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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 50 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a  caneta esferográ-
fica transparente de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a  caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, findo o
qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Será a felicidade necessária?

Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é
leve, mas felicidade é pesada. Diante da pergunta
“Você é feliz?”, dois fardos são lançados às costas do
inquirido. O primeiro é procurar uma definição para
felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que
pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde
até a conquista da bem-aventurança. O segundo é
examinar-se, em busca de uma resposta. Nesse pro-
cesso, depara-se com armadilhas. Caso se tenha
ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o
mundo parecerá belo e justo; caso se esteja com dor
de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de den-
te vai passar, assim como a euforia pelo aumento de
salário, e se há algo imprescindível, na difícil
conceituação de felicidade, é o caráter de permanên-
cia. Uma resposta consequente exige colocar na ba-
lança a experiência passada, o estado presente e a
expectativa futura. Dá trabalho, e a conclusão pode
não ser clara.

Os pais de hoje costumam dizer que impor-
tante é que os filhos sejam felizes. É uma tendência
que se impôs ao influxo das teses libertárias dos anos
1960.

É irrelevante que entrem na faculdade, que
ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-su-
cedidos na profissão. O que espero, eis a resposta
correta, é que sejam felizes. Ora, felicidade é coisa
grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta pra-
zer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficien-
te, que consiga cumprir todos os desejos e ambições
que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o
enlevo místico dos santos. Não dá para preencher
caderno de encargos mais cruel para a pobre criança.

“É a felicidade necessária?” é a chamada de
capa da última revista New Yorker (22 de março) para
um artigo que, assinado por Elizabeth Kolbert, analisa
livros recentes sobre o tema. No caso, a ênfase está
nas pesquisas sobre felicidade (ou sobre “satisfação”,
como mais modestamente às vezes são chamadas) e
no impacto que exercem, ou deveriam exercer, nas
políticas públicas. Um dos livros analisados, de auto-
ria do ex-presidente de Harvard Derek Bok (...) cons-
tata que nos últimos 35 anos o PIB per capita dos
americanos aumentou de 17.000 dólares para 27.000,
o tamanho médio das casas cresceu 50% e as famí-
lias que possuem computador saltaram de zero para
70% do total. No entanto, a porcentagem dos que se
consideram felizes não se moveu. Conclusão do au-

tor, de lógica irrefutável e alcance revolucionário: se o
crescimento econômico não contribui para aumentar
a felicidade, “por que trabalhar tanto, arriscando de-
sastres ambientais, para continuar dobrando e redo-
brando o PIB”?

Outro livro, de autoria de Carol Graham, da
Universidade de Maryland (...) informa que os
nigerianos, com seus 1.400 dólares de PIB per capita,
atribuem-se grau de felicidade equivalente ao dos ja-
poneses, com PIB per capita 25 vezes maior, e que os
habitantes de Bangladesh se consideram duas vezes
mais felizes que os da Rússia, quatro vezes mais ri-
cos. Surpresa das surpresas, os afegãos atribuem-se
bom nível de felicidade, e a felicidade é maior nas áre-
as dominadas pelo Talibã. Os dois livros vão na mes-
ma direção das conclusões de um relatório, também
citado no artigo da New Yorker, preparado para o go-
verno francês por dois detentores do Nobel de Econo-
mia. (...)

Embora embaladas com números e linguagem
científica, tais conclusões apenas repisariam o pedes-
tre conceito de que dinheiro não traz felicidade, não
fosse que ambicionam influir na formulação das políti-
cas públicas. O propósito é convidar os governantes a
afinar seu foco, se têm em vista o bem-estar dos go-
vernados (e podem eles ter em vista algo mais rele-
vante?). Derek Bok, o autor do primeiro dos livros,
aconselha ao governo americano programas como
estender o alcance do seguro-desemprego (as pes-
quisas apontam a perda de emprego como mais cau-
sadora de infelicidade do que o divórcio), facilitar o
acesso a medicamentos contra a dor e a tratamentos
da depressão e proporcionar atividades esportivas para
as crianças. Bok desce ao mesmo nível terra a terra da
mãe que trocasse o grandioso desejo de felicidade pelo
de uma boa faculdade e um bom salário para o filho.

TOLEDO, Roberto Pompeu. In: Veja, 24 Mar. 2010.

1
Segundo o texto, o “peso” atribuído à felicidade diz respei-
to ao fato de a pessoa
(A) associar felicidade a alegria e ter dificuldade de esta-

belecer fronteiras entre ambas.
(B) necessitar encontrar um conceito pessoal que a defina

e de identificá-la, ou não, em si.
(C) dever levar em consideração fatos tão díspares no seu

dia a dia quanto dor de dente e aumento de salário.
(D) precisar aquilatar todas as experiências do seu passa-

do em que se considerou feliz.
(E) precisar fazer com que seus filhos sejam felizes, inde-

pendente do que tal signifique.
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2
O “...rastrear uma escala...” ( . 5) a que se refere o texto
está presente no trecho
(A) “Os pais de hoje costumam dizer que importante é que

os filhos sejam felizes. É uma tendência que se impôs ao
influxo das teses libertárias dos anos 1960.” ( . 20-23)

(B) “É irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem
muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na
profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que
sejam felizes.” ( . 24-27)

(C) “É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pe-
quenas coisas da vida. Se não for suficiente, que con-
siga cumprir todos os desejos e ambições (...). Se ain-
da for pouco, que atinja o enlevo (...).” ( . 28-32)

(D) “É a felicidade necessária?” é a chamada de capa da
última revista New Yorker (...) para um artigo que, assi-
nado por Elizabeth Kolbert, analisa livros recentes so-
bre o tema. No caso, a ênfase está nas pesquisas so-
bre felicidade...” ( . 34-38)

(E) “Um dos livros analisados (...) constata que nos últi-
mos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumen-
tou de 17.000 dólares para 27.000, o tamanho médio
das casas cresceu 50%...” ( . 41-45)

3
As conclusões das pesquisas mencionadas pelo autor pa-
recem mostrar que
(A) os habitantes de países pobres são mais felizes.
(B) pessoas que trabalham muito não são mais felizes.
(C) bom desenvolvimento econômico não traz felicidade.
(D) o PIB per capita é o principal índice de grau de felicida-

de.
(E) há uma relação intrínseca entre economia e sensação

de felicidade.

4
A palavra “se” indica indeterminação do sujeito em
(A) “O segundo é examinar-se, em busca de uma  respos-

ta.” ( . 7-8).
(B) “caso se esteja com dor de dente,” ( . 11-12).
(C) “...se há algo imprescindível,” ( . 14).
(D) “a porcentagem dos que se consideram felizes não se

moveu.” ( . 47-48).
(E) “...os nigerianos, com seus 1.400 dólares de PIB per

capita, atribuem-se grau de felicidade equivalente ao
dos japoneses,” ( . 55-58).

5
Das palavras abaixo, conforme aparecem no texto, qual tem
o mesmo sentido que a expressão “...terra a terra...” ( .  82)?
(A) “...justo;” ( . 11) (B) “...grandiosa.” ( . 28)
(C) “...necessária?” ( . 34) (D) “...pedestre...” ( . 69-70)
(E) “...relevante?” ( . 74-75)

6
A afirmativa “... se há algo imprescindível, na difícil
conceituação de felicidade, é o caráter de permanência.”
( . 14-16) quer dizer que
(A) se existe algo absolutamente indispensável no difícil pro-

cesso de avaliar felicidade, é seu aspecto constante.
(B) se  há alguma coisa necessária na  difícil representa-

ção mental de felicidade, é o seu valor intermitente.
(C) se  não se levar algo em conta no  difícil julgamento de

felicidade, não há permanência.
(D) a permanência torna a busca de compreensão da feli-

cidade algo necessário e difícil.
(E) a continuidade é completamente  inseparável da difícil

formação da felicidade.

7
A alternativa à direita substitui adequadamente a expres-
são destacada em
(A) convidar os governantes a afinar seu foco – convidar-

lhes.
(B) aconselha ao governo americano programas – acon-

selha-o.
(C) facilitar o acesso a medicamentos – facilitar-lhes.
(D) proporcionar atividades esportivas para as crianças –

proporcioná-las.
(E) cumprir todos os desejos e ambições – cumpri-los.

8
Leia o seguinte trecho: “Embora embaladas com números
e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam...”
( . 68-69). A sua reescritura mantém o sentido original e
está de acordo com o registro formal culto da língua portu-
guesa em:
(A) Embora embalados com vários números, tais conclu-

sões apenas repisariam...
(B) Embora embalados com números e linguagem científi-

ca, tais situações apenas repisariam...
(C) Embora embaladas com números e linguagem científi-

ca, tal conclusão apenas repisaria...
(D) Embora embalado com números e linguagem científi-

ca, tal fato apenas repisaria...
(E) Embora embalada com linguagem científica, tais con-

clusões apenas repisariam...

9
O sinal indicativo de crase deve ser usado somente no a
presente em
(A) Mas a dor de dente pode passar a ser um problema.
(B) Os pais costumam levar a seus filhos a obrigação de

serem felizes.
(C) Não se deve dar importância a chamada da capa da

revista.
(D) Os livros publicados por universidades devem ser le-

vados a sério.
(E) O dinheiro não traz a felicidade que se imagina, quan-

do se luta por ele.



CONTADOR(A) JÚNIOR
4

10
Observe a palavra em destaque na sentença abaixo.
“Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia
anterior, o mundo parecerá belo e justo;” ( . 9-11)
O particípio também está corretamente empregado, tal
como na sentença acima, de acordo com o registro formal
culto, em
(A) Ele foi isentado de pagar as taxas pelo diretor da re-

partição.
(B) O diretor tinha suspenso a reunião do conselho sem

mais explicações.
(C) Até ontem, ele ainda não tinha entregue a declaração

de rendimentos.
(D) A hipoteca do imóvel foi pagada anos depois, pelos

herdeiros do proprietário.
(E) Lamento que o conselho da entidade não tenha elegi-

do meu candidato a diretor.

LÍNGUA  INGLESA
World Oil Reserves at ‘Tipping Point’
ScienceDaily (Mar. 26, 2010) — The world’s

capacity to meet projected future oil demand is at a
tipping point, according to research by the Smith School
of Enterprise and the Environment at Oxford University.

There is a need to accelerate the development of
alternative energy fuel resources in order to ensure
energy security and reduce emissions, says a paper
just published in the journal Energy Policy.

The age of cheap oil has now ended as demand
starts to outstrip supply as we head towards the middle
of the decade, says the report. It goes on to suggest
that the current oil reserve estimates should be
downgraded from between 1150-1350 billion barrels
to between 850-900 billion barrels, based on recent
research. But how can potential oil shortages be
mitigated?

Dr Oliver Inderwildi, Head of the Low Carbon
Mobility centre at the Smith School, said: ‘The common
belief that alternative fuels such as biofuels could
mitigate oil supply shortages and eventually replace
fossil fuels is pie in the sky. There is not sufficient land
to cater for both food and fuel demand. Instead of
relying on those silver bullet solutions, we have to make
better use of the remaining resources by improving
energy efficiency. Alternatives such as a hydrogen
economy and electric transportation are not mature and
will only play a major role in the medium to long term.’

Nick Owen, from the Smith School of Enterprise
and the Environment, added: ‘Significant oil supply
challenges will be compounded in the near future by
rising demand and strengthening environmental policy.
Mitigating the oil crunch without using lower grade
resources such as tar sands is the key to maintaining
energy stability and a low carbon future.’

The Smith School paper also highlights that in the
past, political and financial objectives have led to
misreporting of oil reserves, which has led to
contradictory estimates of oil reserve data available in
the public domain.
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Sir David King, Director of the Smith School,
commented: ‘We have to face up to a future of oil
uncertainty much like the global economic uncertainty
we have faced during the past two years. This challenge
will have a longer term effect on our economies unless
swift action is taken by governments and business. We
all recognise that oil is a finite resource. We need to
look at other low carbon alternatives and make the
necessary funding available for research, development
and deployment today if we are to mitigate the tipping
point.’

The report also raises the worrying issue that
additional demand for oil could be met by non-
conventional methods, such as the extraction of oil from
Canada’s tar sands. However, these methods have a
far higher carbon output than conventional drilling, and
have been described as having a double impact on
emissions owing to the emissions produced during
extraction as well as during usage.

Available in http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/
100324225511.htm. Access on April 6, 2010
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11
The author reports that world oil reserves are at a ‘tipping
point’ because oil
(A) is already being replaced by alternative fuels in most

uses of the fuel.
(B) is now in shortage and will not supply global needs in

the near future.
(C) has already been substituted by alternative energy fuel

resources worldwide.
(D) has been misreported as non-abundant to satisfy

political interests of non-producing nations.
(E) has reached a peak in off-shore wells and is now

abundantly extracted from tar sand reserves.

12
Based on the meanings of the words in the text, it can be
said that
(A) “...ensure...” (line 6) and  guarantee are antonyms.
(B) “...outstrip...” (line 10) and exceed are synonyms.
(C) “...downgraded...” (line 13) and subsidized express si-

milar ideas.
(D) “...highlights...” (line 35) and  underlines express

contradictory ideas.
(E) “...owing to...” (line 57) and as a result of  have opposite

meanings.

13
The word in parentheses describes the idea expressed by
the word in boldtype in
(A) “...a need to accelerate the development of alternative

energy fuel resources in order to ensure energy
security and reduce emissions,” - lines 5-7 (contrast)

(B) “‘The common belief that alternative fuels such as
biofuels...” - lines 18-19 (result)

(C) “Instead of relying on those silver bullet solutions,”- lines
22-23 (consequence)

(D) “However, these methods have a far higher carbon
output than conventional drilling,” - lines 54-55 (reason)

(E) “...the emissions produced during extraction as well as
during usage.” - lines 57-58 (addition)
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Dr. Oliver Inderwildi supports all of the following statements
EXCEPT
(A) Alternative energy sources, like hydrogen, are still not

foreseen as productive in the immediate future.
(B) It is illusory to believe that the production of alternative

fuels will make up for the decline in oil supply.
(C) There is enough soil available in the world for the

production of agricultural products to meet the needs
of both food and energy.

(D) It is more advisable to start using energy more efficiently
than to depend on alternative solutions that are not yet
entirely developed.

(E) Using electricity for transportation and reducing the
dependence on oil are unripe strategies that still have
a minor impact in the current scenario.

15
Nick Owen believes that
(A) stricter environmental regulations will impose even more

restrictions on the already heavy challenges in oil supply.
(B) more demand for oil will certainly not interfere with the

current support for ecological programs to reduce
carbon emissions.

(C) further investments in newly found oil reserves will be
the only alternative to help maintain future energy
stability in the world.

(D) shifting to fuel production from tar sands can reduce
the oil problems, since tar sands are more abundant
and less expensive to drill.

(E) the exploration of lower grade resources seems to
be the best solution to conform to the environmental
policies in favor of low carbon emissions.

16
In the text, ‘contradictory estimates of oil reserve data
available in the public domain.’ (lines 38-39) refers to the
fact that
(A) the figures on the probable amount of remaining oil in

reserves known have been inaccurately announced.
(B) researchers in the Smith School have reached

conclusions on the use of energy alternatives that
confirm the opinion of political leaders.

(C) oil reserves estimates should be readjusted to indicate
that around twelve hundred billion barrels are available
for consumption.

(D) political and financial concerns have led to the
announcement of precise data on oil production
available to the public.

(E) only 850-900 billion barrels will be produced by the
middle of the current decade.

17
In paragraph 7 (lines 40-50), Sir David King’s main comment
is that
(A) other low carbon alternatives are not available to replace

the finite oil resources.
(B) the tipping point in oil production will not affect the

underdeveloped economies of the world.
(C) business and governments are not expected to take

quick measures to face the world economic problems.
(D) more money has to be spent on financing new fuel

technologies that produce low carbon emissions.
(E) research, development and deployment of low carbon

alternatives are the sole responsibility of university
researchers.

18
“This challenge” in “This challenge will have a longer term
effect on our economies...” (lines 43-44) refers to the
(A) uncertainty about the future of the global economy.
(B) unclear estimation of oil reserves reported by the

government.
(C) low carbon emissions resulting from conventional oil

extraction.
(D) political and financial interests of the world’s economic

leaders.
(E) confrontation of the unpleasant situation of oil shortage

in the near future.

19
In “...additional demand for oil could be met by non-
conventional methods,” (lines 52-53)  the verb form could
expresses
(A) certainty.
(B) necessity.
(C) possibility.
(D) obligation.
(E) permission.

20
According to the text, extracting oil from the Canadian tar
sands
(A) can be harmful to the environment because it generates

an additional demand for oil.
(B) requires unconventional drilling methods that cause

lower impact on the nation’s carbon footprint.
(C) is not feasible since it will require non-conventional

financing to make up for the lower output rates.
(D) produces higher carbon emissions resulting from both

the extraction and the deployment of fuel from this
source.

(E) has not been authorized since Canada’s governmental
authorities have passed strict laws against the
exploration of such reserves.
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21
A Companhia Greenvilage S.A. costuma levantar o seu
Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) periodicamen-
te, tanto em valor contábil como em valor de mercado. Em
um determinado exercício, após realizar o levantamento,
obteve os seguintes resultados pelo critério de valor
contábil:

Informação adicional:
O total de ações preferenciais montava a R$ 160.000,00.

Considerando-se exclusivamente as informações acima,
o total das fontes de financiamento de longo prazo mon-
tou, em reais, a
(A) 700.000,00
(B) 701.754,00
(C) 750.000,00
(D) 800.000,00
(E) 842.105,00

22
Segundo a Lei das Sociedades por Ações (consolidada até
2010), devem compor o grupo do ativo não circulante
(A) investimentos, imobilizado, diferido e intangível.
(B) indisponível, investimentos, imobilizado e intangível.
(C) realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e

intangível.
(D) realizável a longo prazo, imobilizado, intangível e apli-

cações indisponíveis.
(E) realizável a curto prazo, investimentos, imobilizado,

diferido e intangível.

23
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no pronuncia-
mento conceitual básico Estrutura conceitual para a elabo-
ração e apresentação das demonstrações contábeis, afir-
ma que as demonstrações contábeis são preparadas para
usuários externos em geral.
Dentre esses usuários externos, aqueles que têm interes-
se em informações sobre a continuidade operacional da
empresa, são os
(A) clientes.
(B) credores por empréstimos.
(C) governos.
(D) investidores.
(E) empregados.

24
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no pronuncia-
mento conceitual básico Estrutura conceitual para elabo-
ração e apresentação das demonstrações contábeis, es-
tabelece que as características qualitativas são os atribu-
tos que tornam as demonstrações contábeis úteis para os
usuários. Sob esse enfoque, analise as características a
seguir.

I - Admissibilidade
II - Comparabilidade
III   -   Competência
IV - Compreensibilidade
V - Confiabilidade
VI - Continuidade
VII - Entidade
VIII - Relevância

São características qualitativas das demonstrações
contábeis APENAS
(A) I, II, III e IV.
(B) I, V, VI e VII.
(C) II, III, VI e VII.
(D) II, IV, V e VIII.
(E) III, VI, VII e VIII.

25
Informações parciais apresentadas, em reais, pela Com-
panhia Percentual S.A. de capital fechado.

Exercício de 2008
Patrimônio Líquido 1.300.000,00

Capital Social 1.500.000,00
Prejuízo Acumulado   (200.000,00)

Exercício de 2009
Lucro Operacional 1.000.000,00
Provisão para Imposto de Renda    201.000,00
Participações Estatutárias

Administradores 10%
Empregados 10%
Partes Beneficiárias 10%

Considerando-se exclusivamente as informações apresen-
tadas pela Companhia e as determinações da Lei
Societária, o Lucro Líquido da Percentual, no exercício
social de 2009, em reais, é
(A) 799.000,00
(B) 636.671,00
(C) 559.300,00
(D) 499.300,00
(E) 436.671,00

Fontes de capital

Financiamentos de longo prazo

Empréstimos de longo prazo

Ações ordinárias

Ações preferenciais

TOTAL

Custo anual em %

12,5

14,8

18,5

19,0

CMPC

0,03750

0,03404

0,04995

0,03800

0,15949
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26
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 03, na de-
monstração de fluxos de caixa, as mudanças no tamanho
e na composição do capital próprio e no endividamento da
entidade resultam de
(A) atividades de financiamento.
(B) atividades de investimento.
(C) atividades operacionais.
(D) equivalentes de caixa.
(E) fluxos de caixa.

27
A Bola S.A. apresentou as seguintes informações parciais:
2008

2009
Lucro Líquido do Exercício: R$ 1.000.000,00
Reserva Estatutária (constituída em 2009): R$ 400.000,00
Dividendos obrigatórios fixados no estatuto: 50%
Admita que o valor do lucro não distribuído foi o fundamen-
to para a apresentação de um orçamento de capital, de
igual valor, aprovado pela Assembléia Geral.

O valor da Reserva Legal e dos Dividendos, respectiva-
mente, em reais, é
(A) 20.000,00 e 290.000,00
(B) 20.000,00 e 490.000,00
(C) 30.000,00 e 285.000,00
(D) 50.000,00 e 275.000,00
(E) 50.000,00 e 475.000,00

28
Os princípios constitucionais tributários prevalecem sobre
as demais normas tributárias. No campo do Imposto de
Renda, atendidos tais princípios constitucionais, o critério
básico que tem por objetivo aplicar a justiça tributária é o
princípio da
(A) progressividade.
(B) generalidade.
(C) legalidade.
(D) autenticidade.
(E) universalidade.

29
Em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade Anônima apurou
um lucro, antes do Imposto de Renda, de R$ 250.000,00 e
não fez qualquer ajuste no LALUR. O Imposto de Renda
devido por essa Sociedade Anônima, tributada pelo lucro
real, em reais, é
(A) 37.500,00
(B) 38.500,00
(C) 39.000,00
(D) 41.250,00
(E) 62.500,00

Analise as informações a seguir, apresentadas pela Co-
mercial Lunar, para responder às questões de nos 30 e 31.

A Comercial Lunar apresentou, em reais, as informações
abaixo com relação à comercialização de mercadorias, num
determinado período de tempo.
Compra de Mercadorias    800.000,00
Desconto incondicional auferido        8.000,00
Desconto incondicional concedido        6.000,00
Frete na compra, cobrado pelo vendedor      10.000,00
Frete na venda, pago pelo comprador      15.000,00
Seguro na compra, cobrado pelo vendedor        5.000,00
Venda de Mercadorias 1.000.000,00

Outras informações referentes unicamente às operações
acima.
• As operações estão sujeitas ao ICMS de 18%.
• O estoque inicial e final de mercadorias é zero.

30
Considerando-se exclusivamente as informações recebi-
das, o custo das mercadorias vendidas pela Comercial Lu-
nar, em reais, é
(A) 649.440,00
(B) 656.000,00
(C) 661.740,00
(D) 663.380,00
(E) 668.300,00

31
O resultado com mercadorias, apurado pela Comercial Lu-
nar, fundamentado exclusivamente nas operações infor-
madas, em reais, é
(A) 151.700,00
(B) 153.340,00
(C) 157.560,00
(D) 158.260,00
(E) 159.080,00

Patrimônio Líquido

Capital Subscrito

(-) Capital a Realizar

Reserva Legal

4.000.000,00

(1.500.000,00)

480.000,00

em reais
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O SPED contábil foi regulamentado através da Resolução
CFC no 1.020/2005, e reformulado parcialmente pela Reso-
lução CFC no 1.063/2005. Tal Resolução estabelece que
determinados livros contábeis constituem-se em registros
permanentes da entidade e, quando escriturados em for-
ma eletrônica, serão constituídos por um conjunto único
de informações das quais eles se originam.
Os livros a que se refere a citada Resolução são:
(A) Diário, Razão, Contas Correntes, Caixa e Registro de

Empregados.
(B) Diário, Copiador de Cartas, Atas de Assembleias e

Registro de Inventários.
(C) Diário, Caixa e Registro de Inventários.
(D) Diário, Balancetes Diários e Balanços e Registro de

Inventários.
(E) Diário e Razão.

33
A aplicação de um investidor recebeu R$ 45.000,00 de ju-
ros, em 4 meses, a uma taxa de juros simples mensais de
2,5%. O valor da aplicação que permitiu a obtenção des-
ses juros foi, em reais, de
(A) 550.000,00
(B) 515.000,00
(C) 500.000,00
(D) 495.000,00
(E) 450.000,00

34
Dados extraídos da análise gerencial sobre a alavancagem
financeira da Companhia Arco-Íris S.A. em dezembro de
2009:
•  Lucro Líquido (antes de IR e CSL) R$    335.000,00
•  Patrimônio Líquido R$ 1.675.000,00
•  Grau de Alavancagem Financeira (GAF)    1,25
•  Total do Ativo R$ 2.500.000,00

Com base exclusivamente nos dados acima, o valor da
despesa financeira considerada na análise gerencial reali-
zada pela empresa foi, em reais, de
(A)  53.333,33
(B)  55.000,00
(C)  60.000,00
(D)  65.000,00
(E)  66.666,66

35
A Comercial de Máquinas Pesadas S.A. vendeu uma má-
quina nas seguintes condições: entrada R$ 500.000,00 e
mais duas parcelas anuais iguais e sucessivas no valor de
R$ 968.000,00 cada uma.
Admita a inexistência de impostos e que a taxa de juros
para a empresa, na data da venda, seja de 10% ao ano.
O valor da receita de venda da máquina a ser contabilizado
no ato da venda, em reais, é
(A)    500.000,00
(B) 1.468.000,00
(C) 2.180.000,00
(D) 2.268.000,00
(E) 2.436.000,00

36
A redução ao valor recuperável de ativos visa a assegurar
que esses mesmos ativos não estejam registrados
contabilmente por um valor superior ao de sua possível
recuperação por uso ou por venda.
Sob o enfoque da redução ao valor recuperável do ativo, o
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, re-
sultantes do uso de um ativo, indica o seu valor
(A) de uso.
(B) contábil.
(C) residual.
(D) recuperável.
(E) líquido de venda.

37
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da De-
liberação 560/08, tornou obrigatória para as companhias
de capital aberto a divulgação sobre partes relacionadas.
Dentre as obrigatoriedades estabelecidas, está a divulga-
ção da remuneração do pessoal-chave da administração.
Tal divulgação deve compreender não só a remuneração
total, mas também os benefícios de:

I - curto prazo a administradores;
II - curto prazo a empregados;
III - pós-emprego;
IV - previdência privada;
V - rescisão de contrato de trabalho.

De acordo com a CVM deve ser divulgado, obrigatoriamen-
te, o conjunto formado APENAS pelos benefícios
(A) I, II, III e IV.
(B) I, II, III e V.
(C) I, II, IV e V.
(D) I, III, IV e V.
(E) II, III, IV e V.
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Nos termos da legislação societária vigente, estão obriga-
das a elaborar e a divulgar demonstrações consolidadas
as companhias abertas que tiverem investimentos, em con-
troladas, em mais de 30% do
(A) capital das controladas.
(B) capital votante das controladas.
(C) capital votante da controladora.
(D) patrimônio líquido da controlada.
(E) patrimônio líquido da controladora.

39
Na análise das demonstrações contábeis da Companhia
Ramos, de capital fechado, o analista apurou um índice de
liquidez corrente igual a 1,25.
Tal índice demonstra que o
(A) passivo representa 25% do ativo total.
(B) ativo total representa 125% do passivo.
(C) grau de liberdade do ativo circulante é de 20%.
(D) comprometimento do ativo total é de 20%.
(E) endividamento de curto prazo representa 20% do ativo

circulante.

40
Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, envolvendo
companhias de capital aberto, as sociedades que as suce-
derem serão também de capital aberto e terão que promo-
ver a admissão de negociação das novas ações no merca-
do secundário, no prazo máximo, contado da data da
assembleia-geral que aprovou a operação, de
(A)   30 dias. (B)   60 dias.
(C) 120 dias. (D) 180 dias.
(E) 360 dias.

41
A Companhia de capital fechado Alba, por interesses
operacionais, detém 80% das ações da Valéria S.A. Em
2009, antes do encerramento do balanço, a Alba apresen-
tou, em reais, as seguintes informações:
Companhia Alba. Exercício 2008
Ativo não Circulante

Investimentos  400.000,00
Companhia Valéria. Exercício de 2009

Lucro Operacional  800.000,00
Imposto de Renda e CSLL  250.000,00
Reserva Legal Constituída    27.500,00
Dividendos  304.950,00
Retenção de Lucro  217.550,00

Considerando-se as informações recebidas e as determi-
nações da legislação pertinente, qual o valor, em reais, do
ajuste do investimento, avaliado pelo método da equiva-
lência patrimonial, no balanço de 2009 da Companhia Alba?
(A) 193.040,00 (B) 240.000,00
(C) 283.960,00 (D) 440.000,00
(E) 527.500,00

42
O método de elaboração de orçamentos no qual os geren-
tes são obrigados a justificar todos os custos como se os
programas envolvidos estivessem sendo propostos pela
primeira vez é denominado
(A) Orçamento permanente.
(B) Orçamento de base zero.
(C) Planejamento tático.
(D) Plano do custo médio ponderado.
(E) Sistema de custos declinantes.

43
Observe os dados, em reais, extraídos do orçamento de
caixa da Companhia Mississipi S.A. em novembro de 2009.

•  Saldo de caixa projetado para 31.12.2009    125.555,60
•  Pagamentos projetados para 2010 2.388.613,00
•  Saldo final de caixa projetado para 2010      82.731,60

Considerando-se exclusivamente os dados acima, o total
de entradas previstas para o ano de 2010 foi, em reais, de:
(A) 2.345.789,00
(B) 2.388.613,00
(C) 2.431.437,00
(D) 2.511.111,60
(E) 2.514.168,60

44
Observe os dados extraídos da contabilidade de custos da
Indústria Centauro Ltda.

•  Custos diretos do produto ALFA R$ 10,50/U
•  Custos diretos do produto BETA R$ 11,20/U
•  Custos diretos do produto GAMA R$ 17,50/U
•  Custos fixos a serem rateados R$ 120.000,00 /mês

Os volumes produzidos, em unidades, são: produto
Alfa = 8.000; produto Beta = 5.000; produto Gama = 2.000.
Sabe-se que a empresa rateia os custos fixos pelo total de
custos diretos.
Considerando-se exclusivamente os dados acima, o custo
total do produto BETA, em reais, é de
(A)   59.000,00
(B)   94.400,00
(C) 120.600,00
(D) 135.400,00
(E) 141.600,00
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A principal diferença entre o critério de custeio ABC (Activity-
Based Costing) e o modelo de departamentalização (Cus-
teio por absorção) é que
(A) os custos fixos são atribuídos, no custeio ABC, aos pro-

dutos através de rateio recíproco, enquanto a
departamentalização usa o rateio assimétrico.

(B) os custos e despesas são atribuídos, no custeio ABC,
aos produtos através dos custos das atividades, enquan-
to, na departamentalização, os custos e despesas são
atribuídos através de direcionadores de tarefas.

(C) o custeio ABC somente deve ser aplicado em empre-
sas não industriais, devido ao fato de somar custos e
despesas, enquanto a departamentalização é utiliza-
da, exclusivamente, em empresas industriais.

(D) o custeio ABC pode ser utilizado apenas em conjunto
com a reengenharia de processos, pois a
departamentalização usa, exclusivamente, rateio line-
ar misto.

(E) a departamentalização tem uma visão verticalizada,
enquanto o custeio ABC tem uma abordagem horizon-
tal por ser interdepartamental.

46
Na Indústria Aluminovo Ltda., o custo de depreciação é
rateado, em reais, aos departamentos de serviço e de pro-
dução proporcionalmente ao valor das máquinas existen-
tes em cada departamento, como segue abaixo.
•  Departamento de Administração geral   35.600,00
•  Departamento de Almoxarifado   56.740,00
•  Departamento de Usinagem 138.918,00
•  Departamento de Montagem 187.350,00
•  Departamento de Acabamento   81.392,00

Sabendo-se que os custos de depreciação montam a
R$ 42.500,00, o custo de depreciação rateado ao Depar-
tamento de Montagem foi, em reais, de
(A) 11.808,03 (B) 12.918,32
(C) 13.427,95 (D) 15.924,75
(E) 30.260,00

47
A Lei Sarbanes-Oxley promoveu ampla regulação na vida
corporativa, fundamentada nas boas práticas de
governança corporativa. Seus focos são quatro valores ou
princípios: compliance, accountability, disclosure e fairness.
A constituição de um comitê de auditoria para acompanhar
a atuação dos auditores e dos números da companhia está
vinculada aos princípios de
(A) compliance e disculosure.
(B) compliance e fairness.
(C) apenas accountabilitty.
(D) apenas compliance.
(E) disclosure e fairness.

48
A Indústria Serena Ltda. fabrica óculos de sol completos
(armação e lentes). Sua produção é de 50.000 óculos com-
pletos por mês. Toda a produção é vendida, havendo me-
ses em que há pedidos por parte do comércio que não
podem ser atendidos. Os custos fixos são apropriados à
base de mão de obra e totalizam R$ 900.000,00 por mês;
o tempo total de fabricação é de 40.000 horas, sendo o
tempo de fabricação por produto de 0,30 hora, para a ar-
mação, e de 0,50 hora, para as lentes. O quadro de custos
é o seguinte:

Dados adicionais
•  O preço de venda unitário é de R$ 120,00.
•  As despesas variáveis montam a 5% do preço de venda.
•  As despesas fixas são de R$ 1.100.000,00 por mês.
•  A empresa recebeu a proposta de um fornecedor ofere-
cendo a armação a R$ 23,00.
•  O tempo gasto na fabricação da armação pode ser utili-

zado para a produção de lentes, com um acréscimo
no custo fixo de 5%.

•  O mercado tem capacidade de absorver, no máximo,
uma produção adicional de 15.000 unidades.

Considerando-se exclusivamente as informações acima,
qual seria, em reais, o valor máximo que a empresa estaria
disposta a pagar pela armação, sabendo-se que exige um
lucro mínimo de R$ 717.500,00, já considerando os acrés-
cimos de produção e custos?
(A)  23,00 (B)  23,50
(C)  24,75 (D)  26,25
(E)  27,50

49
A Governança Corporativa tem como um dos seus pilares
a constituição e o funcionamento de um Conselho de Ad-
ministração. Uma das melhores práticas de Governança
Corporativa, vinculada ao Conselho de Administração, é a
(A) criação de um comitê de auditoria.
(B) elaboração de um Manual de Procedimentos Internos.
(C) aplicação de um sistema de árvore funcional.
(D) separação das funções de presidente do Conselho e

executivo chefe.
(E) criação de um sistema de avaliação de desempenho

justo e transparente.

Lentes

Custo Variável

Custo fixo

900.000 X 0,50h

40.000h

Soma

(+) Custo da Armação

Custo dos Óculos

44,00

11,25

55,25

24,75

80,00

18,00

6,75

24,75

Armação

Custo Variável

Custo Fixo

900.000 X 0,30h

40.000h

Soma

em reais
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A Indústria de Plásticos Plastimóvel Ltda. trabalha com custo-padrão. Em novembro de 2009, extraiu os seguintes dados
de sua contabilidade de custos:

•  CUSTO-PADRÃO
Custos Indiretos Variáveis (CIF Variáveis) R$ 0,80 por unidade
Custos Indiretos Fixos (CIF Fixos) R$ 600.000,00 por mês
Volume de produção prevista 120.000 unidades

•  CUSTO REAL
Custos Indiretos Variáveis (CIF Variáveis) R$ 0,85 por unidade
Custos Indiretos Fixos (CIF Fixos) R$ 605.000,00 por mês
Volume de produção realizada 120.500 unidades

Sabe-se que a análise dos Custos Indiretos de Fabricação (CIF), pelo critério do custo-padrão, possui dois tipos de varia-
ção: de volume (VV) e de custos (VC).
Considerando-se exclusivamente as informações acima, a Variação de Custo (VC) dos Custos Indiretos Variáveis (CIF
variável) referente ao volume total, em reais, foi desfavorável em
(A) 5.825,50
(B) 6.025,00
(C) 6.400,00
(D) 6.425,00
(E) 6.815,00

RASC
UNHO
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