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– Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e respondas às questões
propostas.

Este artigo não é sobre a pornografia no
mundo virtual nem tampouco sobre os riscos de as
redes sociais empobrecerem o relacionamento
humano. Trata de um dos aspectos mais festejados
da internet: o empowerment (“empoderamento”,
fortalecimento) do cidadão proporcionado pela
grande rede.

É a primeira vez na História em que todos, ou
quase todos, podem exercer a sua liberdade de
expressão, escrevendo o que quiserem na internet.
De forma instantânea, o que cada um publica está
virtualmente acessível aos cinco continentes. Tal fato,
inimaginável décadas atrás, vem modificando as
relações sociais e políticas: diversos governos
caíram em virtude da mobilização virtual, notícias
antes censuradas são agora publicadas na rede, etc.
Há um novo cenário democrático mais aberto, mais
participativo, mais livre.

E o que pode haver de negativo nisso tudo? A
facilidade de conexão com outras pessoas tem
provocado um novo fenômeno social. Com a internet,
não é mais necessário conviver (e conversar) com
pessoas que pensam de forma diferente. Com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.

O risco está em que é muito fácil aderir ao seu
“clube” e, por comodidade, quase sem perceber, ir se
encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos
guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que
desemboca no fanatismo e no extremismo.

Em razão da ausência de diálogo entre
posições diversas, o ativismo na internet nem sempre
tem enriquecido o debate público. O empowerment
digital é frequentemente utilizado apenas como um
instrumento de pressão, o que é legítimo
democraticamente, mas, não raras vezes, cruza a
linha, para se configurar como intimidação, o que já
não é tão legítimo assim...

A internet, como espaço de liberdade, não
garante por si só a criação de consensos nem o
estabelecimento de uma base comum para o debate.

Evidencia-se, aqui, um ponto importante. A
internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse
fenômeno dos novos guetos põe em destaque o
papel da imprensa no jogo democrático. Ao
selecionar o que se publica, ela acaba sendo um
importante moderador do debate público. Aquilo que
muitos poderiam ver como uma limitação é o que

Internet e a importância da imprensa

De acordo com o texto, em relação à internet, a
importância da imprensa está direcionada
essencialmente:

A) ao papel no jogo democrático, como moderador
do debate público, tornando possível o diálogo e
criando espaços de discussão em contexto de
civilidade.

B) à criação de um novo cenário democrático que
permita a todos uma participação mais livre e
aberta.

C) à busca de consensos nos debates virtuais para
que se reverta a situação de ausência de diálogo
na internet.

D) ao esforço no sentido de levar a internet, uma
tecnologia de comunicação instantânea,
extremamente plural, a se tornar um monopólio.

E) à eliminação do risco de que o uso da internet leve
a um processo que desemboque no fanatismo e
no extremismo.

Questão 01

torna possível o diálogo, ao criar um espaço de
discussão num contexto de civilidade democrática,
no qual o outro lado também é ouvido.

A racionalidade não dialogada é estreita, já
que todos nós temos muitos condicionantes, que
configuram o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos,
nunca somos totalmente isentos, temos sempre um
determinado viés. Numa época de incertezas sobre o
futuro da mídia, aí está um dos grandes diferenciais
de um jornal em relação ao que simplesmente é
publicado na rede.

Imprensa e internet não são mundos
paralelos: comunicam-se mutuamente, o que é
benéfico a todos. No entanto, seria um
empobrecimento democrático para um país se a
primeira página de um jornal fosse simplesmente o
reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca
foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva
do que será manchete no dia seguinte.

O perigo da internet não está propriamente
nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso,
todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma
lógica, predominantemente quantitativa. O mundo
contemporâneo, cada vez mais intensamente
marcado pelo virtual, necessita também de outros
olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo
plural, não tem por que se tornar um monopólio.
(CAVALCANTI, N. da Rocha. Jornal “O Estado de S. Paulo”,
12/05/14, com adaptações.)

CONHECIMENTOS GERAIS I
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Ao tratar do “empowerment” do cidadão
proporcionado pela grande rede, o texto faz
referência não só a aspectos positivos, mas também
a riscos da internet. Entre estes está o risco de a
internet:

A) configurar-se como um grande “clube” ao qual os
usuários, por comodidade, quase sem perceber,
se tornem associados.

B) levar as pessoas a se isolarem em seu mundo
particular, impossibilitando o diálogo e
empobrecendo o debate público.

C) condicionar o modo de ver o mundo numa direção
única, ampliando as margens de possibilidade de
diálogo entre as pessoas.

D) modificar as relações sociais e políticas,
derrubando governos, em virtude da mobilização
virtual, e divulgando notícias antes censuradas.

E) vir a tornar-se centralizadora, impondo-se a
outras formas de comunicação, em que pese sua
natureza diversificada.

Questão 02

Pelas características de organização do discurso, a
respeito do texto pode-se afirmar que se trata de uma:

A) dissertação de caráter expositivo, pois explica,
reflete e avalia ideias de modo objetivo, com
intenção de informar ou esclarecer.

B) narração, por reportar-se a fatos ocorridos em
determinado tempo e lugar, envolvendo
personagens, numa relação temporal de
anterioridade e posterioridade.

C) dissertação de caráter argumentativo, pois faz a
defesa de uma tese com base em argumentos,
numa progressão lógica de ideias, com o objetivo
de persuasão.

D) descrição, por retratar uma realidade do mundo
objetivo a partir de caracterizações, pelo uso
expressivo de adjetivos.

E) expressão injuntiva, por indicar como realizar uma
ação, utilizando linguagem simples e objetiva,
com verbos no modo imperativo.

Questão 03

Leia com atenção as orações abaixo, extraídas do
segundo parágrafo do texto:

I. “Tal fato, inimaginável décadas atrás, vem
modificando as relações sociais e políticas...”

II. “Há um novo cenário democrático mais aberto,
mais participativo, mais livre.”

De acordo com o contexto em que as duas orações
ocorrem, pode-se afirmar que a oração do item II
exprime, em relação à oração do item I, o sentido de:

A) consequência.
B) comparação.
C) finalidade.
D) causa.
E) concessão.

Questão 04

“Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
‘iguais’ a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.” (§ 3)

Das modificações feitas na redação do período
transcrito acima, aquela em que houve flagrante
alteração do sentido original é:

A) Mesmo sendo minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.

B) Malgrado ser minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.

C) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, porquanto seja
minoritária a minha posição.

D) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, ainda que seja
minoritária a minha posição.

E) Em decorrência de minha posição ser minoritária,
com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim.

Questão 05
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Ao empregar a construção “Não é infrequente que
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um
processo que desemboca no fanatismo e no
extremismo.”, o autor quis dizer que a ocorrência
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, de um processo
que desemboca no fanatismo e no extremismo é:

A) rara.
B) incomum.
C) contumaz.
D) pouco regular.
E) bastante ocasional.

Questão 06

“Em razão da ausência de diálogo entre posições
diversas, o ativismo na internet nem sempre tem
enriquecido o debate público.”

De acordo com o período transcrito acima, o ativismo
na internet nem sempre tem enriquecido o debate
público:

A) tanto quanto tem estado ausente o diálogo entre
posições diversas.

B) não obstante a ausência de diálogo entre
posições diversas.

C) a despeito da ausência de diálogo entre posições
diversas.

D) vista a ausência de diálogo entre posições
diversas.
à medida que está ausente o diálogo entre
posições diversas.

(§ 5)

E)

Questão 07

“...ao criar um espaço de DISCUSSÃO...”

No trecho acima, o termo em destaque está
corretamente grafado com SS. Das opções abaixo,
aquela em que os três vocábulos também são
escritos com SS é:

A) submi__ão / exce__ão / sece__ão.
B) posse__ão / compre__ão / obse__ão.
C) intromi__ão / emi__ão / encena__ão.
D) ere__ão / progre__ão / opre__ão.
E) viola__ão / suce__ão / admi__ão.

(§ 7)

Questão 08

“Trata de um dos aspectos mais festejados da
internet...” (§ 1)

De acordo com a sintaxe do texto, o termo em função
de sujeito em relação ao verbo da oração transcrita
acima é:

A) “o relacionamento humano.”
B) “Este artigo.”
C) “a pornografia.”
D) “no mundo virtual.”
E) “o empowerment.”

Questão 10

“A internet, mesmo sendo plural, não tem POR QUE
se tornar um monopólio.”

Na frase acima, o termo em destaque está
corretamente grafado, com os elementos separados.
Considerando-se que, de acordo com o contexto, o
referido termo pode apresentar diferentes formas de
grafia, pode-se afirmar que, das frases abaixo, a
única correta é:

A) A imprensa condenou o político por que este teria
agido de forma antiética.

B) Já se sabe porquê a imprensa condenou o
político.

C) Por quê a imprensa condenou o político?
D) As razões por que a imprensa condenou o político

não foram esclarecidas.
E) É importante saber porque a imprensa condenou

o político.

(§ 10)

Questão 09
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A área do Windows para mostrar notificações sobre
eventos como email de entrada e conectividade de
rede se localiza:

A) no lado direito da Barra de Tarefas.
B) no lado esquerdo da Barra de Tarefas.
C) no Painel de Controle.
D) no Menu Iniciar.
E) na Área de Trabalho.

Observe a seguir a imagem parcial de um quadro
exibido na página inicial de um site na internet.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre Licitações, é
exibida, no rodapé do seu navegador, a informação
www.xyz.com.br/l icitacoes, que indica que
Licitações:

A) é um caminho da rede de uma intranet.
B) é um arquivo PDF que pode ser baixado para seu

computador (download).
C) é um link para uma página HTML, chamada

Licitacoes.
D) é uma página certificada por uma entidade

de segurança.
E) é uma página com restrição de acesso.

Questão 12

Questão 13

– Informática

No Microsoft Office Excel, o intervalo de dados de um
gráfico é representado da seguinte forma:

='Planejador orçamentário'!$D$13:$E$15

Sobre essa informação, é correto afirmar:

A) O título do gráfico é “Planejador Orçamentário”.
B) As 13 primeiras linhas da coluna D correspondem

à ordenada.
C) As 15 primeiras linhas da coluna E correspondem

à abscissa.
D) O gráfico foi criado com os valores contidos no

intervalo de dados de D13 a E15 da planilha
“Planejador Orçamentário”.

E) A cifra $ indica que os dados contidos no gráfico
são valores monetários.

Questão 11

Sobre manipulação de mensagens em aplicativos de
correio eletrônico, é correto afirmar que:

A) somente mensagens lidas podem ser movidas
para outras pastas.

B) ao excluir uma mensagem, ela é removida
definitivamente da Caixa de Correio Eletrônico.

C) mensagens enviadas com sucesso são
armazenadas na Caixa de Saída.

D) m e n s a g e n s , q u a n d o r e c e b i d a s , s ã o
armazenadas em sua Caixa de Entrada como não
lidas.

E) para se criar pastas em sua Caixa de Correio
Eletrônico é preciso solicitar autorização do
administrador de sistema.

Questão 14

CONHECIMENTOS GERAIS II
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Observe a seguir a imagem parcial do Microsoft
Office Excel.

A imagem , presente nas células C24, D24 e E24,
representa:

A) um comentário.
B) uma classificação.
C) um agrupamento.
D) um hyperlink.
E) um filtro.

Questão 16

A tecla de atalho ou combinação de teclas para
localização rápida de textos numa página HTML
exibida num navegador da Internet é:

A) ENTER
B) CTRL+ F
C) CTRL+ P
D) Page Down
E) Page Up

Questão 15

No Microsoft Office Word, o recurso recomendado
para criar, da forma mais eficiente, um documento
contendo as informações que se repetem em cada
versão e adicionar espaços reservados para as
informações individuais é:

A) Tabela.
B) Referência Cruzada.
C) Correspondências.
D) Revisão.
E) Macro.

Questão 17

Observe a seguir a área selecionada na tabela de
2 colunas criada no Microsoft Office Word.

Ao clicar na tecla DEL:

A) as informações da linha são apagadas.
B) a linha é excluída da tabela.
C) a tabela é excluída do documento.
D) o texto “Cadernos” é apagado.
E) a célula contendo o texto “Cadernos” é removida

da tabela.

Questão 18

Considerando a configuração padrão das aplicações
de correio eletrônico, a forma comumente utilizada
para diferenciar emails não lidos de emails lidos é o
recurso:

A) mensagem em CaixaAlta.

B) mensagem em negrito.

C)

D)

E)

Questão 19

Arquivos com extensão zip representam arquivos:

A) ocultos.
B) criptografados.
C) contaminados por vírus.
D) temporários.
E) compactados.

Questão 20
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De acordo com o CPC – 01, uma perda por
desvalorização é aquela pelo qual o valor contábil de
um ativo ou de uma unidade geradora de caixa
excede seu valor recuperável. Uma entidade pode
identificar outras indicações ou fontes de que um
ativo pode ter se desvalorizado, exigindo que a
entidade determine o seu valor recuperável. Assim,
uma evidência proveniente de relatório interno que
indique que um ativo pode ter se desvalorizado, deve
incluir a existência de:

A) fluxos de caixa para adquirir o ativo que sejam
significativamente mais baixo do que os
originalmente orçados.

B) saídas de caixa líquidas em relação ao ativo,
quando os números do período atual são
agregados com números orçados para o passado.

C) lucros operacionais em relação ao ativo, quando
os números do período atual são agregados com
números orçados para o futuro.

D) um aumento significativo no prejuízo orçado
gerado pelo ativo.

E) fluxos de caixa líquidos reais gerados pelo ativo,
que são significativamente melhores do que
aqueles orçados.

Questão 21

Para uma dada combinação de negócios, uma das
entidades envolvidas na combinação deve ser
identificada como o adquirente. Nesse caso, as
Demonstrações Consolidadas devem ser utilizadas
para identificar o adquirente, que é a entidade que
obtém o controle da adquirida. Com relação à
combinação de negócios, é correto afirmar:

A) A adquirida deve identificar a data de aquisição,
que é a data em que o controle do adquirente é
obtido.

B) Em cada combinação de negócios, o adquirente
deve ignorar qualquer participação de não
controladores na adquirida para evitar dupla
contagem dessa participação.

C) A partir da data de aquisição, a adquirida deve
reconhecer, separadamente do ágio por
expectativa de rentabilidade futura ( ), os
ativos identificáveis adquiridos e quaisquer
participações de não controladores no adquirente.

D) O adquirente deve mensurar os ativos
identificáveis adquiridos e os passivos assumidos
pelos respectivos valores originais, independente
da data da aquisição.

E) Aaplicação do princípio contábil correspondente e
as condições de reconhecimento pelo adquirente
podem resultar no reconhecimento de alguns
ativos e passivos que não tenham sido
anteriormente reconhecidos como tais nas
demonstrações contábeis da adquirida.

goodwill

Questão 22CONHECIMENTO ESPECÍFICO I

– Contabilidade Geral
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Os custos de empréstimos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção
de ativo qualificável formam parte do custo de tal
ativo. Com relação aos aspectos relativos aos custos
de empréstimos, é correto afirmar:

A) Dependendo das circunstâncias, uma usina de
geração de energia pode ser considerada um
ativo qualificável. CPC20,7 – Custos de
Empréstimos.

B) Os custos de empréstimos incluem os dividendos
pagos em que a entidade incorre em conexão com
o empréstimo de recursos.

C) Os custos de empréstimos incluem as variações
cambiais decorrentes de empréstimos em moeda
estrangeira na medida em que elas são
consideradas como provisões, para mais ou para
menos, do custo dos juros.

D) Os estoques que são manufaturados, ou
produzidos, ao longo de um curto período de
tempo, são ativos qualificáveis.

E) Os custos de empréstimos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, à construção ou à
produção de ativo qualificável devem ser
capitalizados como parte do custo do ativo,
quando for improvável que eles resultarão em
benefícios econômicos futuros para a entidade e
que tais custos possam ser mensurados com
segurança.

Questão 23

As demonstrações intermediárias tempestivas e
confiáveis aumentam a habilidade dos investidores,
dos credores e de outros usuários a entender a
capacidade de a entidade gerar lucros e fluxos de
caixa e sua condição financeira e de liquidez. Com
relação às demonstrações contábeis intermediárias,
é correto afirmar:

A) É desnecessário que o usuário de demonstração
contábil intermediária de uma entidade tenha
acesso à última demonstração contábil anual da
mesma.

B) Os princípios para reconhecimento e mensuração
de perdas com baixas dos estoques de período
intermediário não poderão ser os mesmos que
seriam adotados se a entidade fosse preparar
somente as demonstrações contábeis anuais.

C) Na decisão de como se reconhecer, mensurar,
c lassi f icar ou evidenciar um item na
demonstração contábil intermediária, a
materialidade deve ser estipulada com relação às
informações do período intermediário.

D) Para uma entidade, cujos negócios não sejam
sazonais, podem ser úteis as informações
financeiras para os últimos doze meses
terminados no final do período intermediário e
para os doze meses anteriores comparáveis.

E) Uma demonstração contábil intermediária é
preparada em bases consolidadas se as
demonstrações contábeis anuais mais antigas da
entidade também forem consolidadas.

Questão 24

Um componente de entidade que desenvolve
atividades de negócio das quais pode obter receitas e
incorrer em despesas, cujos resultados operacionais
são regularmente revistos pelo principal gestor
das operações da entidade e para o qual haja
informação financeira individualizada disponível, é
denominado(a):

A) companhia diversificada.
B) segmento operacional.
C) operação descontinuada.
D) negócio equiparável.
E) montante do investimento em coligada.

Questão 25
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Uma propriedade para investimento (terreno ou
edifício – ou parte de edifício – ou ambos) é aquela
mantida pelo proprietário (ou pelo arrendatário em
arrendamento financeiro) com finalidades
específicas. Dentre estas finalidades, incluem-se:

A) O uso na produção ou fornecimento de bens ou
serviços ou para finalidades administrativas.

B) Avenda no curso ordinário do negócio.
C) O edifício que seja propriedade da entidade e que

seja arrendado sob um ou mais arrendamentos
operacionais.

D) Os terrenos mantidos para um futuro uso corrente
determinado.

E) Uma propriedade que é arrendada a outra
entidade sob a forma de arrendamento financeiro.

Questão 26

Um Ativo intangível é o não monetário identificável
sem substância física. Com relação aos ativos
intangíveis, é correto afirmar:

A) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em
termos de definição de um ativo intangível,
quando resultar de direitos contratuais ou outros
direitos legais, desde que tais direitos sejam
transferíveis ou separáveis da entidade ou de
outros direitos e obrigações.

B) Os ativos que estejam contidos em elementos que
possuem substância física, como um disco (como
no caso de ), nunca serão tratados como
intangíveis.

C) Um de uma máquina/ferramenta
controlada por computador que não funciona sem
esse específico é parte integrante do
referido equipamento, será tratado como ativo
intangível.

D) Os benefícios econômicos futuros gerados por
ativo intangível podem incluir a receita da venda
de produtos ou serviços, redução de custos ou
outros benefícios resultantes do uso do ativo pela
entidade.

E) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em
termos de definição de um ativo intangível,
quando puder ser separado da entidade e
vendido, transferido, licenciado, alugado ou
trocado, a depender da intenção de uso pela
entidade.

software

software

software

Questão 27

Uma transação com partes relacionadas é a
transferência de recursos, serviços ou obrigações
entre partes relacionadas, independentemente de
haver ou não um valor alocado à transação. Constitui
exemplo de parte relacionada:

A) Os departamentos governamentais, em virtude
dos seus negócios com a entidade.

B) Uma em que a entidade seja
um investidor.

C) Dois investidores que partilharam o controle
conjunto sobre uma .

D) O cliente com quem a entidade mantém volume
significativo de negócios em razão da resultante
dependência econômica.

E) O distribuidor ou agente geral com quem a
entidade mantém volume significativo de
negócios em razão da resultante dependência
econômica.

joint venture

joint venture

O Controller de uma empresa organizou um painel
de indicadores financeiros para apresentar ao
Conselho de Administração. Um dos indicadores
refletia a quantidade de vezes ao ano que a empresa
conseguia transformar o seu capital próprio em
vendas. Trata-se do indicador denominado(a):

A) margem operacional.
B) rentabilidade do ativo.
C) giro do ativo líquido.
D) rentabilidade do patrimônio líquido.
E) giro do patrimônio líquido.

A contabilidade gerencial propicia aos gestores das
organizações importantes indicadores para o
acompanhamento do desempenho dos negócios. O
indicador obtido a partir do quociente entre as
disponibilidades e o passivo circulante, é
denominado índice de:

A) liquidez imediata.
B) liquidez seca.
C) capacidade líquida de caixa.
D) solvência absoluta.
E) liquidez corrente.

Questão 28

Questão 30

Questão 29
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A participação da receita tributária como proporção
do PIB vem crescendo de forma significativa nos
últimos anos. Cada vez mais o Estado vem ampliando
a sua base de arrecadação e definindo novas
condutas que passam a sofrer a incidência fiscal.
Com base nesse raciocínio, é possível afirmar que a
transferência onerosa, por parte de uma pessoa física
ou jurídica para outra, de um bem imaterial, constitui o
elemento que melhor se ajusta à ideia de:

A) Imposto Sobre Serviço de transporte.
B) contribuição do ISS.
C) caracterização da obrigação de dar.
D) nascimento de obrigação tributária relativa ao

ISS.
E) evolução da carga tributária.

Questão 31

No âmbito do Mercosul, existem muitas transações
econômicas entre pessoas de um país com
residentes em outros países. Um empreiteiro de
Rondônia resolveu oferecer seus serviços em
Bogotá. Ele conseguiu um grande contrato e o
cumpriu integralmente naquela cidade. Com relação
aos tributos incidentes sobre essa operação, pode-se
dizer que:

A) incidiram o ICMS e o ISS.
B) incidiu o IOF e não incidiu o IRPJ.
C) incidiram o PIS e o ISS.
D) incidiram o PASEP e o Imposto de Importação.
E) é caso de não incidência do ISS.

Questão 32

Existe um tributo que é raramente cobrado no Brasil,
em virtude de requerer muitas exigências
burocráticas. Por exemplo, se o Distrito Federal, ao
realizar obras públicas que provoquem a valorização
dos imóveis de uma determinada avenida de uma das
Cidades Satélite, constata este fato, ele pode fazer,
face aos custos incorridos mediante a instituição,
um(a):

A) contribuição de melhoria.
B) contribuição ad valorem.
C) taxa de valorização.
D) imposto sobre fortunas.
E) taxa de mais valia.

Questão 33

O Brasil possui em sua estrutura normativa cinco
espécies tributárias distintas, o que torna muito
complexa a gestão das empresas nesse quesito.
Existem tributos que mantêm uma relação entre a sua
arrecadação e o serviço a ser prestado pelo Estado,
de tal forma que também fica estabelecido o
montante de recursos para uma determinada
finalidade. Trata-se de um tributo:

A) acostado.
B) afetado.
C) vinculado.
D) dirigido.
E) destinado.

Questão 34

No sistema tributário brasileiro, as espécies de
tributos são os Impostos, as Taxas, as Contribuições
de Melhoria, os Empréstimos Compulsórios e as
Contribuições Especiais. A União, os Estados e os
Municípios possuem competências distintas com
relação a essas espécies tributárias. Com relação a
essas espécies pode-se afirmar:

A) apenas duas delas possuem competência
federal.

B) duas delas possuem competência exclusiva da
União.

C) duas delas são apenas de competência
municipal.

D) apenas duas delas possuem competência
comum.

E) apenas uma delas é de competência estadual.

Questão 35

No Brasil, o peso da tributação sobre o patrimônio é
relativamente baixo, sendo de apenas 3,4% do total
da carga tributária nacional em 2008. A tributação
sobre patrimônio é realizada nas três esferas de
governo, mas se verifica principalmente no âmbito
dos Estados e Municípios. Assinale a alternativa que
contém um tributo sobre o patrimônio de competência
Federal seguido de um outro de competência dos
Estados.

A) IGF e IPTU.
B) IPTU e ITBI.
C) ITR e ITD.
D) IVAe ICMS.
E) IRPJ e ICMS.

Questão 36

CONHECIMENTO ESPECÍFICO II

– Contabilidade Fiscal/Custos
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O tributo constitui uma prestação pecuniária
compulsória, instituída em lei, devendo ser pago em
moeda. O tributo visa intervir em situações sociais ou
econômicas, tributando a renda, o consumo e o
patrimônio. Nesse sentido, o tributo se distingue da
multa, em razão do fato de que esta:

A) não prescreve.
B) possui alíquota diferenciada.
C) pode levar o contribuinte à prisão por

inadimplemento.
D) não possui caráter arrecadatório.
E) admite parcelamento com desconto.

Questão 37

A cobrança de tributo se vincula à lei e a sua
compulsoriedade. Assim, a autoridade tributária não
tem o poder de analisar uma situação específica,
verificando se é conveniente, justa ou não, a
cobrança dos tributos. Esta característica da
tributação está associada à ideia de que a
arrecadação fiscal:

A) é uma discricionariedade da fazenda pública.
B) é cobrada mediante atividade administrativa

plenamente vinculada.
C) baseia-se em fundamento republ icano

obrigacional.
D) constitui prestação pecuniária compulsória.
E) pode ser uma ação volitiva do administrador.

Questão 38

Existe um valor de natureza contratual, pago pelo
proprietário do domínio útil ao proprietário do domínio
direto, sempre que se realiza uma transação onerosa
de imóvel, constituindo-se em um verdadeiro tributo,
na prática, para o cidadão. Quando um cidadão
vende imóvel localizado na faixa denominada
“terrenos de marinha”, ele paga à União Federal e ao
Município, respectivamente, valores que recebem as
seguintes denominações:

A) laudêmio e ITBI.
B) espórtula e ITR.
C) dízimo e ITBU.
D) primazia e ITBI.
E) foro e IPTU.

Questão 39

O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação
tributária que possui relação direta com o fato
gerador. Assinale a alternativa que contém um
contribuinte de fato seguido de um contribuinte
responsável.

A) Empresa que recolhe o INSS – Instituição
Financeira que cobra IOF sobre empréstimo.

B) Empregado que tem o INSS descontado em folha
– pessoa física que paga IOF sobre empréstimo
bancário.

C) Empresa que vende produto industrializado –
empresa que recolhe o INSS.

D) Instituição Financeira que cobra IOF sobre
empréstimo – empresa que vende o produto
industrializado.

E) Comprador de produto industrializado com
relação ao IPI – empresa que vende o produto
industrializado.

Questão 40

As entidades imunes são identificadas na
Constituição Federal. Em 2008, estas entidades
respondiam por cerca de 5% das declarações
recebidas pela Receita Federal. Um partido político é
imune ao pagamento dos seguintes tributos:

A) IPTU da sede e ISS sobre os serviços que
contrata.

B) IR sobre receitas e PIS sobre a folha de
pagamento.

C) ICMS sobre os produtos que adquire e IPTU da
sede.

D) PIS sobre a folha de pagamento e IOF sobre
operações financeiras.

E) IR sobre receitas e IPTU da sede.

Questão 41
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Em grande parte dos países do mundo existe uma
legislação que permite um tratamento tributário
especial para as pequenas empresas. Com relação
às justificativas apresentadas pela Secretaria de
Receita Federal brasileira para a instituição do regime
simplificado para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, bem como aos seus aspectos
operacionais, assinale a alternativa correta.

A) Considerando a importância dessas empresas, o
custo de cumprimento das obrigações tributárias
para esse segmento deve ser minimizado, de
modo a não comprometer sua sobrevivência.

B) O regime simplificado destina-se a buscar um
ambiente mais competitivo entre grandes e
pequenas empresas e a conceder privilégios para
um determinado grupo.

C) A concessão de benefícios tributários diretos, tais
como a redução da carga tributária, deve observar
uma transição rápida, de tal forma que não sejam
criadas descontinuidades acentuadas que
induzam à prática de planejamento fiscal.

D) O ingresso no regime simplificado deve ser
dest inado exclusivamente aos setores
econômicos que estão sujeitos à concorrência
simétrica em razão do tamanho das empresas.

E) São empresas de alto potencial arrecadatório que
não devem ter um ônus excessivo nas atividades
de controle exercidas pela arrecadação.

Questão 42

O Lucro Presumido é uma forma de tributação que
utiliza apenas as receitas da empresa para a
apuração do resultado tributável de IR e CSL. Assim,
esses tributos são calculados por meio de um
resultado estimado, encontrado a partir de
percentuais definidos em lei. Existe um limite máximo
de receita, que a empresa pode auferir em um
determinado ano-calendário, para que ela possa ser
enquadrada na tributação pelo lucro presumido.
Assinale a alternativa em que se encontra um valor
que deve ser incluído no montante da receita total,
para fins de cômputo do limite anual do lucro
presumido.

A) Uma venda calcelada.
B) Um desconto incondicional concedido.
C) Um ganho na venda de bens do imobilizado.
D) O IPI quando registrado como receita.
E) O ICMS Substituição Tributária quando registrado

como receita.

Questão 43

Uma empresa optante do regime de Lucro Presumido
auferiu receitas de R$ 100 mil reais no período.
Pagou de IR, CSL e PIS os valores conforme a tabela
abaixo. Considerando uma alíquota de 32% para a
apuração do lucro presumido, e considerando que
incorreu em despesas operacionais no valor de
R$ 50 mil, informe qual o maior valor que esta
empresa pode distribuir de seus lucros, sem que os
mesmos sofram tributação.

A) R$ 32 mil
B) R$ 25 mil
C) R$ 16 mil
D) R$ 13,760 mil
E) R$ 43 mil

Questão 44

No regime de tributação pelo Lucro Real, uma
empresa pode optar entre a periodicidade de
apuração trimestral e a periodicidade de apuração
anual, com antecipações mensais em bases
estimadas. Em uma empresa optante do Lucro Real,
com apuração anual, não devem integrar a base de
cálculo do imposto de renda mensal, calculado pela
estimativa, os seguintes valores:

A) rendimentos e ganhos líquidos, produzidos por
aplicação financeira de renda fixa, sem retenção
na fonte.

B) recuperações de créditos que representem
ingressos de novas receitas.

C) lucros decorrentes de participações societárias
avaliadas pelo custo de reposição.

D) reversões de saldos de provisões posteriormente
constituídas.

E) i m p o s t o s n ã o c u m u l a t i v o s , c o b r a d o
destacadamente do comprador ou contratante, do
qual o vendedor dos bens seja mero depositário.

Questão 45

Tributo Valor Pago
IR R$ 2.500,00
CSL R$ 1.000,00
PIS + COFINS R$ 3.500,00
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O Estado está sempre buscando instrumentos para
combater a sonegação de tributos. Um desses
instrumentos consiste na transferência da obrigação
de retenção e recolhimento de impostos e
contribuições para o contribuinte que faz o
pagamento de serviços prestados. Em relação a
essas retenções feitas pelo tomador de serviços
prestados, é correto afirmar que:

A) com relação aos pagamentos efetuados por
fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas prestadoras de serviços,
aquelas não são obrigadas a realizar retenção de
tributos na fonte.

B) os tributos retidos na fonte são tratados como
antecipação pelas empresas que sofrem a
retenção.

C) cada espécie de tributo retido pode ser
compensada com relação a qualquer outro tributo
arrecadado pela mesma esfera de governo.

D) as retenções serão efetuadas sobre qualquer
forma de desembolso, exceto os pagamentos
antecipados por conta do fornecimento de bens
para entrega futura.

E) a obrigação pela retenção é da empresa que
efetua a prestação de serviço ao agente pagador.

Questão 46

Enquanto a imunidade é um atributo previsto na
Constituição Federal, a isenção constitui uma
prerrogativa concedida por lei e pode ser revogada
por outra lei a qualquer momento. Assinale a
alternativa que contém uma entidade isenta.

A) AsAutarquias mantidas pelo poder público.
B) As Instituições de Educação, sem fins lucrativos,

que cumpram as exigências legais.
C) Os sindicatos de trabalhadores, sem fins

lucrativos, que cumpram os requisitos legais.
D) As entidades de assistência social, sem fins

lucrativos.
E) As entidades de previdência privada fechadas.

Questão 47

O lucro fiscal, que é aquele denominado pela
legislação como lucro real para fins de IR, consiste no
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões.
Suponha que a Petrobras abata como despesa fiscal
o valor dos recursos investidos com vistas à
exploração de petróleo cru, mesmo antes de registrar
essa despesa, que é tratada como:

A) antecipação reversa.
B) adição temporária.
C) exclusão definitiva.
D) exclusão temporária.
E) adição definitiva.

Questão 48

Os contadores definem custos como um recurso
sacrificado ou renunciado para conseguir um objetivo
específico. Com relação ao conceito de custos, a
coleta de dados relativos aos custos, de forma
organizada, por meio de um sistema de
contabilidade, caracteriza a noção de:

A) acúmulo de custos.
B) apropriação de custos.
C) objeto de custos.
D) custo real.
E) rastreamento de custos.

Questão 49

Vários fatores podem afetar a classificação de um
custo, para fins de definição de custo direto ou
indireto. Quanto maior a quantia de um custo, mais
provável é que seja economicamente viável rastrear
aquele custo para um objeto de custo em particular.
Por exemplo, no caso de uma empresa de vendas por
catálogo, é relevante rastrear os custos do
entregador dos itens, mas não é relevante rastrear o
papel da fatura do item entregue. Esse fator que afeta
a classificação do custo é denominado:

A) tecnologia disponível.
B) desenho das operações.
C) materialidade.
D) criticidade.
E) adequação.

Questão 50
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As empresas do setor de produção compram
materiais e componentes e os convertem em vários
produtos acabados. Os custos de um determinado
produto, considerados ativos quando incorridos e que
depois se tornam o custo de mercadorias vendidas
quando o produto é vendido, são denominados:

A) de mão de obra indiretos.
B) diretos de materiais apropriados.
C) do período.
D) de gastos gerais de fabricação.
E) inventariáveis.

Questão 51

Um custo de produto é a soma de custos distribuídos
para um produto por uma razão específica. Razões
diferentes podem resultar em medidas diferentes do
custo do produto. Quando o gestor está interessado
na rentabilidade global de produtos diferentes e na
distribuição de custos incorridos em todas as funções
de negócios da cadeia de valor para os diferentes
produtos, está sendo considerada a seguinte razão
de custeio:

A) Decisões sobre precificação e mix de produtos.
B) Contratos com agências governamentais.
C) Preparação de Demonstrações Financeiras

conforme os Princípios Contábeis Geralmente
Aceitos em um determinado país.

D) Aumento da margem individual de cada produto.
E) Possibilidade de provisionamento de custo de

perdas mais equitativos.

Questão 52

Antes de escolher entre as alternativas possíveis, os
administradores em geral analisam os possíveis
resultados de suas decisões às eventuais mudanças
nas suposições iniciais. Existe uma técnica de “e se”
que os administradores empregam para examinar
como um resultado mudará se os dados previstos
originalmente não forem atingidos ou se uma
suposição básica mudar. Esse método é conhecido
como:

A) brainstorming.
B) análise de sensibilidade.
C) espinha de peixe.
D) gerenciamento de margem de segurança.
E) exposição de incertezas.

Questão 54

Um gestor, ao examinar simultaneamente o
comportamento de receitas totais, dos gastos totais e
o resultado das operações, com a ocorrência de
mudanças no nível de produção, no preço de venda e
nos custos fixos e variáveis, lança mão de um modelo
abrangente, que permite essa visualização. A
afirmação refere-se à(ao):

A) orçamento de previsibilidade extrema.
B) método do fluxo de caixa projetado.
C) análise de custo-volume-lucro.
D) modelo de custeioABC.
E) orçamento flexível de fabricação.

Questão 53

Existe um indicador gerencial que descreve os efeitos
que os custos fixos acarretam no lucro das operações
à medida que novas unidades são produzidas e
vendidas. Esse indicador é dado pela relação entre a
margem de contribuição e o lucro operacional. As
características apresentadas refere-se à(ao):

A) programação de custeio variável.
B) ciclo operacional flexível.
C) efeito do horizonte de tempo.
D) giro dos ativos.
E) alavancagem operacional.

Questão 55

Para a atribuição de custos a um objeto de custos,
utilizam-se termos específicos conforme se atribuam
custos diretos ou custos indiretos. Estes termos
específicos são, respectivamente:

A) provisionamento de custos – alocação de custos.
B) rastreamento de custos – alocação de custos.
C) alocação de custos – direcionamento de custos.
D) direcionamento de custos – rastreamento de

custos.
E) rastreamento de custos – provisionamento de

custos.

Questão 56
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No tratamento dos sistemas de custos, algumas
terminologias facilitam a compreensão dos gestores
no seu correto manejo. O fator que relaciona, de
maneira sistemática, um custo indireto ou um
conjunto de custos indiretos, ao objeto de custo, é
denominado(a):

A) base de precificação.
B) acumulador de custo indireto.
C) custeio por ordem.
D) grupo de custos.
E) base de alocação dos custos.

Questão 57

Existe uma metodologia de custeio que reafirma
todos os lançamentos de custos indiretos na razão
geral e nas razões auxiliares, usando taxas reais de
custos e não as taxas orçadas de custos. A afirmação
refere-se à(ao):

A) abordagem de dar baixa no custo dos produtos
vendidos.

B) m é t o d o d e c o n t r o l e d o p r o d u t o e m
processamento.

C) método dos grupos múltiplos de custos indiretos.
D) abordagem da taxa de alocação ajustada.
E) método de rateio real.

Questão 58

Se uma empresa custeia um dos seus produtos a
menor e, ao mesmo tempo, custeia a maior pelo
menos um dos seus outros produtos, está
configurada uma situação de:

A) subsídio cruzado no custeio dos produtos.
B) custeio uniformemente variável.
C) custeio a menor do produto.
D) custeio a maior do produto.
E) uniformização dos custos.

Questão 59

A lógica dos sistemas ABC é a de que os grupos de
custo da atividade mais bem estruturados com bases
de alocação de custos específicos da atividade, que
são os direcionadores de custos para o conjunto de
custo, levam a um custeio mais preciso das
atividades. Uma categorização em grupos de custos
diferentes, fundamentada nos diferentes tipos de
direcionadores de custos ou bases de alocação, é
denominada:

A) nível de unidade de produção.
B) identificação de objetos de custos.
C) hierarquia de custos.
D) ordenação de planejamento de custeio.
E) ordenação de alocação de custos.

Questão 60


