
IBFC_08

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
EDITAL 01/2017 

CONTADOR/ANALISTA DE GESTÃO (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 70 (setenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico (04 questões), Noções 
de informática (04 questões), Noções de Legislação (04 questões), Noções de Administração Pública (04 questões), 
Noções Gerais da Igualdade Racial e de Gênero (04 questões), Conhecimentos Específicos (40 questões) e uma questão 
discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
VIII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva-as, com 

caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço indicado.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 04h30m (quatro horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 
XIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito. 
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Para as questões de 1 a 5, leia a crônica de Carlos 
Drummond de Andrade.

O murinho

 A princípio, o território neutro do edifício Jandaia era 
ocupado por mamães e babás, capitaneando inocentes que 
iam tomar a fresca da tarde; à noite, vinham empregadas em 
geral, providas de namorados civis e militares.
 Mas impõe-se a descrição sumária do território: simples 
área pavimentada em frente ao edifício, separando-se da 
calçada por uma pequena amurada de menos de dois palmos 
de altura, tão lisa que convidava a pousar e repousar. Os 
adultos cediam ao convite, e ali ficavam praticando sobre 
o tempo, a diarreia infantil, a exploração nas feiras, os 
casamentos e descasamentos da semana (na parte da tarde). 
Ou não conversavam, pois outros meios de comunicação se 
estabeleciam naturalmente na sombra, mormente se o poste 
da Light, que ali se alteia, falhava a seu destino iluminatório, o 
que era frequente (na parte da noite).
 Na área propriamente dita, a garotada brincava, e era 
esse o título de glória do Jandaia. Sem playground, oferecia 
entretanto a todos, de casa ou de fora, aquele salão a céu 
aberto, onde qualquer guri pulava, caía, chorava, tornava a 
pular, até que a estrela Vésper tocava gentilmente a recolher, 
numa sineta de cristal que só as mães escutam — as mães 
sentadas no “murinho”, nome dado à mureta concebida em 
escala de anão.
 E assim corria a Idade de Ouro, quando começaram a 
surgir, no expediente da tarde, uns rapazinhos e brotinhos de 
uniforme colegial, que foram tomando posse do terreno. Esse 
bando tinha o dinamismo próprio da idade — e, pouco a pouco, 
crianças, babás e mãezinhas se eclipsaram. Os invasores 
falavam essa língua alta e híbrida que se forja no mundo inteiro, 
com raízes no cinema, no esporte, na Coca-Cola e nos gritos 
guturais que se desprendem — quem não os distingue? — dos 
quadros “mudos” de Brucutu e Steve Roper. Divertido, mas um 
pouco assustador. E à noite, por sua vez, fuzileiros e copeiras 
tiveram de ir cedendo campo à horda que se renovava.
 Os moradores do Jandaia começaram a queixar-se. O 
porteiro saiu a parlamentar, e desacataram-no. A rua era pública. 
Sentavam no murinho com os pés para fora. Não faziam nada 
de mau, só cantar e assobiar. Os chatos que pirassem.
 Ouvindo-se tratar de chatos, por trás da cortina, os 
moradores indignaram-se. O telefone chamou a radiopatrulha, 
que foi rápida, mas a turminha ainda mais: ao chegar o carro, o 
porteiro estava falando sozinho.
 No dia seguinte, não houve concentração juvenil, mas já 
na outra tarde, meio cautelosos, eles reapareceram. A esse 
tempo a rua se dividira. Havia elementos solidários com a gente 
do Jandaia, e outros que defendiam a nova geração; estes 
argumentavam que a rapaziada era pura: em vez de bebericar 
nos bares, batia papo inocente à luz das estrelas. Preferível à 
grudação dos casais suspeitos, que antes envergonhava a rua.
 Mas o Jandaia tinha moradores idosos e enfermos, aos 
quais aquela bulha torturava; tinha também rapazes e meninas, 
que preferiam estudar e não podiam. Por que os engraçadinhos 
não iam fazer isso diante de suas casas?
 Como não houvesse condomínio, e os moradores dos 
fundos, livres da algazarra, se mostrassem omissos, uma 
senhora do segundo andar assumiu a ofensiva e txááá! um 
balde de água suja conspurcou a camisa esporte dos rapazes 
e o blue jeans das garotas. Consternação, raiva, debandada 
— mas no dia seguinte voltaram. E voltaram e tornaram a 
voltar.
 Ontem pela manhã, um pedreiro começou a furar o 
cimento do murinho, e a colocar nele uma grade de ferro, de 
pontas agudas. Vaquinha dos mártires do Jandaia? Não: outra 
iniciativa pessoal de um deles, coronel reformado e solteirão. 
“Logo vi que ele não tem filho!” — comentou uma das garotas, 
com desprezo. Mas a turma está desoladíssima, e nunca 
mais ninguém ousará sentar no murinho — nem mesmo as 
mansuetas babás e mamães, nem mesmo os casais noturnos.

ANDRADE, Carlos Drummond. In Fala, amendoeira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012.

1)	 Com	base	na	leitura,	analise	as	afirmativas	a	seguir	e	
assinale a alternativa correta.
I. O cronista narra a disputa pelo espaço particular, o 

jardim de um edifício, invadido por jovens baderneiros.
II. A resolução do conflito recuperou o espaço para seus 

usuários originais e legítimos.
a) Nenhuma afirmativa é correta. 
b) Apenas a afirmativa I é correta.
c) Apenas a afirmativa II é correta.
d) As afirmativas I e II são corretas.

2)	 Com	base	na	leitura,	analise	as	afirmativas	a	seguir	e	
assinale a alternativa correta.
I. O sufixo “inho” marca o grau diminutivo do substantivo 

“muro” e tem, no texto, um efeito semântico pejorativo.
II. “Consternação” é um substantivo concreto e pode, no 

texto, ser substituído por “raiva”.
a) As afirmativas I e II são corretas.
b) Apenas a afirmativa I é correta.
c) Apenas a afirmativa II é correta.
d) Nenhuma afirmativa é correta.

3) Na oração “mas impõe-se a descrição sumária do 
território”, o sujeito é:
a) oculto.
b) composto.
c) simples. 
d) indeterminado.

4)	 Com	base	na	leitura,	analise	as	afirmativas	a	seguir	e	
assinale a alternativa correta.
I. O cronista sugere que, no período noturno, casais 

aproveitavam a falta de iluminação frequente para 
namorar.

II. “Mormente” é um advérbio e pode ser substituído, no 
texto, por “especialmente”.

a) As afirmativas I e II são corretas.
b) Apenas a afirmativa I é correta.
c) Apenas a afirmativa II é correta.
d) Nenhuma afirmativa é correta.

5)	 Considere	o	período,	analise	as	afirmativas	a	seguir	e	
assinale a alternativa correta.

	 “No	dia	seguinte,	não	houve	concentração	juvenil,	mas	
já na outra tarde, meio cautelosos, eles reapareceram.”
I. Trata-se de um período com duas orações, composto 

por coordenação. 
II. “Meio” é adjetivo e modifica a palavra “cautelosos”.
a) As afirmativas I e II são corretas.
b) Apenas a afirmativa I é correta.
c) Apenas a afirmativa II é correta.
d) Nenhuma afirmativa é correta.

6) Assinale a alternativa que não apresenta problema de 
concordância.
a) O porteiro deixou claro, ao abordar os jovens, os 

incômodos que eles estavam causando.
b) Houve moradores que não se importaram com o grupo 

de jovens.
c) Ergueu-se altas grades no muro.
d) Fazem dias que os jovens não se reúnem na frente do 

edifício.
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7) Assinale a alternativa em que não há problema de 
regência.
a) A atitude dos jovens implicou na medida de colocar 

grades no muro.
b) A chegada dos jovens na área do prédio causou 

alvoroço.
c) O filme que assistimos é muito longo.
d) A medida à qual o cronista se referiu foi autoritária. 

8) Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.
a) Os candidatos que se atrasarem, estarão 

automaticamente desclassificados.
b) Ele pediu um sorvete e eu uma fatia de pudim. 
c) Os livros que foram indicados no edital estão esgotados 

nas livrarias.
d) Minha mãe disse: -Filha seja mais responsável!

9) Assinale a alternativa que não apresenta desvio da 
norma padrão.
a) Ele está chateado porque brigou com o pai?
b) Não entendo porque tantas pessoas cultivam o ódio nas 

redes sociais.
c) Não o vejo a dois dias.
d) A posição dele não tem nada haver com a minha.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas.

 As inscrições acontecerão no período de 10 ____ 20 de 
março das 8h____ 16h.
a) à – as
b) a – às
c) à – às
d) a – as

RACIOCÍNIO LÓGICO

11)	Considerando	 os	 conjuntos	 finitos	 A	 =	 {0,1,2,3,4}	 e	 
B	=	{1,2,3,4,5,6},	assinale	a	alternativa	incorreta:
a)  Algum elemento de A é elemento de B
b)  Há elemento de B que não é elemento de A
c)  Há pelo menos um elemento de A que não é elemento 

de B
d)  Há, no mínimo, três elementos de B que não são de A

12) Numa academia, 120 clientes fazem musculação, 87 
fazem natação e 18 fazem as duas modalidades. Nessas 
condições, o total de clientes que fazem somente uma 
das modalidades é.
a)  189
b)  102
c)  171
d)  153

13) Em certa cidade, as placas de veículos são formadas 
por	duas	letras	e	três	algarismos,	sendo	que	a	primeira	
letra	é	vogal,	 a	segunda	 letra	é	consoante	e	o	último	
número	 é	 ímpar.	 Nessas	 circunstâncias,	 o	 total	 de	
placas distintas que podem ser formadas utilizando as 
26	 letras	 do	 alfabeto	 e	 os	 algarismos	 1,2,3,4,6,8,	 não	
podendo	repetir	algarismos	numa	mesma	placa,	é:
a)  4200
b)  5200
c)  7650
d)  6300

14) Uma sorveteria dispõe de 5 sabores diferentes de sorvete 
de massa. O total de maneiras distintas que se pode 
saborear um sorvete com duas bolas, considerando 
que as bolas podem ser do mesmo sabor, é:
a)  10
b)  15
c)  12
d)  18

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos 
clássicos	(Microsoft	Office	e	BrOffice)	para	elaboração	
de planilhas eletrônicas, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado da fórmula:

	 =B1-C1+A2/A1*C2+B2
A B C

1 2 4 6

2 12 10 8

a)  8,75
b)  -58
c)  56
d)  106

16) Cada computador na internet possui um IP (Internet 
Protocol	ou	Protocolo	de	Internet)	único,	que	é	o	meio	
em que as máquinas usam para se comunicarem na 
Internet. A versão mais comum do IP é a sua versão 4 
denominado IPv4. Assinale a alternativa que apresenta 
um IPv4 corretamente:
a)  208.80.152.130
b)  208.80.152.130.198
c)  208.80
d)  208.80.152

17) A Memória Virtual é uma técnica computacional usada 
pelos Sistemas Operacionais para aumentar quantidade 
de	memória	real	(RAM)	do	computador	a	fim	de	rodar	
os	programas	e	o	próprio	sistema	sem	travamentos.	Na	
maioria das distribuições Linux, essa Memória Virtual 
é uma partição, à parte da partição raiz do sistema, 
denominada tecnicamente de:
a)  SETUP
b)  SAFE
c)  SHIP
d)  SWAP

18) Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos 
aplicativos	clássicos	(Microsoft	Office	e	BrOffice)	para	
edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta 
os efeitos de fonte que foram aplicados, de cima para 
baixo:

girafa
girafa

girafa

a)  Sublinhado - subscrito - tachado
b)  Tachado - sobrescrito - sublinhado
c)  Tachado - subscrito - sublinhado
d)  Sublinhado - sobrescrito - tachado
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

19) Assinale a alternativa incorreta sobre o que dispõe 
a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, no tocante a aspectos técnicos.
a) A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos 

de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade 
e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao 
atendimento dos usuários e às condições operacionais 
e de manutenção dos sistemas, de acordo com as 
normas regulamentares e contratuais, cabendo apenas 
ao Poder Estadual definir parâmetros mínimos para a 
potabilidade da água

b) O licenciamento ambiental de unidades de tratamento 
de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos 
processos de tratamento de água considerará etapas 
de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os 
padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em 
função da capacidade de pagamento dos usuários

c) A autoridade ambiental competente estabelecerá 
procedimentos simplificados de licenciamento para 
as atividades a que se refere o caput deste artigo, em 
função do porte das unidades e dos impactos ambientais 
esperados

d) A autoridade ambiental competente estabelecerá metas 
progressivas para que a qualidade dos efluentes de 
unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda 
aos padrões das classes dos corpos hídricos em 
que forem lançados, a partir dos níveis presentes de 
tratamento e considerando a capacidade de pagamento 
das populações e usuários envolvidos

20) Assinale a alternativa correta sobre a suspensão de 
serviços pelo prestador de acordo com a Lei Federal nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico.
a) A suspensão dos serviços em razão da negativa do 

usuário em permitir a instalação de dispositivo de 
leitura de água consumida, após ter sido previamente 
notificado a respeito, será precedida de prévio aviso 
ao usuário, não inferior a 10 (dez) dias da data prevista 
para a suspensão

b) A suspensão dos serviços em razão do inadimplemento 
do usuário do serviço de abastecimento de água, do 
pagamento das tarifas, após ter sido formalmente 
notificado, será precedida de prévio aviso ao usuário, 
não inferior a 20 (vinte) dias da data prevista para a 
suspensão

c) A suspensão dos serviços em razão da negativa do 
usuário em permitir a instalação de dispositivo de 
leitura de água consumida, após ter sido previamente 
notificado a respeito, será precedida de prévio aviso ao 
usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista 
para a suspensão

d) A suspensão dos serviços em razão do inadimplemento 
do usuário do serviço de abastecimento de água, do 
pagamento das tarifas, após ter sido formalmente 
notificado, será precedida de prévio aviso ao usuário, 
não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias da data prevista 
para a suspensão

21) Assinale a alternativa correta sobre a cobrança do 
uso de recursos hídricos de acordo com as previsões 
expressas da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos	e	outras	providências.
a) Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso 

dos recursos hídricos, devem ser observados, dentre 
outros, nas derivações, captações e extrações de 
água, o volume lançado e seu regime de variação e as 
características físico-químicas, biológicas e de toxidade 
do afluente

b) Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos, devem ser observados, dentre outros, 
nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos 
ou gasosos, o volume retirado e seu regime de variação

c) Na fixação dos valores a serem cobrados pelo 
uso dos recursos hídricos, devem ser observados, 
exclusivamente, nas derivações, captações e extrações 
de água e nos lançamentos de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, o regime de derivação

d) Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso 
dos recursos hídricos, devem ser observados, dentre 
outros, nas derivações, captações e extrações de água, 
o volume retirado e seu regime de variação

22) Assinale a alternativa incorreta sobre as diretrizes e 
princípios da política Estadual de Saneamento Básico 
nos termos da Lei Estadual da Bahia nº 11.172, de 01 de 
dezembro de 2008, quanto à cooperação.
a) O Estado da Bahia, por meio de sua administração direta 

ou indireta, cooperará com os municípios na gestão 
dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive, 
mediante apoio ao planejamento da universalização dos 
serviços públicos de saneamento básico

b) O Estado da Bahia, por meio de sua administração direta 
ou indireta, cooperará com os municípios na gestão 
dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive, 
mediante prestação de serviços públicos de saneamento 
básico, através de Contratos de Programa, celebrados 
pelos Municípios com a EMBASA na vigência de gestão 
associada, autorizada por convênio de cooperação 
entre entes federados, vedada a celebração de contrato 
de consórcio público

c) O Estado da Bahia, por meio de sua administração direta 
ou indireta, cooperará com os municípios na gestão 
dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive, 
mediante oferta de meios técnicos e administrativos 
para viabilizar a regulação e fiscalização dos serviços 
públicos de saneamento básico, especialmente por 
meio de consórcios públicos

d) O Estado da Bahia, por meio de sua administração direta 
ou indireta, cooperará com os municípios na gestão 
dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive, 
mediante execução de obras e de ações, inclusive de 
assistência técnica, que viabilizem o acesso à água 
potável e a outros serviços de saneamento básico, em 
áreas urbanas e rurais, inclusive vilas e povoados
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23) Assinale a alternativa que corresponde exatamente ao 
disposto na Constituição Federal quanto às disposições 
aplicáveis	 sobre	 o	 servidor	 público	 da	 administração	
direta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo.
a) Investido no mandato de vereador, havendo 

compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração 

b) Investido no mandato de senador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração 

c) Investido no mandato de prefeito, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração 

d) Investido no mandato de Deputado Estadual, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração 

24) Assinale a alternativa incorreta sobre a Administração 
Pública	conforme	previsão	na	Constituição	Federal.
a) As funções de confiança, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento

b) É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público

c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores

d) A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, sem ressalvas ou exceções

25) Assinale a alternativa correta sobre a publicidade dos 
atos licitatórios, conforme previsão expressa da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
a) Será dada publicidade, semanalmente, em órgão de 

divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas 
pela Administração Direta ou Indireta que ultrapassem 
o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e 
o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por 
itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade 
de licitação

b) Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de 
divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas 
pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e 
o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por 
itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade 
de licitação

c) Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de 
divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas 
pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor 
e o valor total da operação, sendo que as compras não 
poderão ser aglutinadas por itens

d) Será dada publicidade, semanalmente, em órgão de 
divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas 
pela Administração Direta ou Indireta que ultrapassem 
o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor 
e o valor total da operação, sendo que as compras não 
poderão ser aglutinadas por itens

26) Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta, 
considerando as previsões exatas da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.
I. Garantia de proposta;
II. Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame; 
III. Pagamento de taxas e emolumentos.

 a) No pregão, os itens II e III correspondem a exigências 
permitidas
b) No pregão, os itens II e III correspondem a exigências 

vedadas e o item I, a exigência permitida
c) No pregão, os itens I a III correspondem a exigências 

vedadas, sendo que, no caso do item III, são ressalvadas 
as hipóteses referentes a fornecimento do edital

d) No pregão, os itens I e II correspondem a exigências 
permitidas, sendo que, no caso do item III, são 
ressalvadas as hipóteses referentes a fornecimento do 
edital
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NOÇÕES GERAIS DA IGUALDADE RACIAL E DE 
GÊNERO

27) Assinale a alternativa correta sobre as previsões da Lei 
Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o 
Estatuto	da	Igualdade	Racial,	quanto	à	educação.
a) Nas datas comemorativas de caráter cívico, os 

órgãos responsáveis pela educação determinarão 
a participação de intelectuais e representantes do 
movimento negro para debater com os estudantes suas 
vivências relativas ao tema em comemoração

b) Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à 
pesquisa e à pós-graduação deverão criar incentivos 
a pesquisas e a programas de estudo voltados para 
temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e 
às questões pertinentes à população negra

c) O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos 
competentes, obrigará as instituições de ensino superior 
públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em 
vigor, a resguardar os princípios da ética em pesquisa 
e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos 
diversos programas de pós-graduação que desenvolvam 
temáticas de interesse da população negra

d) Os conteúdos referentes à história da população negra 
no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, político e cultural 
do País

28) Assinale a alternativa correta de acordo com as 
previsões expressas da Lei Federal nº 7.716, de 5 de 
janeiro	 de	 1989,	 que	 define	 os	 crimes	 resultantes	 de	
preconceito de raça ou de cor.
a) É crime impedir ou obstar o acesso de alguém, 

devidamente habilitado, a qualquer cargo da 
Administração Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de serviços públicos

b) É contravenção penal impedir ou obstar o acesso de 
alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
da Administração Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de serviços públicos

c) É mero ilícito administrativo impedir ou obstar o acesso 
de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
da Administração Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de serviços públicos

d) É mero ilícito civil impedir ou obstar o acesso de 
alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
da Administração Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de serviços públicos

29) Assinale a alternativa incorreta sobre as previsões 
expressas da Lei Federal nº 9.455, de 07 de abril de 
1997	 que	 define	 os	 crimes	 de	 tortura	 e	 dá	 outras	
providências.
a) Constitui crime de tortura constranger alguém com 

emprego de violência ou grave ameaça, causando-
lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter 
informação, declaração ou confissão da vítima ou de 
terceira pessoa

b) Aquele que submeter pessoa presa ou sujeita a medida 
de segurança, a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não 
resultante de medida legal, incorre em pena diversa 
àquela prevista para o crime de tortura

c) No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até 
um terço, se o crime é cometido por agente público

d) No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto 
até um terço, se o crime é cometido contra criança, 
gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior 
de 60 (sessenta) anos

30) Assinale a alternativa correta sobre as previsões 
expressas	da	Lei	Federal	nº	11.340,	de	7	de	agosto	de	
2006 (Lei Maria da Penha).
a) O Ministério Público atuará apenas quando for parte 

nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência 
doméstica e familiar contra a mulher

b) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a 
mulher em situação de violência doméstica e familiar 
deverá estar acompanhada de advogado

c) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher que vierem a ser criados poderão contar 
com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser 
integrada por profissionais especializados nas áreas 
psicossocial, jurídica e de saúde

d) A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher deverá ser acompanhada pela 
implantação das curadorias necessárias e do serviço de 
assistência judiciária

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Custeio por absorção consiste na apropriação de todos 
os custos de produção aos bens elaborados, e só os 
de	produção;	todos	os	gastos	relativos	ao	esforço	de	
produção são distribuídos para todos os produtos ou 
serviços feitos. São divididos em diretos e indiretos. 
A	classificação	de	direto	 e	 indireto	 é	 com	 relação	ao	
produto feito ou serviço prestado, e não à produção no 
sentido	geral	ou	aos	departamentos	dentro	da	empresa.	
(Martins – 2010)

 Com base nas informações acima assinale a alternativa 
incorreta.
a) Alguns custos podem ser diretamente apropriados aos 

produtos, bastando haver uma medida de consumo 
(quilogramas de materiais consumidos, embalagens 
utilizadas, horas de mão-de-obra utilizadas e até 
quantidade de força consumida). Trata-se dos custos 
diretos com relação aos produtos

b) Outros custos não oferecem condição de uma medida 
objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser 
feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. 
Trata-se dos custos indiretos com relação aos produtos

c) O custo com aluguel por natureza é tratado como custo 
direto

d) O custo com depreciação por natureza é tratado como 
custo indireto

32)	Uma	classificação	usual	é	a	que	leva	em	consideração	
a relação entre o valor total de um custo e o volume de 
atividade numa unidade de tempo. Divide basicamente 
os	custos	em	fixos	e	variáveis.	(Martins	–	2010)

 Com base nas informações, assinale a alternativa 
correta.
a) Custo fixo é a soma de matéria-prima com mão de obra 

direta
b) Custo fixo depende de aumentos ou diminuições em 

determinado mês do volume elaborado de produtos
c) Custo variável é a soma de todos os custos de produção
d) Custo variável depende diretamente do volume de 

produção. Quanto maior a quantidade fabricada, maior 
o consumo

33) Uma determinada sociedade empresária apresentou 
uma produção de 1.500 unidades de certo produto, 
sendo	que	 teve	R$135.000,00	de	custos	fixos	 totais	e	
R$345.000,00 de custos variáveis totais. Sabendo que 
a	margem	de	contribuição	unitária	é	de	R$340,00	e	não	
houve despesas, assinale a alternativa correta:
a) O preço de venda do produto foi de R$430,00 a unidade
b) O preço de venda do produto foi de R$570,00 a unidade
c) O preço de venda do produto foi de R$480,00 a unidade
d) O preço de venda do produto foi de R$390,00 a unidade
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34) Uma determinada sociedade empresária apresentou os 
seguintes	dados	na	contabilidade	da	empresa:

 Com base nos dados apresentados e sabendo que 
o ICMS sobre as compras é recuperável, assinale a 
alternativa incorreta.
a) O lucro bruto é de R$19.570,00
b) O lucro antes da tributação é de R$25.870,00
c) O lucro após a tributação de IR e CS é de R$9.561,00
d) O lucro bruto é de R$25.870,00

35) Uma determinada sociedade industrial apresentou, 
no	 mês	 de	 julho	 de	 2016,	 os	 seguintes	 dados	 na	
contabilidade de custos: 

 Com base nos dados apresentados acima, o saldo de 
Estoques	de	Produtos	Acabados	ao	final	de	julho	é	de:
a) R$244.000,00
b) R$226.000,00
c) R$220.000,00
d) R$124.000,00

36)	Determinada	sociedade	empresária	ficou	devendo	uma	
duplicata a um fornecedor e ele enviou uma cobrança 
com juros compostos para liquidação da duplicata com 
as	seguintes	informações	abaixo:
• juros compostos de 1% ao mês;
• a duplicata venceu há 12 meses;
• o valor da duplicata era de R$24.000,00 na data de 

vencimento.
	 Considerando	os	dados	acima,	o	valor	atual	a	ser	pago	

ao fornecedor é de aproximadamente:
a) R$27.387,00
b) R$27.044,00
c) R$26.282,00
d) R$26.726,00

37) Uma sociedade empresária apresentava, em 01/01/2016, 
os	 seguintes	 saldos	 em	 suas	 contas	 de	 patrimônio	
Líquido:
 

 Durante o ano de 2016, a sociedade apresentou as 
seguintes	movimentações:
•  lucro líquido do período no montante de R$240.000,00;
•  destinação do lucro para dividendos obrigatórios a 

pagar de R$90.000,00;
•  destinação do lucro para reserva legal de R$25.000,00;
•  destinação do lucro para reserva estatutária de 

R$50.000,00;
•  integralização de capital em dinheiro no montante de 

R$120.000,00.
	 O	saldo	do	patrimônio	líquido	ao	final	do	período	foi	de:

a) R$1.010.000,00
b) R$1.450.000,00
c) R$1.035.000,00
d) R$1.085.000,00

38)	Uma	 sociedade	 empresária	 apresentou	 os	 seguintes	
dados de produção em determinado período:
•  preço de venda de determinado produto: R$850,00/

unidade;
•  custos fixos totais: R$1.550.000,00;
•  custos variáveis totais: R$15.000.000,00;
•  produção acabada e vendida: 25.000 unidades;
•  depreciação, inclusa nos custos fixos totais: 

R$350.000,00.
 Assinale a alternativa correta.

a) O Ponto de Equilíbrio Econômico é de 12.400 unidades 
no período

b) O Ponto de Equilíbrio Financeiro é de 8.300 unidades 
no período

c) O Ponto de Equilíbrio Contábil é de 6.200 unidades no 
período

d) A Margem de Contribuição Unitária é de R$50,00

39) Abaixo são apresentadas duas demonstrações 
contábeis	obrigatórias	para	as	empresas	SA	de	Capital	
Aberto.
I. Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
II. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL).
 Com base nessas duas demonstrações, assinale a 

alternativa correta.
a) O DMPL é obrigatório com base na Lei 6.404/76
b) O DVA é obrigatório com base em Instrução Normativa 

da Comissão de valores Mobiliários
c) O DVA é composto do valor da riqueza gerada pela 

companhia, a sua distribuição entre os elementos que 
contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como 
empregados, financiadores, acionistas, governo e 
outros, a parcela da riqueza não distribuída bem como 
as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo 
de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas 
alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos

d) O DMPL deve apresentar a conciliação do saldo no início 
e no final do período, demonstrando separadamente 
as mutações decorrentes: do resultado líquido; de 
cada item dos outros resultados abrangentes; e de 
transações com os proprietários realizadas na condição 
de proprietário, demonstrando separadamente suas 
integralizações e as distribuições realizadas, bem como 
modificações nas participações controladas que não 
implicaram perda do controle
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40)	Analise	 as	 afirmações	 abaixo	 e	 assinale	 a	 alternativa	
correta.
I. Do inglês Activity Based Costing (ABC), o custeio ABC 

é uma metodologia de custos que busca reduzir as 
distorções provocadas pelos outros métodos de rateio 
de custos indiretos.

II. Do ponto de vista conceitual, o custeio ABC não pode 
ser considerado a melhor metodologia para todas e 
quaisquer aplicações gerenciais. Alguns estudiosos 
advogam a não-necessidade de se implantar tal 
sofisticado sistema, outros afirmam também que o 
custeio ABC tinha ido longe demais na expectativa 
e na imagem que vinha recebendo das empresas de 
consultorias especializadas, classificando-o como uma 
panaceia, isto é, um remédio para todos os males. É 
um conceito que se enquadra nas mais atualizadas 
definições de ativo, no que se refere aos estoques. 
Esse modelo procura apurar os custos de atividades e o 
relacionamento com os produtos.

a) As duas afirmações estão corretas
b) Apenas a afirmação II está correta
c) Apenas a afirmação I está correta
d) Nenhuma afirmação está correta

41) Com base no planejamento tributário, analise as 
afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	
(F)	e	assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	
correta de cima para baixo.
(  ) Planejamento tributário é toda e qualquer medida lícita 

adotada pelos contribuintes no sentido de reduzir o 
ônus tributário ou postergar a incidência de determinado 
tributo. O planejamento tributário pode ser visto, também, 
como o conjunto de atividades permanentemente 
desenvolvidas por profissionais especializados, com 
o intuito de encontrar alternativas ilícitas de reduzir ou 
postergar a carga tributária das empresas.

(  ) O planejamento tributário é considerado a atividade 
mais complexa desenvolvida pelo contador tributarista, 
uma vez que para ser bem-sucedido nessa tarefa é 
necessário que ele tenha profundo conhecimento das 
regras que regem a incidência e um domínio amplo 
dos meandros da apuração dos tributos. Nos casos 
em que o planejamento tributário envolve a adoção de 
medidas que podem encontrar resistências do Fisco, é 
necessário que o contador tributarista avalie os riscos 
decorrentes de um eventual litígio. Nesse caso, para 
uma decisão mais segura, é fundamental conhecer e 
analisar os precedentes administrativos e judiciais, o 
que podemos simplesmente chamar de jurisprudência 
tributária.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 classificação	
correta.
a) V – V
b) F – F
c) V – F
d) F – V

42) Relacione a coluna “A” com a coluna “B” e assinale a 
alternativa correta.

COLUNA A
1 - Taxas
2 - Contribuições de melhoria
3 - Impostos

COLUNA B
(  ) Tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativo ao contribuinte. 
Podem ser classificados, por sua vez, em (1) nominados 
(CF, art. 145, I, art.153, art. 155 e art. 156); (2) Residuais, 
que são os decorrentes da possibilidade que a União tende 
a criar novos impostos ( CF, art. 154, I); e (3) extraordinários 
de guerra (CF, art. 154, II).
(  ) Tem como fato gerador o exercício regular do poder 
de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte oposto 
à sua disposição (CF, art. 77 e art. 145, II), bem como o uso 
de vias conservadas pelo poder público (art. 150, V).
(  ) Instituídos para fazerem face ao custo de obras públicas 
de que decorra valorização imobiliária (CF, art.145, III).

a) 2 – 1 – 3
b) 3 – 1 – 2
c) 1 – 2 – 3
d) 3 – 2 – 1

43)	Analise	 a	 afirmativa	 abaixo	e	preencha	a	 lacuna	com	
a alternativa correta. __________________________ 
são tributos restituíveis e vinculados à despesa que 
fundamentou sua instituição. São de duas espécies: (1) 
extraordinários	de	calamidade	ou	guerra	(CF,	art.	148,	
I), e (2) de investimentos (CF. art. 148,II).
a) Taxas
b) Contribuições especiais
c) Empréstimos compulsórios
d) Multas

44) Com base nos conceitos de impostos, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

recolhido para os Estados e o Distrito Federal, incide 
sobre a prestação de serviços em geral e usualmente 
tem apuração mensal

b) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – recolhido à União, 
incide sobre o lucro das empresas, podendo, à opção da 
empresa, ser apurado anualmente ou trimestralmente

c) Imposto sobre Produtos Industrializados – recolhido 
à União, incide sobre a saída de produtos do 
estabelecimento industrial ou equiparado à industrial e, 
como regra geral, é apurado mensalmente

d) Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – recolhido para os Estados e o Distrito 
Federal, incide sobre a saída de mercadorias do 
estabelecimento comercial ou sobre a prestação dos 
serviços referidos, sendo, como regra geral, apurado 
mensalmente
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45) Um cliente fez um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 
no Banco ABC em 31/12/2013 para reaplicar em um 
investimento em sua empresa.  A taxa de juros cobrada 
pelo Banco era de 10% ao ano.  Após um ano, em 
31/12/2014,	 o	 fluxo	 de	 caixa	 da	 empresa	 foi	 de	 R$	
1.100,00.	 Após	 dois	 anos,	 em	 31/12/2015,	 o	 fluxo	 de	
caixa da empresa foi de R$ 1.210,00 e em 31/12/2016, 
após	três	anos,	o	fluxo	de	caixa	da	empresa	foi	de	R$	
1.331,00.

	 O	valor	presente	líquido	dos	valores	do	fluxo	de	caixa,	
trazidos a valor presente em 31/12/2013, era de:
a) R$ 1.100,00
b) R$ 1.000,00
c) R$ 2.210,00
d) R$ 2.331,00

46) Em uma situação hipotética, uma pessoa recebe uma 
quantia	 indefinidamente	 alta	 tentendo	 ao	 infinito	 por	
tantos	“infinitos	meses”.	A	parcela,	também	constante,	
é de R$500,00 assim como os juros, constantes, de 2% 
ao	 mês	 por	 “infinitos	 meses”.	 Assinale	 a	 alternativa	
que apresenta o valor presente dessa aplicação.
a) R$ 15.000,00
b) R$ 20.000,00
c) R$ 5.000,00
d) R$ 25.000,00

47) Suponhamos que a taxa nominal de juros do cheque 
especial	em	um	país	A,	chegue	à	grande	cifra	de	120%	
ao ano. Se ela é capitalizada bimestralmente, a taxa 
efetiva de juros cobrados após um quadrimestre do 
ano (sendo ele o primeiro quadrimestre) será de:
a) 35,25%
b) 40,00%
c) 44,00%
d) 46,41%

48) Um carro custa R$ 27.000,00 à vista e a potencial 
compradora	 pode	 escolher	 pagar	 em	 três	 parcelas	
iguais	a	juros	compostos	de	5%	ao	mês.	Se	optar	por	
parcelar	em	três	vezes	o	valor	da	parcela	 (considerar	
arredondamento para duas casas decimais) será de:
a) R$ 10.350,00
b) R$ 10.428,63
c) R$ 9.450,00
d) R$ 9.914.64

49)	Se	 as	 taxas	 de	 juros	 nominais	 de	 três	 meses	
consecutivos foram respectivamente 6%, 5% e 4%, 
aproximadamente (considerando arredondamento para 
duas casas decimais) a taxa acumulada de juros nesse 
período será de:
a) 15,75%
b) 15,00 %
c) 15,38%
d) 15,94%

50) Temos duas aplicações: uma delas de R$ 300,00 
por	 8	meses,	 rendendo	 2%	 de	 juros	 ao	mês	 e	 outra,	
de R$ 400,00, rendendo os mesmos 2% de juros 
durante 4 meses. A diferença aproximada (considerar 
arredondamento para duas casas decimais) dos 
montantes das duas aplicações, auferidos após os 
respectivos prazos de aplicação, será de:
• Sabendo que (1,02)² = 1,0404
a) R$ 84,78
b) R$ 81,47
c) R$ 87,42
d) R$ 89,35

51)	Uma	 aplicação	 gera	 2%	de	 juros	 compostos	 ao	mês.	
O capital inicial dessa aplicação era de R$ 12.000,00. 
Após	três	meses,	o	valor	do	montante	total	(considerar	
arredondamento para duas casas decimais) da 
aplicação será de:
a) R$ 12.648,64
b) R$ 12.834,73
c) R$ 12.734,50
d) R$ 12.634,40

52)	Uma	aplicação	rende	uma	taxa	de	juros	de	19%	ao	mês.	
O valor do montante da aplicação dobrará em relação 
ao valor inicial dessa aplicação em:
a) 4 meses
b) 3 meses
c) 6 meses
d) 5 meses

53) Um título, cujo valor de face é R$ 8.500,00, sofreu um 
desconto 90 dias antes de seu vencimento, sendo que 
foi uma operação de desconto bancário simples, com 
taxa	 de	 10%	 ao	mês.	O	 valor	 do	 título	 (valor	 de	 face	
subtraído do desconto bancário), nesse caso, é de:
a) R$ 7.650,00
b) R$ 6.150,00
c) R$ 5.750,00
d) R$ 5.950,00

54) A taxa de juros nominal anual de um empréstimo é de 
120%. A taxa anual efetiva de juros desse empréstimo, 
em um sistema de capitalização bimestral composta, 
será de:
a) 120,00%
b) 198,60%
c) 135,21%
d) 168,74%

55)	O	artigo	142	da	CLT	declara	que	é	vedado	qualquer	tipo	
de	 desconto	 no	 salário	 do	 empregado,	 salvo	 quando	
este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei 
ou de contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo 
empregado,	o	desconto	será:
a) lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada 

ou na ocorrência de dolo do empregado 
b) lícito, mesmo que essa possibilidade não tenha sido 

acordada na ocorrência de dolo do empregado
c) lícito, pois é de direito do empregador efetuar o 

desconto do dano causado pelo empregado na folha de 
pagamento 

d) ilícito, mesmo que essa possibilidade tenha sido 
acordada ou na ocorrência de dolo do empregado

56)	Estabelece	o	artigo	458	da	CLT	que:
	 “Além	do	pagamento	em	dinheiro,	compreende-se	no	

salário,	 para	 todos	 os	 efeitos	 legais,	 a	 alimentação,	
habitação, vestuário ou outras prestações “in natura” 
que a empresa, por força do contrato ou do costume, 
fornecer	habitualmente	ao	empregado.”

 A habitação e a alimentação fornecidas como salário-
utilidade	deverão	atender	aos	fins	a	que	se	destinam	e	
não poderão exceder, respectivamente, a:
a) 12% e 18% do salário contratual
b) 15% e 10% do salário contratual
c) 25% e 20% do salário contratual
d) 20% e 15% do salário contratual
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57) Com base nas Leis Trabalhistas, assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.

 A duração normal do trabalho poderá ser acrescida 
de	 horas	 suplementares,	 em	 número	 não	 excedente	
de_________, mediante acordo escrito entre 
empregador	 e	 empregado,	 ou	 mediante	 contrato	
coletivo de trabalho.
a) quatro
b) três
c) duas
d) uma

58) Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas.

 É estabelecido pela CLT que o horário noturno dos 
trabalhadores urbano é aquele compreendido entre 
____	h	e	____	h,	fixando	o	adicional	noturno	em	____	%	
sobre a hora diurna. 
a)  23 / 6 / 25
b)  23 / 5 / 20
c)  22 / 6 / 25
d)  22 / 5 / 20

59) Tratando do aviso prévio estabelecido pelas 
Leis	 Trabalhistas,	 analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	
classificando-as	como	Verdadeiras	(V)	ou	Falsas	(F).
(  ) A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao 

empregado o direito aos salários correspondentes ao 
prazo do aviso, garantida sempre a integração desse 
período no seu tempo de serviço.

(  ) A falta de aviso prévio por parte do empregado dá 
ao empregador o direito de descontar os salários 
correspondentes ao prazo respectivo.

(  ) É indevido o aviso prévio na despedida indireta.
	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	

correta de cima para baixo.
a) V, V, F
b) V, F, V
c) F, F, V
d) F, V, F

60)	Se	a	rescisão	partir	do	empregador,	o	horário	normal	de	
trabalho	do	empregado,	durante	o	prazo	do	aviso,	será	
reduzido em:
a) uma hora diária, sem prejuízo do salário integral
b) uma hora diária, com prejuízo do salário integral
c) duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral
d) duas horas diárias, com prejuízo do salário integral

61) No que diz respeito ao FGTS, assinale a alternativa 
incorreta.
a) Na hipótese de despedida pelo empregador sem 

justa causa, depositará este, na conta vinculada do 
trabalhador no FGTS, importância igual ou superior a 
cinquenta por cento do montante de todos os depósitos 
realizados na conta vinculada durante a vigência do 
contrato de trabalho, atualizados monetariamente e 
acrescidos dos respectivos juros

b) O empregador é obrigado a depositar, até o dia 7 de 
cada mês, em conta bancária vinculada, a importância 
correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, 
no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na 
remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 
458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a 
Lei nº 4.090/62, com as modificações da Lei nº 4.749/65 

c) O empregador é obrigado a comunicar mensalmente 
aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e 
repassar-lhes todas as informações sobre suas contas 
vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou 
dos bancos depositários

d) Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte 
do empregador, ficará este obrigado a depositar na 
conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão 
e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido 
recolhido, sem prejuízo das cominações legais

62)	Analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	 classifique-as	 como	
Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa 
que	apresenta	a	sequência	correta	de	cima	para	baixo.
(  ) Após cada período de 12 meses de vigência do contrato 

de trabalho, o empregado terá direito a férias de 30 dias 
corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 
5 vezes.

(  ) É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço.

(  ) O período das férias será computado, para todos os 
efeitos, como tempo de serviço.

 Assinale a alternativa que indica corretamente a 
classificação.
a) F, V, F
b) F, F, V
c) V, F, V
d) V, V, V

63) Tratando da remuneração e do abono de férias previstos 
nas	Leis	Trabalhistas,	analise	as	afirmativas	abaixo	e,	
em	seguida,	assinale	a	alternativa	correta.
I. O empregado perceberá, durante as férias, a 

remuneração que lhe for devida na data da sua 
concessão.

II. Quando o salário for pago por hora com jornadas 
variáveis, será apurada a média do período aquisitivo, 
aplicando-se o valor do salário na data da concessão 
das férias.

III. Quando o salário for pago por tarefa será tomada por 
base a média da produção no período aquisitivo do 
direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da 
tarefa na data da concessão das férias.

IV. Quando o salário for pago por percentagem, comissão 
ou viagem, será apurada a média percebida pelo 
empregado nos 12 meses que precederem à concessão 
das férias.

V. A parte do salário paga em utilidades será computada 
de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

VI. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, 
insalubre ou perigoso serão computados no salário que 
servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

VII. Se, no momento das férias, o empregado não estiver 
percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, 
ou quando o valor deste não tiver sido uniforme será 
computada a média duodecimal recebida naquele 
período, após a atualização das importâncias pagas, 
mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos 
salariais supervenientes.

VIII. É facultado ao empregado converter 1/4 do período 
de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no 
valor da remuneração que lhe seria devida nos dias 
correspondentes.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I, II, IV, VII, apenas
b) I, II, III, IV, V, VI e VII, apenas
c) II, III, VI, VII e VIII, apenas
d) III, IV, V, VI, VII e VIII, apenas
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64)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou Falso (F).

 Declara a Consolidação das Leis do Trabalho que, na 
modalidade	 do	 regime	 de	 tempo	 parcial,	 após	 cada	
período	de	12	meses	de	vigência	do	contrato	de	trabalho,	
o	empregado	terá	direito	a	férias	na	proporção:
(  ) Dezoito dias, para a duração do trabalho semanal 

superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas.
(  ) Dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal 

inferior a vinte horas, até vinte e duas horas.
(  ) Quatorze dias, para a duração do trabalho semanal 

superior a quinze horas, até vinte horas.
(  ) Doze dias, para a duração do trabalho semanal igual ou 

inferior a dez horas, até quinze horas.
(  ) Dez dias, para a duração do trabalho semanal superior 

a cinco horas, até dez horas.
(  ) Oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou 

inferior a cinco horas.
	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	

correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V, V, V
b) V, F, F, F, V, V
c) V, F, V, F, V, V
d) F, F, V, V, F, F

65) Com base na Lei nº 6.404/76, sobre emissão de 
debentures,	 analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	 dê	 valores	
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A companhia poderá emitir debêntures que conferirão 

aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas 
condições constantes da escritura de emissão e, se 
houver, do certificado.

(  ) A companhia poderá efetuar mais de uma emissão 
de debêntures, e cada emissão pode ser dividida em 
séries. As debêntures da mesma série terão menor 
valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos 
direitos.

(  ) A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos 
ou variáveis, participação no lucro da companhia e 
prêmio de reembolso.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta de cima para baixo.
a)  F, F, F
b)  V, F, V
c)  F, F, V
d)  V, V, F

66)	Com	base	na	NBC	TG	04	(R3)	–	Ativo	Intangível,	assinale	
a alternativa incorreta.
a) Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, 

listas de clientes e outros itens similares não podem ser 
separados dos custos relacionados ao desenvolvimento 
do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens 
não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis

b) Durante a fase de pesquisa de projeto interno, a entidade 
não está apta a demonstrar a existência de ativo 
intangível que gerará prováveis benefícios econômicos 
futuros. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos 
como despesa quando incorridos

c) 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

d) Após o seu reconhecimento inicial, se permitido 
legalmente, um ativo intangível pode ser apresentado 
pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor 
histórico à data da reavaliação

67) Com base na NBC TG 36 (R3) – Demonstrações 
Consolidadas,	 analise	 as	 afirmativas,	 classificando-
as	como	Verdadeiras	(V)	ou	Falsas	(F)	e,	em	seguida,	
assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	correta	
de cima para baixo.
(  ) A controladora deve elaborar demonstrações 

consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes 
para transações similares e outros eventos em 
circunstâncias similares.

(  ) A controladora deve apresentar as participações de 
não controladores no balanço patrimonial consolidado, 
dentro do patrimônio líquido, separadamente do 
patrimônio líquido dos proprietários da controladora.

(  ) Demonstrações consolidadas são as demonstrações 
contábeis de grupo econômico, em que os ativos, 
passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e 
fluxos de caixa da controladora e de suas controladas 
são apresentados como se fossem uma única entidade 
econômica.

a) V, V, V
b) F, V, F
c) V, F, V
d) F, F, F

68) Com base na fusão, cisão e incorporação de empresas, 
assinale a alternativa correta.
a) A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas 

entre sociedades apenas de tipos iguais e deverão 
ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos 
respectivos estatutos ou contratos sociais

b) Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem 
companhia fechada, as sociedades que a sucederem 
deverão ser abertas, devendo obter o respectivo registro 
e, se for o caso, promover a admissão de negociação 
das novas ações no mercado secundário, no prazo 
máximo de cento e vinte dias, contados da data da 
assembleia-geral que aprovou a operação, observando 
as normas pertinentes baixadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários

c) A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações

d) As operações de incorporação, fusão e cisão somente 
poderão ser efetivadas nas condições aprovadas se 
os peritos nomeados determinarem que o valor do 
patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos 
para a formação de capital social deve ser exatamente 
igual ao montante do capital a realizar
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69) Estoques são ativos mantidos para venda no curso 
normal	dos	negócios;	em		processo	de	produção	para	
venda; ou na forma de materiais ou suprimentos a 
serem consumidos ou transformados no processo de 
produção ou na prestação de serviços. Sobre estoques, 
assinale a alternativa incorreta.
a) O custo das mercadorias revendidas e das matérias-

primas utilizadas será determinado com base em registro 
permanente de estoques ou no valor dos estoques 
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim 
do período de apuração

b) Integrará também o custo das mercadorias revendidas 
e das matérias-primas utilizadas, o valor das quebras e 
perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e 
da atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e 
manuseio

c) Integrará também o custo das mercadorias revendidas 
e das matérias-primas utilizadas as quebras ou perdas 
de estoque por deterioração, obsolescência ou pela 
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde 
que comprovados

d) O custo de produção dos bens ou serviços vendidos 
compreenderá, aleatoriamente, o custo de aquisição de 
matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços 
aplicados ou consumidos na produção, observado 
o disposto no artigo anterior; o custo do pessoal 
aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, 
manutenção e guarda das instalações de produção; os 
custos de locação, manutenção e reparo e os encargos 
de depreciação dos bens aplicados na produção; os 
encargos de amortização diretamente relacionados 
com a produção; os encargos de exaustão dos recursos 
naturais utilizados na produção

70) Com relação à destinação do resultado, assinale a 
alternativa que preencha correta e respectivamente as 
lacunas	da	afirmativa	abaixo.

	 “A	assembleia-geral	poderá,	por	proposta	dos	órgãos	
da administração, destinar parte do lucro líquido à 
formação	 de	 ___________________	 com	 a	 finalidade	
de compensar, em exercício futuro, ________________ 
decorrente	de	perda	julgada	provável,	cujo	valor	possa	
ser estimado.”
a) reserva para contigência – a diminuição do prejuízo
b) reserva para contigência – a diminuição do lucro
c) reserva estatutária – a diminuição do lucro
d) reserva legal – o aumento do prejuízo
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PROVA DISCURSIVA 
Transcreva a resposta da prova discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

	 Com	base	na	Sociedade	Empresaria	de	Capital	Aberto	abaixo,	realize	a	análise	financeira	e	econômica	com	base	nos	
seguintes	indicadores:

• Liquidez Corrente;
• Liquidez Seca;
• Composição do Endividamento;
• Margem Líquida;
• Giro do Ativo;
• Rentabilidade do Capital Próprio; e
• Retorno do Ativo Operacional.
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