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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://brusque.fepese.ufsc.br

Contador
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 9 às 12 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 1. correta, em relação ao texto.

( ) Há sugestão de possibilidade, em “onde pos-a. 
sam fazer desfiles”.

( ) Há sugestões de ironia no texto, como em “Há b. 
ditaduras que proíbem a reza do terço”.

( ) A palavra c. manias equivale a excentricidades, 
esquisitices.

( X ) A essência dos regimes totalitários é igual d. 
em qualquer parte do mundo, em qualquer 
época.

( ) Em “Há ditaduras” e “Já houve ditaduras” as e. 
formas verbais podem ser substituídas, res-
pectivamente, por Existem e existiram, sem 
alteração do sentido das frases em que os 
fragmentos se encontram.

Assinale a afirmativa 2. errada, em relação a esta frase:

Já houve ditaduras que não deixavam as pessoas ter 
listas telefônicas, no tempo em que elas existiam; 
eram consideradas segredo de estado.

( X ) A palavra a. Já tanto pode exprimir neste 
momento, como antecipadamente.

( ) As formas verbais b. deixavam e eram exprimem 
um fato com duração no passado.

( ) Em “as pessoas podem ter listas telefônicas” c. 
cabe a flexão do infinitivo, porque ele tem 
sujeito próprio.

( ) O pronome d. elas é ambíguo, porque há dois 
substantivos femininos no plural. Desejando 
referir-se ao último deles, basta substituir o 
pronome por outro: estas.

( ) A forma verbal e. houve exprime um fato 
que aconteceu em um tempo anterior ao 
momento da escrita (ou fala).

Português (8 questões)

E nisso que dá

Ditaduras, pelo mundo afora e em qualquer época, 
têm os seus próprios usos, costumes e manias. Há dita-
duras, por exemplo, que não gostam de portos, prin-
cipalmente se são grandes. Cidades com quilômetros 
de cais de frente para o mar, navios de outros países e 
muito entra e sai tendem a ser mais abertas, com uma 
circulação maior de gente, de ideias e de novidades; 
é mais difícil mantê-las isoladas do resto do mundo, 
e ditaduras ficam inquietas com isso. Outras gostam 
de avenidas bem largas, onde possam fazer desfiles e 
levar a passeio seus tanques de guerra — além de tor-
narem mais fácil a movimentação da tropa de choque 
da polícia, em caso de protesto público. Há ditaduras 
que proíbem a reza do terço, as que determinam quais 
roupas ou cortes de cabelo os cidadãos podem usar 
e as que só permitem o acesso da população a livros, 
filmes, músicas e espetáculos oficialmente aprovados 
pelo governo. Já houve ditaduras que não deixavam 
as pessoas ter listas telefônicas, no tempo em que elas 
existiam; eram consideradas segredo de estado. Os 
estilos podem variar, mas todos os regimes totalitários, 
naturalmente, têm coisas essenciais em comum, e 
essas não mudam nunca. Uma das que mais prezam é 
o culto sistemático à mentira.

J.R. Guzzo, in Veja, 25 nov. 2009, p. 194

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Assinale a afirmativa 5. condenável, quanto ao 
emprego de mesmo(s), mesma(s).

( ) Nós mesmas repudiamos atitudes ditatoriais.a. 

( X ) Aquele advogado acudiu o réu e ofereceu ao b. 
mesmo todo o auxílio jurídico possível.

( ) Eles se esqueceram de si mesmos, para ajudar c. 
o próximo.

( ) Um ditador, por si mesmo, é um mal para seu d. 
país.

( ) Uma ata deve trazer em si mesma tudo que e. 
foi tratado na reunião.

Analise o texto abaixo.6. 

Duvido que ele         a tarefa, se      

que ela não          para seu sucesso pro-

fissional nem          seu salário.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente os espaços.

( X ) continue – vir – contribui – recompõea. 

( ) continue – ver – contribue – recomponhab. 

( ) continue – vir – contribui – recomponhac. 

( ) continui – ver – contribue – recompõed. 

( ) continui – vir – contribue – recompõee. 

Assinale a alternativa gramaticalmente 7. errada.

( ) Vinte processos é pouco para mim; dou conta a. 
de muitos mais.

( ) Dezesseis por cento dos candidatos não com-b. 
pareceram às provas.

( X ) Dado, conforme me explicaram ontem, os c. 
resultados da pesquisa, se eu reaver o que 
nela investi ficarei satisfeita.

( ) O motivo por que estou aborrecido é que d. 
houve muita pressão para eu sair daquele 
grupo de trabalho.

( ) Vai fazer oito anos do torneio de tênis em e. 
que meu vizinho foi o esportista mais bem 
preparado.

Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O travessão (linha 11) enfatiza a informação a. 
apresentada a seguir.

( ) O acento gráfico em b. países e proíbem obe-
dece à mesma regra gramatical.

( ) Em “é mais difícil mantê-las isoladas do resto c. 
do mundo” o pronome refere-se a “circulação 
maior de gente, de ideias e de novidades”.

( ) Em “d. onde possam fazer desfiles” o termo subli-
nhado refere-se a lugar físico; equivale a nas 
quais.

( X ) As vírgulas, em “acesso da população a livros, e. 
filmes, músicas e espetáculos”, foram empre-
gadas para enfatizar a oposição do autor do 
texto a qualquer forma de ditadura.

Considere as afirmações abaixo.4. 

O juiz, cujas atitudes nos referíamos há pouco, I. 
honra a magistratura catarinense.

Sempre aspirei a um cargo de chefia, porque II. 
prefiro mandar a obedecer.

Devo à conselho de meus pais o culto à III. 
verdades.

O ditador chegou àquele ponto em que nem IV. 
ele mesmo se tolera.

Quem lhe havia conhecido no colégio agora V. 
não lhe reconhece.

Ser bibliotecário, contador, engenheiro, eletri-VI. 
cista implica dedicação e amor à profissão.

Vossa Excelência esperava que lhe trouxésse-VII. 
mos a solução para seu problema?

Assinale a alternativa que indica as afirmativas grama-
ticalmente corretas.

( ) I, III, IV e VIa. 

( ) I, III, IV e Vb. 

( ) II, III, V, e VIc. 

( X ) II, IV, VI e VIId. 

( ) II, IV, V e VIe. 
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Estudos Sociais (7 questões)

Leia com atenção o texto.9. 

No dia 30 de novembro de 2009, data em que os 
acontecimentos históricos que deram origem à 
Novembrada completaram 30 anos, esses aconteci-
mentos foram relembrados pela imprensa do Brasil e, 
de modo especial, de Santa Catarina.

Sobre a Novembrada é correto afirmar:

( ) Durante as celebrações do centenário da a. 
proclamação da República, em Santa Catarina 
o governador do Estado e o presidente da 
República pretendiam homenagear Floriano 
Peixoto com a inauguração de uma estátua. 
Estudantes, sindicalistas e taxistas protesta-
ram com violência nas ruas de Florianópolis.

( X ) Quando o presidente do Brasil visitou a b. 
Capital de Santa Catarina para assinar convê-
nios e contratos para obras de infraestruturas 
e participar das festividades dos noventa anos 
da Proclamação da República, houve manifes-
tações de protestos da parte dos estudantes, 
donas de casa e taxistas.

( ) O Diretório Central de Estudantes da c. 
Universidade Federal de Santa Catarina dis-
tribuiu nas ruas de Florianópolis uma Carta 
à População na qual, além de denunciar a 
repressão política, os gastos públicos e os 
aumentos abusivos dos combustíveis, pre-
gava a luta armada.

( ) Os confrontos nas ruas de Florianópolis entre d. 
os críticos e simpatizantes do regime militar 
resultaram em ferimentos e mortes. Os presos, 
ameaçados pela Lei de Segurança Nacional, 
num gesto de conciliação do presidente 
da República, foram anistiados antes do 
julgamento.

( ) Foi uma manifestação popular nas ruas de e. 
Florianópolis contra a inflação, o desemprego 
e o achatamento salarial promovido durante 
o governo do general Ernesto Geisel, autor da 
expressão “anistia geral e irrestrita”.

Assinale a alternativa com a justificativa 8. errada 
para a frase apresentada.

( ) a. Encontramos a colega, onde perguntamos por 
você. Nessa frase, onde dá idéia de tempo; 
deveria ter sido empregado quando.

( ) b. Maiores informações sobre educação podem 
ser obtidas na Secretaria de Educação. Uma 
informação não pode ser maior ou menor. O 
correto, portanto, é Mais informações…

( ) c. Recusou-se à informar à ela o que debatemos 
na reunião. Jamais ocorre crase antes de 
verbos e de pronomes pessoais. O correto é 
Recusou-se a informar a ela…

( ) d. Diretora, preciso falar consigo agora. O pro-
nome consigo é reflexivo, isto é, somente 
pode referir-se ao sujeito da oração. O correto 
é Diretora, preciso falar com a senhora (com 
você/contigo) agora.

( X ) e. Eles inicializaram a reunião, para operacionali-
zarmos o que havíamos combinado. As formas 
inicializar e operacionalizar, embora revelem 
desconhecimento do vocabulário de nossa 
língua, já são aceitas pela norma culta. Ficaria 
incorreto, nesses casos, empregar, respectiva-
mente, iniciar e realizar: Eles iniciaram a reunião, 
para realizarmos o que havíamos combinado.
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Em relação ao vírus da 11. Influenza A/H1N12009, 
analise as afirmativas abaixo.

A Gripe Suína, identificada neste ano I. 
em vários os continentes, fez com que a 
Organização Mundial da Saúde declarasse a 
existência de uma pandemia.

Descobriu-se em 2009 que o vírus da Gripe II. 
Suína circulava nos mais diferentes continen-
tes e que sua transmissão ocorria através do 
consumo de derivados da carne dos suínos.

Apesar do nome Gripe Suína, o vírus da III. 
Influenza A/H1N12009 não é transmitido 
pelos porcos e é um novo vírus humano.

O uso de máscaras e a lavagem das mãos, pro-IV. 
cedimentos aparentemente simples adotados 
nos bancos, aeroportos e repartições públicas, 
impediram a transmissão e propagação do 
vírus da Gripe no Brasil.

Os cientistas afirmam que o vírus da Gripe V. 
Suína, fora do corpo de hospedeiros parece 
inanimado; porém, no interior de hospedeiros 
adequados, pode ser considerado o mais per-
feito parasita da natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III, e V são corretas.e. 

Em relação ao Município de Brusque, analise as 10. 
afirmativas abaixo.

No início do século XX, em homenagem a I. 
Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente 
da Província de Santa Catarina, a Colônia 
Itajahy passou a ser chamada de Brusque.

Possui uma área de 280,66 km² e, segundo II. 
estimativa do ano de 2009, uma população de 
102.000 habitantes.

O processo de colonização de Brusque, cidade III. 
localizada no Vale do Itajaí-Mirim, teve início 
em 1860, quando 55 imigrantes alemães fun-
daram a Colônia Itajahy.

Imigrantes italianos tornaram-se vizinhos dos IV. 
alemães fundadores da Colônia. Mais tarde 
chegaram os poloneses, que trouxeram con-
sigo técnicas de tecelagem.

O Santuário de Nossa Senhora de Azambuja V. 
recebe todos os anos milhares de devotos e a 
cidade de Brusque é conhecida como Capital 
Catarinense do Turismo Religioso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 
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Sobre os fluxos migratórios no Brasil, é 14. correto 
afirmar:

( ) Mesmo com a descentralização industrial a. 
ocorrida no Brasil nos últimos anos, a Região 
Sudeste continua a atrair o maior número de 
migrantes de outras regiões.

( X ) Durante o século XX houve uma forte migra-b. 
ção para a Região Sudeste. Atualmente, a 
Região Centro-Oeste é a que mais atrai as 
populações migrantes de outras regiões.

( ) Os incentivos fiscais para instalação de indús-c. 
trias nos Estados do Nordeste e as grandes 
obras públicas transformarão esta na região 
que atrai o maior número de migrantes.

( ) O processo de interiorização industrial ocorrido d. 
nos últimos anos provocou migrações intrar-
regionais  e o deslocamento maior de pessoas 
para o interior dos Estados da Região Sul.

( ) Apesar da instalação de grandes empresas e. 
mineradoras na Região Norte, o saldo migra-
tório dos Estados daquela região continua 
sendo negativo.

Analise o texto abaixo.12. 

A poluição dos mares, rios e da atmosfera tem levado 

as autoridades mundiais a buscar novas alternativas 

energéticas, pois combustíveis fósseis respondem  

por mais de 80% da matriz energética mundial. 

A energia              é aquela 

que não polui, ou que polui menos. Os exemplos 

mais conhecidos desse tipo de energia são a energia 

hidroelétrica ,              e solar.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

( X ) limpa ; eólicaa. 

( ) limpa ; termoelétricab. 

( ) termoelétrica ; limpac. 

( ) eólica ; termoelétricad. 

( ) termoelétrica ; sustentávele. 

Sobre a crise que atingiu a economia mundial no 13. 
último ano é correto afirmar que:

( ) A China, pela forte base financeira que a. 
ostenta, adicionada às suas potencialidades 
exportadoras e à oferta de mão-de-obra, não 
sofreu os abalos da crise.

( ) No Brasil, o dinamismo da economia, impul-b. 
sionado pelos incentivos fiscais, conseguiu 
manter o processo de recuperação do nível de 
emprego dos anos anteriores à crise.

( ) As taxas de desemprego subiram em todo o c. 
mundo, porém, a qualidade dos empregos 
aumentou.

( ) O corte de vagas nos empregos atingiu, de d. 
modo especial, os trabalhadores mais qualifi-
cados e que percebiam os maiores salários.

( X ) A queda do PIB do último trimestre de 2008 e e. 
a retração da economia em 2009 expressam 
os efeitos da crise da economia mundial no 
Brasil.
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Noções de Informática (5 questões)

Assinale a alternativa 16. correta.

No Windows XP, é possível criar um atalho para um 
arquivo na área de trabalho (desktop), executando o 
seguinte procedimento:

( ) selecionar o arquivo; pressionar as teclas a. 
‘Ctrl’ e ‘C’ simultaneamente; clicar na área 
de trabalho; pressionar as teclas ‘Ctrl’ e ‘V’ 
simultaneamente.

( ) clicar no arquivo com o botão da direita do b. 
mouse; selecionar ‘Criar atalho’; clicar na área 
de trabalho.

( X ) clicar no arquivo com o botão da esquerda do c. 
mouse, mantendo-o pressionado; arrastar o 
arquivo para a área de trabalho; pressionar a 
tecla ‘Alt’; soltar o botão do mouse.

( ) clicar no arquivo com o botão da direita do d. 
mouse; selecionar ‘Recortar’; clicar na área de 
trabalho com o botão da direita do mouse; 
selecionar ‘Colar atalho’.

( ) clicar no arquivo com o botão da esquerda do e. 
mouse, mantendo-o pressionado; arrastá-lo 
para a área de trabalho; soltar o botão do 
mouse.

A respeito da formatação de parágrafos de texto 17. 
no Microsoft Word, é correto afirmar que:

( ) O valor do recuo é especificado em pontos a. 
(pt) e deve ser um número não-negativo.

( X ) O espaçamento entre linhas determina a dis-b. 
tância vertical entre as linhas de um parágrafo.

( ) O recuo determina a distância do parágrafo c. 
em relação às bordas da página.

( ) O deslocamento determina o recuo da pri-d. 
meira linha do parágrafo.

( ) O espaçamento entre parágrafos determina a e. 
distância, em centímetros, entre um parágrafo 
e o parágrafo subsequente.

Com relação ao livro de Charles Darwin 15. A Origem 
das Espécies e as ideias do autor, analise as afirmativas 
abaixo.

O livro, publicado há 150 anos e fundado em I. 
pesquisas no arquipélago das ilhas Galápagos, 
contém as teorias evolucionistas, e reforça as 
bases do Criacionismo.

Os indivíduos da mesma espécie são idênticos, II. 
do ponto de vista anatômico e fisiológico, e 
transmitem suas características de uma gera-
ção a outra.

Os indivíduos que tenham características que III. 
favorecem a sua sobrevivência viverão até a 
idade de reprodução e poderão transmitir aos 
seus descendentes as variações que favore-
cem a sobrevivência.

Charles Darwin negava a possibilidade de IV. 
alterações aleatórias no processo evolutivo 
das espécies, pois considerava que as altera-
ções genéticas resultavam da degeneração 
das mesmas.

Na repetição do mecanismo de herança e V. 
adaptação ao ambiente, sofrido durante 
várias gerações, Darwin identificava mudan-
ças graduais num grupo de indivíduos e a 
possibilidade de surgimento de uma nova 
espécie.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa II é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.e. 
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Assinale a fórmula do Microsoft Excel 2007 (ver-18. 
são em Português) que converte corretamente a 
soma dos valores contidos nas células de B1 a B5, 
expressos em quilômetros, para pés. (Obs.: 1 km = 
3280,84 ft).

( ) =soma(B1;B5)*$km/$fta. 

( ) =B1+B2+B3+B4+B5*3280,84b. 

( ) =(B1+B2+B3+B4+B5)/3280,84c. 

( ) =soma(B1*3280,84;B5*3280,84)d. 

( X ) =converter(soma(B1:B5); “km”; “ft”)e. 

Assinale a alternativa 19. correta.

Uma mensagem de correio eletrônico pode conter, no 
máximo, um endereço de e-mail no campo:

( ) Reply to (Responder para).a. 

( ) To (Para).b. 

( X ) From (De).c. 

( ) CC (Cópia Carbono).d. 

( ) CCO (Cópia Carbono Oculta).e. 

Assinale a alternativa 20. correta.

Os sites acessados recentemente pelo usuário no 
Internet Explorer podem ser verificados:

( X ) abrindo o histórico de navegação.a. 

( ) consultando os ‘Documentos recentes’ no b. 
menu ‘Iniciar’ do Windows.

( ) abrindo a janela ‘Opções da Internet’ e selecio-c. 
nando a guia ‘Conteúdo’.

( ) clicando no menu ‘Arquivo > Recentes’.d. 

( ) abrindo a lista de sites favoritos.e. 
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Com base nas informações da Tabela 1 e:22. 

sabendo que o frete unitário, pago pela 1. 
empresa vendedora, é de $ 1,50;

que os custos fixos são de $ 1.500;2. 

que o método de avaliação de estoques utili-3. 
zado é o PEPS;

que o preço de venda é de $20,00,4. 

assinale a alternativa com a MC correta.

( ) $ 6,00a. 

( X ) $ 6,50b. 

( ) ($ 6,12)c. 

( ) ($ 80,00)d. 

( ) ($ 6,00)e. 

Com base nas informações da Tabela 1, assinale 21. 
a alternativa com o valor correto do CMV nos dias 3 e 
4/1/2009, utilizando-se dos métodos de avaliação de 
estoques CMP, UEPS e PEPS, nessa ordem.

( ) $ 181,12 ; $ 181, 12 ; $ 181,12a. 

( ) $ 180,00 ; $ 180,00 ; $ 180,00b. 

( ) $ 187,50 ; $ 187,50 ; $ 181,12c. 

( ) $ 187,50 ; $ 181,12 ; $ 181,12d. 

( X ) $ 181,12 ; $ 187,50 ; $ 180,00e. 

Conhecimentos Específicos (20 questões)

Tabela 1 Movimentação de Estoque da Empresa de tecidos finos Brusquense S/A

DATA EVENTO VALOR/UN. QTD VALOR TOTAL SALDO (QTD) SALDO ($)
1/1/2009 Saldo inicial 0
2/1/2009 Compra 12,00 100 1.200,00 100,00 1.200,00
3/1/2009 Compra 12,50 100 1.250,00 200,00 2.450,00
3/1/2009 Venda 12,25 (5) (61,25) 95,00 1.138,75
4/1/2009 Venda 11,99 (10) (119,87) 85,00 1.018,88
5/1/2009 Compra 16,00 50 800,00 135,00 1.818,88

CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) ; CMP (Custo Médio Ponderado) ; UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai) ;  
PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) ; MC (Margem de Contribuição)

Tabela 2 Empresa de Tecidos Finos Brusquense S/A – Balanço Patrimonial (em R$ 1.000)

Ativo 31/12/07 30/12/08 Passivo 31/12/07 30/12/08
Caixa e Bancos 1.500 2.000 Contas a pagar-Fornecedores 500 210
Valores a receber 90 dias 3.000 3.120 Empréstimos a pagar (CP) 1.000 500
Estoque de MP e Produtos 500 700 Adiantamentos de Clientes 150 100
Instalações da Fábrica 2.000 2.000 Impostos a pagar 150 100
Equipamentos da Fábrica 1.500 1.500 Outros valores a pagar 90 dias 350 300
(–) Depreciação acumulada (350) (700) Empréstimos a pagar (LP) 1.000 1.500

Capital 5.000 5.500
Reserva de lucros - 10
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Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 23. 
 correta sobre o CCL (Capital Circulante Líquido).

( ) O CCL manteve-se o mesmo, de 2007 para a. 
2008

( ) O CCL passou de $ 820 para ($ 940), de 2007 b. 
para 2008

( ) O CCL diminuiu de 2007 para 2008c. 

( X ) O CCL passou de $ 2.859 para $ 4.610 de 2007 d. 
para 2008.

( ) Não é possível calcular-se o CCL com as infor-e. 
mações disponíveis

Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 24. 
 correta sobre o Custo Médio ponderado de Capital 
(CMPC), sabendo-se que o custo de capital de terceiros 
(Kt) é de 10% a.a. e que o custo de capital próprio é de 
20% a.a.

( ) O CMPC é de 15,00% a.a., tanto em 2007 a. 
como em 2008

( ) O CMPC é de 1,25% a.m., tanto em 2007 como b. 
em 2008

( ) O CCL diminuiu de 2007 para 2008c. 

( ) Não é possível calcular-se o CMPC, com as d. 
informações disponíveis

( X ) O CMPC é de 16,13% a.a em 2007 e de 16,39% e. 
a.a. em 2008

Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 25. 
 correta sobre a depreciação.

( X ) A depreciação é feita de forma linear, em 10% a. 
a.a.

( ) A despesa de depreciação aumentou de 2007 b. 
para 2008.

( ) A depreciação trouxe um ganho de R$ 350 c. 
para a empresa, não havendo, portanto, des-
pesa de depreciação no período.

( ) A depreciação acumulada está incorreta, pois d. 
não houve despesa nem ganho no período.

( ) Não é possível calcular-se a depreciação, com e. 
as informações disponíveis.

Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 26. cor-
reta sobre a TRI (Taxa de Retorno do Investimento).

( ) A TRI de 2008 é de 0,12%.a. 

( ) A TRI de 2007 é de 0,00%.b. 

( X ) Não é possível calcular a TRI, com as informa-c. 
ções disponíveis.

( ) A TRI de 2008 é de 105,77%.d. 

( ) A TRI de 2007 é de 94,55%.e. 

Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 27. correta.

( ) A análise da variação do estoque permite infe-a. 
rir que houve um impacto positivo (aumento) 
de $200 em Caixa/Bancos, em função da deci-
são de aumento do nível de estoques.

( X ) A análise da variação do estoque permite b. 
inferir que houve um impacto negativo (dimi-
nuição) de $200 em Caixa/Bancos, em função 
da decisão de aumento do nível de estoques.

( ) A análise da variação do estoque não permite c. 
inferir se houve impacto em Caixa/Bancos.

( ) Sempre que há a decisão e se aumentar o d. 
nível de estoques há um provável impacto 
positivo (aumento) em Caixa/Bancos, mas 
sem a mensuração desse valor.

( ) Sempre que há a decisão e se diminuir o nível e. 
de estoques há um provável impacto nega-
tivo (diminuição) em Caixa/Bancos, mas sem a 
mensuração desse valor.
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Assinale a alternativa 30. correta sobre o CPC 
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

( ) É uma entidade autônoma, criada pela a. 
Resolução CFC no 555/85, e tem como obje-
tivo emitir pronunciamentos contábeis em 
substituição ao CFC (Conselho Federal de 
Contabilidade).

( ) É uma entidade submissa ao CFC (Conselho b. 
Federal de Contabilidade), criada pela 
Resolução CFC no 555/85, e tem como objetivo 
emitir pronunciamentos contábeis em substi-
tuição à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

( X ) É uma entidade autônoma, criada c. 
pela Resolução CFC no 1.055/05, e tem 
como objetivos estudar, preparar e emi-
tir Pronunciamentos Técnicos sobre 
Procedimentos de Contabilidade.

( ) É uma entidade autônoma, criada pela d. 
Resolução CFC no 755/95, e tem como obje-
tivo emitir pronunciamentos contábeis em 
substituição à CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários).

( ) É uma entidade submissa ao CFC e. 
(Conselho Federal de Contabilidade), 
criada pela Resolução CFC no 355/75, e 
tem como objetivo estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre 
Procedimentos de Contabilidade e implan-
tar no Brasil as Normas Internacionais de 
Contabilidade.

Assinale a alternativa 31. correta.

( ) A contribuição de melhoria é espécie de taxa.a. 

( ) A obrigação tributária é sempre principal; b. 
nunca acessória.

( ) Os pedágios cobrados em rodovias estatais c. 
são espécie de contribuições sociais.

( X ) O COFINS e o PIS são exemplos de contribui-d. 
ções sociais.

( ) O empréstimo compulsório serve para aten-e. 
der a situações especiais e pode ser instituído 
pelos municípios.

Com base na Tabela 2, assinale a alternativa 28. cor-
reta, sobre a conta “Adiantamento de Clientes”.

( X ) A conta está classificada corretamente, pois a. 
é uma exigibilidade (passivo) que apresenta 
uma diminuição de $50 de 2007 para 2008, 
provavelmente em decorrência da entrega 
de produtos/serviços ou da devolução do 
adiantamento.

( ) A conta está classificada incorretamente, pois, b. 
se é uma conta de clientes, deveria constar 
no lado esquerdo do BP (Balanço Patrimonial) 
como um direito líquido em $50.

( ) A conta está classificada corretamente, c. 
mesmo sendo uma conta de clientes, pois 
indica que esses clientes devem $250 para 
a entidade (Empresa de Tecidos Finos 
Brusquense S/A)

( ) A conta está classificada incorretamente, d. 
pois, se é um adiantamento, deveria constar 
no DRE (Demonstrativo do Resultado do 
Exercício) e não no BP (Balanço Patrimonial).

( ) A conta está classificada incorretamente, e. 
pois, se é um adiantamento, deveria constar 
apenas no Fluxo de Caixa da entidade, não 
havendo contra-partida na contabilidade.

Identifique os serviços técnicos de contabilidade, 29. 
conforme DECRETO-LEI Nº 9.295, DE 27 DE MAIO DE 
1946.

Organização e execução de serviços de conta-I. 
bilidade em geral.

Escrituração dos livros de contabilidade II. 
obrigatórios, bem como de todos os neces-
sários no conjunto da organização contábil 
e levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações. 

Perícias judiciais ou extra-judiciais.III. 

Revisão de balanços e de contas em geral.IV. 

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

( ) Apenas o item III está incorreto.a. 

( ) Apenas os itens I e II estão corretos.b. 

( ) Apenas os itens II e III estão corretosc. 

( ) Apenas os itens II e IV estão corretosd. 

( X ) Os itens I, II, III e IV estão corretos.e. 
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Analise as etapas abaixo, relacionadas à elabora-34. 
ção do orçamento público.

Aprovação da proposta geral pelo Poder 1. 
Executivo

Consolidação das propostas parciais do 2. 
orçamento

Consolidação das propostas setoriais3. 

Encaminhamento ao Legislativo4. 

Encaminhamento às unidades operacionais5. 

Fixação das diretrizes6. 

Formulação da proposta geral do orçamento7. 

Indicação dos programas de trabalho a serem 8. 
desenvolvidos

Preparo das normas e instruções9. 

Projeções e prognósticos10. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 
das etapas da elaboração do orçamento público.

( ) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10a. 

( ) 6; 10; 9; 5; 8; 2; 3; 4; 1; 7b. 

( ) 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 4c. 

( X ) 6; 10; 9; 5; 8; 2; 3; 7; 1; 4d. 

( ) 6; 10; 9; 5; 4; 2; 3; 7; 1; 8e. 

Assinale a alternativa 35. correta.

( ) O PPA (Plano Plurianual) deve conter a com-a. 
patibilidade com as metas aprovadas na LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias)

( ) A LOA (Lei do Orçamento Anual) deve con-b. 
ter a explicitação dos objetivos e exposição 
circunstanciada dos programas e respectivas 
metas.

( X ) O PPA (Plano Plurianual) deve conter o diag-c. 
nóstico global da situação, indicando carên-
cias e potencialidades existentes.

( ) A LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) deve d. 
contar a análise da capacidade de endivida-
mento e pagamento.

( ) A LOA (Lei do Orçamento Anual) deve conter e. 
deve contar a análise da capacidade de endi-
vidamento e pagamento.

Analise as afirmativas abaixo, relacionadas a custos.32. 

Custos fixos podem ser calculados como vari-I. 
áveis, quando unitários.

Custos variáveis pode ser calculados como II. 
fixos, quando unitários.

Custos fixos nunca se alteram; por isso são III. 
fixos.

Custos variáveis sempre se alteram; por isso IV. 
são variáveis.

Custos fixos são definidos pelo valor global V. 
(ou total), pois não variam na proporção direta 
com a quantidade produzida.

 Custos variáveis são definidos pelo valor glo-VI. 
bal (ou total), pois esse valor varia na propor-
ção direta da quantidade produzida.

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

( X ) Apenas os itens I, II, V e VI estão corretos.a. 

( ) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.b. 

( ) Os itens I, II, III, IV, V e VI estão corretos.c. 

( ) Apenas os itens III, IV, V e VI estão corretos.d. 

( ) Apenas os itens III e IV estão corretos.e. 

Assinale a alternativa 33. correta.

( ) A auditoria contábil objetiva avaliar as ações a. 
gerenciais e os procedimentos operacionais 
e consiste na atividade de assessoramento ao 
gestor público.

( X ) A auditoria de gestão emite uma opinião que b. 
certifica a regularidade das contas de um 
gestor.

( ) A auditoria de gestão objetiva avaliar as ações c. 
gerenciais e os procedimentos operacionais 
e consiste na atividade de assessoramento ao 
gestor público.

( ) A auditoria especial emite uma opinião que d. 
certifica a regularidade das contas de um 
gestor.

( ) A auditoria de contábil objetiva o exame de e. 
fatos ou situações considerados de natureza 
incomum ou extraordinária.
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A Constituição Federal confere aos entes políti-38. 
cos algumas limitações no poder tributar, sendo que 
podemos citar:

Exigir ou aumentar tributo, sem lei que o I. 
estabeleça.

Utilizar tributo com efeito de confiscoII. 

Instituir tratamento desigual entre con-III. 
tribuintes que se encontrem em situação 
equivalente;

Cobrar tributos em relação a fatos geradores IV. 
ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado, res-
salvados, apenas, os casos de empréstimo 
compulsório.

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

( ) Apenas os itens I, II, estão corretos.a. 

( ) Apenas os itens I, II e III estão corretos.b. 

( ) Apenas o item III está correto.c. 

( X ) Apenas os itens I, II, III estão corretos.d. 

( ) Apenas os itens I, II, III, e IV estão corretose. 

A transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 39. 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição 
é imposto de competência:

( ) dos Estados.a. 

( ) da União.b. 

( ) alternativamente da União.c. 

( ) concorrentemente dos Estados.d. 

( X ) dos Municípiose. 

A competência segundo a qual a União poderá ins-40. 
tituir outros tributos não previstos na C.F. denomina-se:

( ) competência comuma. 

( X ) competência residualb. 

( ) competência concorrentec. 

( ) competência legislativa supletivad. 

( ) competência cumulativae. 

Analise a afirmativa abaixo.36. 

“Competência tributaria é a parcela do poder de tri-
butar conferida pela Constituição Federal a cada ente 
político para criar tributo”.

Considerando a afirmativa, assinale a alternativa 
correta.

( X ) Salvo algumas atribuições, a competência a. 
tributária é indelegável

( ) A lei não disciplina a competência tributária b. 
dos entes políticos

( ) A competência tributária, via de regra, é c. 
delegável

( ) Constitui delegação de competência o d. 
cometimento à pessoa de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributo

( ) O não-exercicio da competência tributária e. 
defere a pessoa jurídica de direito público 
diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído o direito de exercê-la.

De acordo com disposição contida no Código 37. 
Tributário Nacional, assinale a alternativa correta, no 
tocante ao conceito de tributo.

( ) Tributo é toda prestação pecuniária, em a. 
moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, 
instituída mediante atividade administrativa 
de ofício.

( X ) Tributo é toda prestação pecuniária compul-b. 
sória em moeda, ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constituía sanção de ato ilí-
cito, instituída em lei e cobrada mediante ati-
vidade administrativa plenamente vinculada.

( ) Tributo é toda prestação pecuniária compul-c. 
sória em moeda, ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que constituía sanção de ato ilícito.

( ) Tributo é toda prestação pecuniária ou não, d. 
instituída em lei e cobrada mediante poder de 
policia administrativo.

( ) Tributo é toda prestação pecuniária discricio-e. 
nária, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa.
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