmento 

econômico. 
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