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Instruções

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

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

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

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

26 de maio

14 às 18h

60 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S2 Contador

CONCURSO PÚBLICO



.



 Página 3

Celesc Distribuição S.A. • Concurso Público • Edital 001/2019

S2 Contador

Atualidades 3 questões

1. Um movimento que entrou em erupção como um 
protesto dos motoristas contra o aumento de impos-
tos sobre o combustível, tem levado às ruas milhares 
de franceses descontentes com a política econômica e 
com o governo do Presidente Emmanuel Macron.

Assinale a alternativa que indica como são conhecidos 
os manifestantes.

a. SQUARE Black blocs
b. SQUARE Anarquistas
c. SQUARE Alles enfants
d. SQUARE Blue et rouge
e. Check-square Coletes amarelos

2. No recente encontro anual do Fórum Econômico 
Mundial, a chanceler alemã, Angela Merkel, o primei-
ro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o vice-presidente 
chinês, Wang Qishan, tiveram um discurso comum.

“Colocar a culpa pelos seus próprios problemas nos 
outros não vai resolver os problemas”, afirmou Wang e 
alertou que que a ordem internacional enfrenta “sérios 
desafios” na forma de “unilateralismo, protecionismo e 
populismo”.

Adaptado de https://exame.abril.com.br/noticias

Assinale a alternativa que identifica a fala comum aos 
líderes mundiais citados no texto.

a. SQUARE A defesa das guerras comerciais.
b. Check-square A defesa da globalização e do multilateralismo.
c. SQUARE O apoio às medidas protecionistas defendidas 

pelo presidente americano, Donald Trump.
d. SQUARE O fim do modelo capitalista de produção.
e. SQUARE A socialização dos meios de produção.

3. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square O avanço da computação tem notável contribui-
ção no avanço das ciências biológicas e das tec-
nologias da informação. Um dos exemplos dessa 
contribuição é a redução do tempo esperado 
para desenvolver o Projeto Genoma Humano.

b. SQUARE O avanço da computação tem permitido a solu-
ção de problemas milenares da humanidade, 
como os causados pela proliferação de doenças 
infectocontagiosas. O barateamento das vaci-
nas, por exemplo, permitiu a erradicação de 
doenças como o sarampo, a rubéola e a varíola, 
principalmente na África e América Latina.

c. SQUARE Notável tem sido o desenvolvimento, nas 
últimas décadas, do transporte aeroviário. Os 
modernos aviões transportam a cada dia mais 
passageiros, a uma maior velocidade e a custos 
cada vez mais baixos. O uso de softwares, nessa 
indústria, eliminou quase totalmente a possibi-
lidade de desastres aéreos e a perda de vidas.

d. SQUARE O desenvolvimento da ciência tem tido notável 
contribuição para o aumento da produção de 
alimentos, afastando a fome crônica em todo 
o planeta. É visível essa contribuição na África 
Subsaariana. Lá, com a introdução de sementes 
geneticamente modificadas, foi quadruplicada 
a produção de cereais, eliminando a secular 
falta de alimentos na região.

e. SQUARE O Brasil tem obtido notável crescimento na 
produção científica, participando hoje com 
cerca de 20% da produção científica mundial 
e alcançando níveis de países de ponta como 
Índia, Israel e França.

Legislação do setor elétrico 6 questões

4. De acordo com a Resolução da ANEEL no 414, de 
2010, o prazo mínimo para vencimento da fatura, con-
tado da data da respectiva apresentação, será de:

a. SQUARE 2 dias úteis.
b. Check-square 5 dias úteis.
c. SQUARE 7 dias úteis.
d. SQUARE 15 dias úteis.
e. SQUARE 30 dias úteis.
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5. É correto afirmar de acordo com a Resolução da 
ANEEL no 414, de 2010.

a. SQUARE Eventuais créditos a que o consumidor tenha 
direito, e que não tenham sido compensados 
no faturamento final, somente poderão ser 
devolvidos por meio de depósito em conta 
corrente do consumidor.

b. SQUARE Após o faturamento final a Distribuidora não 
pode efetuar nenhuma espécie de cobrança 
adicional decorrente de realização de leitura.

c. SQUARE O faturamento final deverá ser emitido pela 
Distribuidora em até dez dias úteis após o 
encerramento do instrumento contratual.

d. Check-square Os créditos que não puderem ser restituídos ao 
consumidor devem ser revertidos para a modi-
cidade tarifária, após sessenta meses da data 
do faturamento.

e. SQUARE A critério da Distribuidora ou a pedido do Con-
sumidor, o faturamento do consumo de ener-
gia elétrica poderá ser realizado até o limite de 
três ciclos.

6. É correto afirmar sobre a declaração de quitação 
anual prevista na Resolução da ANEEL no 414, de 2010.

a. SQUARE Deverão constar na declaração de quitação de 
débitos, os débitos que estão sendo parcelados 
ou questionados judicialmente.

b. SQUARE Somente receberá a quitação anual de débitos 
o consumidor que estiver como todas as pres-
tações mensais pagas, do ano anterior ou dos 
anos anteriores, até o mês maio.

c. Check-square Caso o consumidor não tenha utilizado os ser-
viços durante todos os meses do ano anterior, 
terá ele o direito à declaração de quitação dos 
meses em que houve pagamento das faturas.

d. SQUARE Todos os consumidores terão direito à declara-
ção de quitação anual de débitos relativos ao 
ano em referência.

e. SQUARE O consumidor que não seja mais titular da uni-
dade consumidora perderá o direito de solicitar 
a emissão da declaração de quitação anual de 
débitos.

7. De acordo com a Resolução da ANEEL no 414, de 
2010, é correto afirmar sobre os contratos de distribui-
ção de energia elétrica.

a. SQUARE O contrato de fornecimento de energia deverá 
ser assinado em duas vias, sendo vedada a sua 
assinatura por meio digital.

b. SQUARE O encerramento da relação contratual somente 
poderá ocorrer após a quitação de débitos por 
parte do consumidor.

c. SQUARE Quando firmado contrato de adesão – grupo B, 
este deverá ser entregue ao consumidor no 
momento da solicitação do fornecimento.

d. SQUARE Os contratos firmados com os consumidores 
responsáveis por unidades consumidoras do 
Grupo A terão prazo indeterminado.

e. Check-square O fornecimento de energia elétrica para unida-
des consumidoras do Grupo B deve ser formali-
zado por meio do contrato de adesão.

8. De acordo com a Resolução da ANEEL no 414, de 
2010, o atendimento ao público, por meio de Atendi-
mento Telefônico, deverá ter as seguintes características:

1. gratuidade para o solicitante, independente 
de a ligação provir de operadora de serviço 
telefônico fixo ou móvel.

2. atendimento até o terceiro toque de chamada.
3. acesso em toda área de concessão ou permis-

são, dispensado o atendimento às localidades 
atendidas a título precário.

4. estar disponível todos os dias, vinte e quatro 
horas por dia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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12. Em uma empresa 30% dos funcionários são do 
setor administrativo. Uma comissão com 27 pessoas é 
montada contando com 8% dos funcionários do setor 
administrativo e 12% dos funcionários dos outros 
setores.

Quantos funcionários dessa empresa são do setor 
administrativo?

a. SQUARE Menos do que 50
b. Check-square Mais do que 50 e menos que 100
c. SQUARE Mais do que 100 e menos que 150
d. SQUARE Mais do que 150 e menos que 200
e. SQUARE Mais do que 200

13. Ao lançar um dado 3 vezes e somar os valores 
obtidos em cada lançamento, qual é a probabilidade 
de se obter soma igual a 6?

a. SQUARE Menor que 4%
b. Check-square Maior que 4% e menor que 5%
c. SQUARE Maior que 5% e menor que 6%
d. SQUARE Maior que 6% e menor que 7%
e. SQUARE Maior que 7%

14. Em uma cidade, o sino da igreja A bate a cada 
6 horas e o sino da igreja B bate a cada 8 horas e o sino 
da igreja C bate a cada 10 horas.

Se todos os sinos batem simultaneamente neste ins-
tante, qual menor tempo possível que deve passar 
para que eles voltem a bater juntos novamente?

a. SQUARE 60 horas
b. SQUARE 80 horas
c. SQUARE 100 horas
d. Check-square 120 horas
e. SQUARE 480 horas

9. Acerca dos procedimentos irregulares, assinale a 
alternativa que indica corretamente o prazo máximo 
de cobrança retroativa, de acordo com a Resolução da 
ANEEL no 414, de 2010.

a. SQUARE 12 meses
b. SQUARE 24 meses
c. Check-square 36 meses
d. SQUARE 48 meses
e. SQUARE 60 meses

Matemática/Raciocínio Lógico 5 questões

10. Em uma fábrica, 3 funcionários, trabalhando 8 
horas por dia, montam 32 unidades do produto B a 
cada 6 dias.

Quantos dias de trabalho são necessários para que 
uma equipe com 8 funcionários, trabalhando 6 horas 
por dia, monte 48 unidades do produto B?

a. SQUARE 3 dias.
b. SQUARE 3 dias e meio
c. SQUARE 4 dias
d. Check-square 4 dias e meio
e. SQUARE 5 dias

11. Uma empresa emprega 8 mulheres (entre as 
quais Luana) e 6 homens (entre os quais André). Den-
tre os empregados da empresa, deve-se formar uma 
comissão constituída de 5 pessoas, que inclua André e 
3 mulheres, mas que não inclua Luana.

De quantas maneiras diferentes é possível montar 
essa comissão?

a. SQUARE Menos que 150
b. Check-square Mais que 150 e menos que 200
c. SQUARE Mais que 200 e menos que 250
d. SQUARE Mais que 250 e menos que 300
e. SQUARE Mais que 300
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Português 6 questões

Apesar de cortes, obras avançam 
no acelerador de partículas Sirius

O acelerador de partículas Sirius completou a primeira 
volta de elétrons recentemente e, mesmo com os 
seguidos cortes na área científica do país, a previsão 
para a conclusão das obras é para o fim de 2020. 
Quando as obras acabarem, o acelerador de partículas 
Sirius será o equipamento mais avançado do mundo 
na geração de luz síncrotron. Ao todo, são 68 mil m² 
de área construída. A luz síncrotron gerada pelo Sirius 
será capaz de analisar a estrutura de qualquer material 
na escala dos átomos e das moléculas, que poderá 
contribuir no desenvolvimento de fármacos e baterias, 
por exemplo. Quando estiver em funcionamento, tam-
bém permitirá reconstituir o movimento de fenôme-
nos químicos e biológicos ultrarrápidos que ocorrem 
na escala dos átomos e das moléculas, importantes 
para o desenvolvimento de fármacos e materiais 
tecnológicos, como baterias mais duradouras.

Em novembro de 2018, foi inaugurada a primeira 
etapa do projeto. A solenidade contou com a pre-
sença do então presidente da República, Michel Temer, 
em Campinas, interior de São Paulo, onde o equipa-
mento foi construído. Hoje, entre os três aceleradores 
do Sirius, os dois primeiros já estão montados. Ainda 
assim, falta a parte de instalação de potência dos ace-
leradores, que deve acontecer em maio de 2019. Na 
mira da comunidade científica internacional, – que no 
futuro também poderá utilizar o espaço –, a constru-
ção do acelerador de partículas ainda enfrenta alguns 
percalços.

“A construção do Sirius ainda esbarra nos subsequen-
tes cortes de investimentos do governo federal”, conta 
o diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia 
e Materiais (CNPEM), José Roque da Silva. Em decreto 
publicado em março de 2019, o governo federal deci-
diu congelar uma parcela das verbas do orçamento 
em praticamente todas as áreas. O Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia, por exemplo, sofreu congelamento 
de 41,97% do orçamento. A medida, pensada para 
tentar cumprir a meta de deficit primário do país, 
pode afetar em cheio outros orçamentos, como o do 
Sirius. “Nesse momento dá para dizer que o Ministério 
está mantendo o cronograma atual”, diz. “Eu diria que 
é cedo para dar alguma informação mais definitiva, 
mas a situação da ciência e tecnologia no país é, como 
um todo, preocupante”, explica Roque.

No futuro, a expectativa do CNPEM é de conseguir 
ampliar as fontes de recursos do Sirius –principal-
mente após o fim das obras. Segundo Roque, outros 
ministérios, como o de Minas e Energia, Saúde e Agri-
cultura também estão interessados em utilizar o ace-
lerador. Além dos agentes do governo, como explica 
o diretor do CNPEM, os setores privados também têm 
demonstrado interesse em investir no Sirius. A cons-
trução do novo acelerador de partículas deve custar 
um valor estimado de R$ 1,8 bilhão.

Além do Sirius, existe um antigo acelerador de fonte 
de luz síncrotron, o UVX, lançado em 1997. Atual-
mente considerado ultrapassado, o UVX já participou 
de importantes descobertas para a pesquisa brasileira 
como, por exemplo, entender o funcionamento de 
uma proteína essencial para a reprodução do zika 
vírus. O diretor científico do Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron (LNLS), Harry Westfahl Junior, espera 
que nos próximos dois anos o número das linhas de 
luz do UVX – que hoje é de 13 linhas com diversas 
técnicas de análise microscópica – salte para 18. Atual-
mente, duas vezes por ano é aberto chamado para 
projetos acadêmicos coordenados pelo LNLS. “Cientis-
tas de qualquer centro de pesquisa no mundo, empre-
sarial ou acadêmico, podem submeter seus trabalhos”, 
conta. Como o atual acelerador UVX será substituído 
pelo Sirius, as novas linhas de luz serão gradualmente 
montadas ali.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/
noticia/2019/04/apesar-de-cortes-obras-avancam-no-acelerador-
de-particulas-sirius.html> Acesso em 14/abr/2019 [Adaptado]
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15. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE A primeira etapa do projeto do novo acelera-
dor foi inaugurada em 2018, em São Paulo, e o 
equipamento completo já se encontra com sua 
potência máxima ativada em fase experimental.

b. SQUARE As vozes, em discurso direto, do diretor do 
CNPEM, do diretor científico do LNLS e do 
ex-presidente Michel Temer foram trazidas para 
reforçar a linha argumentativa do articulista e 
dar crédito à matéria da revista.

c. Check-square O UVX, acelerador de fonte de luz síncroton lan-
çado em 1997, apesar de ser considerado ultra-
passado, tem importante papel na pesquisa 
brasileira envolvendo análises microscópicas, 
como na investigação sobre zika vírus.

d. SQUARE O retorno econômico e científico do Sirius será 
imenso, pois o equipamento, além de estar em 
uso pelos ministérios de Ciência e Tecnologia, 
Minas e Energia, Saúde e Agricultura, também 
estará disponível para setores privados em 
geral e cientistas do mundo inteiro.

e. SQUARE Não obstante o corte de mais da metade das 
verbas na área científica, o acelerador de par-
tículas Sirius, novo e potente gerador de luz 
síncroton, entrará em funcionamento no Brasil 
em 2020.

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ), com base no texto.

( ) O texto é complexo do ponto de vista mor-
fológico, pois apresenta inúmeras palavras 
formadas, atualmente, por prefixação, como 
é o caso das seguintes: “reconstituir” (1o pará-
grafo), “importante” (1o parágrafo), “congelar” 
(3o parágrafo), “preocupante” (3o parágrafo), 

“expectativa” (4o parágrafo) e “ultrapassado” 
(5o parágrafo).

( ) Os dois últimos parágrafos do texto apre-
sentam vários adjetivos, dentre os quais se 
destacam os seguintes (sublinhados): “setores 
privados”, “demonstrado interesse”, “novo ace-
lerador”, “importantes descobertas”, “diretor 
científico”.

( ) O plural das expressões sublinhadas em “a 
estrutura de qualquer material” (1o parágrafo) 
e “a meta de deficit primário” (3o parágrafo) é, 
respectivamente, “quaisquer materiais” e “defi-
cit primários”.

( ) Em “a construção do acelerador de partículas 
ainda enfrenta alguns percalços” (2o pará-
grafo), se a expressão sublinhada fosse subs-
tituída por “dos aceleradores de partículas”, a 
forma verbal deveria ser “enfrentam” de modo 
a manter a concordância verbal padrão.

( ) Em “existe um antigo acelerador de fonte de 
luz sincrotron, o UVX” e “o UVX já participou 
de importantes descobertas” (5o parágrafo), o 
termo sublinhado funciona, respectivamente, 
como aposto do sujeito do verbo “existir” e 
como sujeito do verbo “participar”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • V • V
b. SQUARE V • F • V • F • F
c. SQUARE F • V • F • V • V
d. SQUARE F • V • F • F • F
e. Check-square F • F • V • F • V
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17. Considere as frases abaixo:

1. Quando as obras acabarem, o acelerador de 
partículas Sirius será o equipamento mais 
avançado do mundo na geração de luz sincro-
tron. (1o parágrafo)

2. Quando estiver em funcionamento, também 
permitirá reconstituir o movimento de fenô-
menos químicos e biológicos ultrarrápidos 
que ocorrem na escala dos átomos e das 
moléculas, importantes para o desenvolvi-
mento de fármacos e materiais tecnológicos, 
como baterias mais duradouras. (1o parágrafo)

Assinale a alternativa correta, com base no texto.

a. SQUARE Em 1, o conector “Quando” introduz uma 
situação projetada para o futuro, que ocorrerá 
posteriormente à situação que está expressa na 
oração principal.

b. SQUARE Em 2, a oração subordinada introduzida por 
“Quando” expressa uma situação delimitada 
como acabada e como causa da situação 
seguinte, expressa na oração principal.

c. Check-square Em 2, a palavra “ultrarrápidos” pode ser substi-
tuída por “super-rápidos”, sem prejuízo de sig-
nificado e sem ferir as normas ortográficas da 
língua escrita.

d. SQUARE Em 2, o vocábulo “que” é conjunção integrante 
que introduz uma oração subordinada substan-
tiva que complementa sintaticamente o termo 
precedente.

e. SQUARE Em 1 e 2, as expressões “mais avançado” e “mais 
duradouras” significam, respectivamente, “que 
vai avançar mais” e “que vão durar mais”.

18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ), com base no texto.

( ) No primeiro parágrafo do texto, a primeira 
forma verbal que aparece está no tempo pre-
térito perfeito e as demais se distribuem entre 
presente e, predominantemente, futuro.

( ) Em “A solenidade contou com a presença do 
então presidente da República, Michel Temer, 
em Campinas” (2o parágrafo), a expressão 
sublinhada pode ser substituída por “do pre-
sidente da República, à época, Michel Temer”, 
sem prejuízo de significado e sem ferir a 
norma culta da língua escrita.

( ) Em “a construção do acelerador de partículas 
ainda enfrenta alguns percalços” (2o pará-
grafo), as palavras sublinhadas podem ser 
substituídas por “até então”, “muitos” e “impe-
cilhos”, sem prejuízo de significado e sem ferir 
a norma culta da língua escrita.

( ) Em “nos subsequentes cortes” (3o parágrafo), 
“um valor estimado” (4o parágrafo) e “duas 
vezes por ano é aberto chamado” (5o pará-
grafo), as palavras sublinhadas significam, 
respectivamente, “posteriores”, “previsto” e 

“bienalmente”.
( ) Em “outros ministérios […] também estão 

interessados em utilizar o acelerador” (4o pará-
grafo), a expressão sublinhada pode ser subs-
tituída por “até tem interesse na utilização 
do”, sem prejuízo de significado e sem ferir a 
norma culta da língua escrita.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F • F
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • F • V
e. SQUARE F • V • F • F • V



 Página 9

Celesc Distribuição S.A. • Concurso Público • Edital 001/2019

S2 Contador

20. Assinale a alternativa correta, com base no texto.

a. Check-square Em “[…] foi inaugurada a primeira etapa do 
projeto” e “[…] o equipamento foi construído” 
(2o parágrafo), as orações estão na voz passiva e 
o agente das respectivas ações está omitido.

b. SQUARE Em “Ao todo, são 68 mil m²” (1o parágrafo) e “[…] 
é, como um todo, preocupante” (3o parágrafo), 
as expressões sublinhadas podem ser substi-
tuídas por “totalmente”, sem prejuízo de signifi-
cado e sem ferir a norma culta da língua escrita.

c. SQUARE Em “deve acontecer em maio” e “poderá utilizar 
o espaço” (2o parágrafo), as locuções verbais 
indicam, respectivamente, que a instalação 
dos aceleradores ocorrerá obrigatoriamente 
em maio, e que a comunidade científica certa-
mente utilizará o espaço.

d. SQUARE Em “falta a parte de instalação de potência 
dos aceleradores” (2o parágrafo), o constituinte 
sublinhado é objeto direto do verbo “faltar” e as 
palavras “instalação”, “potência” e “aceleradores” 
são nomes derivados de verbos.

e. SQUARE Em “onde o equipamento foi construído” 
(2o parágrafo), o pronome relativo pode ser 
substituído por “em cujo”, sem ferir a norma 
culta da língua escrita.

Conhecimentos Específicos 40 questões

21. A empresa Só Rolos Ltda fabrica e comercializa 
embalagens descartáveis.

Em um determinado período apresentou os seguintes 
saldos contábeis:

 � Receita bruta de vendas: R$ 100.000.
 � ICMS sobre vendas: R$ 17.000.
 � IPI sobre vendas: R$ 5.000
 � Custo dos Produtos Vendidos: R$ 56.000.
 � Despesas com publicidade e propaganda: 

R$ 10.000.

Então, o lucro bruto do período foi de:

a. SQUARE R$ 12.000.
b. SQUARE R$ 22.000.
c. Check-square R$ 27.000.
d. SQUARE R$ 32.000.
e. SQUARE R$ 34.000.

19. Considere as frases abaixo:

I. A medida, pensada para tentar cumprir a 
meta de deficit primário do país, pode afe-
tar em cheio outros orçamentos, como o do 
Sirius. (3o parágrafo)

II. Além dos agentes do governo, como explica 
o diretor do CNPEM, os setores privados tam-
bém têm demonstrado interesse em investir 
no Sirius. (4o parágrafo)

III. Como o atual acelerador UVX será substituído 
pelo Sirius, as novas linhas de luz serão gra-
dualmente montadas ali. (5o parágrafo)

Analise as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em I, é dado como certo que o orçamento 
do Sirius sofrerá algum tipo de corte com a 
medida estabelecida para cumprir a meta 
econômica.

2. Em I, o vocábulo “como” introduz uma 
exemplificação.

3. Em II, a locução verbal “têm demonstrado” 
pode ser substituída por “demonstraram”, sem 
prejuízo no significado temporal.

4. Em II, o vocábulo “como” introduz uma oração 
subordinada adverbial conformativa.

5. Em III, o vocábulo “como” introduz oração 
subordinada adverbial causal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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23. O prêmio na emissão de debêntures não será 
computado na determinação do lucro real, desde que:

a. Check-square a titularidade da debênture não seja de sócio 
ou titular da pessoa jurídica emitente e seja 
registrado em reserva de lucros específica, que 
somente poderá ser utilizada para entre outra 
finalidade, o aumento do capital social.

b. SQUARE seja compensado com o deságio ocorrido em 
operações anteriores da mesma natureza e 
tenha servido de base para o cálculo dos divi-
dendos obrigatórios.

c. SQUARE seja constituída reserva de capital, que 
somente poderá ser utilizada para a absorção 
de prejuízos ou para integração à reserva legal.

d. SQUARE a operação ocorra dentro do exercício fiscal 
entre partes interdependentes e o prêmio não 
seja utilizado como base de cálculo da partici-
pação dos administradores.

e. SQUARE a debênture não seja de titularidade de partes 
beneficiárias e que o prêmio seja integrado à 
base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

24. A demonstração dos fluxos de caixa indicará as 
alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de 
caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas 
alterações em, no mínimo, três fluxos: das operações, 
dos financiamentos, e dos investimentos.

A respeito dos conhecimentos sobre a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, é correto afirmar:

a. SQUARE A venda de ações emitidas é um exemplo de 
entrada nas atividades operacionais.

b. SQUARE O recebimento de aluguéis é um exemplo de 
saída nas atividades de investimento.

c. SQUARE O desembolso dos empréstimos concedidos 
pela empresa é um exemplo de saída nas ativi-
dades de financiamento.

d. Check-square O recebimento resultante da venda de imobili-
zado é um exemplo de entrada nas atividades 
de investimento.

e. SQUARE O pagamento dos empréstimos obtidos (exceto 
juros) é um exemplo de saída nas atividades de 
investimento.

Caso 1 questões 22 e 23

Para responder às questões 22 e 23, considere as informações abaixo:

Empresa distribuidora de energia elétrica emitiu um 
lote de debêntures no valor total de R$ 15.000.000 
com o objetivo de financiar a modernização de sua 
rede de transmissão. Incorreu em custos da transação 
de R$ 200.000 com comissões do agente financeiro, 
registros e divulgação para a colocação das debêntu-
res no mercado.

As características da operação foram:

 � Data da emissão: 31/07/2018.
 � Prazo: 5 anos.
 � Taxa de juros compostos: 9% ao ano 

(pré-fixada).
 � Pagamento (resgate): único, no vencimento, 

constituído de capital e juros no valor total de 
R$ 23.079.359,32.

Os investidores consideraram a operação vantajosa e 
pagaram um prêmio de R$ 500.000, o que implicou 
uma taxa efetiva de juros de 8,57% ao ano.

22. A respeito da escrituração dos registros contábeis 
que ocorreram no dia 31/07/2018, é correto afirmar:

a. SQUARE A conta “Caixa e equivalentes de caixa” foi 
aumentada em R$ 15.000.000.

b. Check-square Houve um aumento no total do passivo de 
R$ 15.300.000.

c. SQUARE O prêmio obtido na emissão de debêntures de 
R$ 500.000 foi registrado no patrimônio líquido 
como uma Reserva de Capital.

d. SQUARE Os custos da transação de R$ 200.000 foram 
descarregados como despesa financeira no 
resultado do período.

e. SQUARE Foi reconhecida uma despesa financeira anteci-
pada no ativo referente à operação no valor de 
R$ 8.079.359,32.
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26. Em 31/12/2018, a companhia Barão do Varejo 
(investidora) tinha 50% de participação na companhia 
de Transportes Fast (investida), o que corresponde a R$ 
500.000. O patrimônio líquido da investida é composto 
apenas pela conta Capital Social, que é representado 
por 10.000 ações ordinárias. Na Demonstração do 
Resultado do Exercício de 2018, a companhia de Trans-
portes Fast apurou um lucro líquido de R$ 50.000 e 
provisionou R$ 30.000 a título de dividendos.

Nesse caso a:

a. SQUARE companhia de Transportes Fast está impedida 
de pagar dividendos à investidora em razão de 
haver influência significativa presumida.

b. SQUARE investidora deve avaliar o investimento em 
2018 pelo método de custo e reconhecer uma 
receita de dividendos de R$ 15.000.

c. SQUARE companhia Barão do Varejo deve avaliar a com-
panhia de Transportes Fast pelo método da equi-
valência patrimonial e reconhecer uma receita 
em 2018 de R$ 15.000 de dividendos e uma 
receita de equivalência patrimonial de R$ 10.000.

d. Check-square companhia Barão do Varejo deve avaliar a 
companhia de Transportes Fast pelo método 
da equivalência patrimonial e reconhecer uma 
receita em 2018 de equivalência patrimonial de 
R$ 25.000.

e. SQUARE investidora pode escolher o método de ava-
liação de investimento entre o de custo e o da 
equivalência patrimonial, devendo demonstrar 
e justificar a escolha em nota explicativa.

25. Considere a seguinte situação hipotética:

A companhia Eletrocinese SA recebeu do município 
de Nova Valsugana, em doação como incentivo fiscal, 
um terreno avaliado em R$ 500.000 para que seja 
realizado investimento na instalação de uma subesta-
ção de energia elétrica. Não houve, por parte do muni-
cípio, nenhuma exigência de contraprestação a ser 
realizada ou outra obrigação adicional a ser cumprida 
pela companhia.

Nesse caso, de acordo com as Leis Federais no 6.404/76 
e no 11.638/07 e alterações posteriores, é correto afir-
mar que na Eletrocinese SA:

a. SQUARE A contrapartida do registro do terreno no ativo 
é uma conta de passivo.

b. SQUARE O valor recebido a título de doação referente a 
incentivos fiscais não poderá ultrapassar o capi-
tal social da companhia.

c. SQUARE O valor de R$ 500.000 deverá ser registrado em 
reserva de capital de “Doações e Subvenções 
para Investimentos”, tendo como contrapartida 
uma conta no ativo imobilizado.

d. SQUARE Em nenhum momento, presente ou futuro, a 
doação poderá ser reconhecida como receita, 
por não representar um fluxo de caixa presente 
ou futuro na entidade.

e. Check-square A assembleia geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar para a reserva 
de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido 
decorrente da doação para investimento, que 
poderá ser excluída da base de cálculo do divi-
dendo obrigatório.
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28. O saldo da conta “Duplicatas a receber” em  
31/dez/18 foi de:

a. Check-square R$ 51.000.
b. SQUARE R$ 59.000.
c. SQUARE R$ 66.000.
d. SQUARE R$ 70.000.
e. SQUARE R$ 86.000.

29. Analise o texto abaixo:

Definidos locais para poda ou corte de árvores

O representante da empresa, com sede em Tijucas, 
contratada pela Celesc para fazer o corte e a poda 
de árvores sobre a rede de energia elétrica em Nova 
Trento e as autoridades municipais definiram nove 
locais no município para fazer a execução do serviço, 
o que deve acontecer nos próximos dias. A vegetação 
envolvida é toda exótica e seu porte atual tem poten-
cial de perigo, uma vez que seus galhos tendem a cair 
sobre as redes de energia e, consequentemente, gerar 
falta de abastecimento.

O Trentino - 19/02/2019 (com adaptações) 
https://otrentino.com.br/definidos-locais-para-poda- 
ou-corte-de-arvores/

Com base na notícia acima e considerando os conheci-
mentos sobre tributação, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Há incidência de ICMS no serviço de corte e 
poda de árvores, pois ocorreu uma prestação 
intermunicipal e foram empregados materiais.

b. SQUARE Há apenas a incidência de ISS sobre o serviço 
de corte e poda de árvores e ele é devido pela 
empresa contratada ao município de Tijucas.

c. Check-square Sobre o serviço de corte e poda de árvores, 
há incidência de ISS e o imposto é devido ao 
município de Nova Trento.

d. SQUARE Há incidência de ISS sobre a prestação do ser-
viço realizado em Nova Trento e também de 
ICMS, que é devido pela empresa contratada ao 
município de Tijucas.

e. SQUARE Ao realizar o pagamento do serviço à empresa 
contratada, a Celesc está obrigada a fazer a 
retenção do ISS em favor do município de 
Tijucas.

Caso 2 questões 27 e 28

Para responder às questões 27 e 28, considere as informações abaixo:

A empresa Pirraça Ltda. é um comércio varejista de 
artigos para festas infantis e encerra seus exercícios 
sociais em 31 de dezembro de cada ano. Na Demons-
tração do Resultado do Exercício de 2018 da empresa, 
as únicas despesas registradas foram as administrati-
vas, no montante de R$ 5.000, e de vendas, no mon-
tante de R$ 15.000. Do lucro líquido de 2018, R$ 2.000 
foram destinados para dividendos.

Durante 2018, a conta “Fornecedores a pagar” foi debi-
tada em R$ 60.000 por pagamentos efetuados pela 
empresa aos seus fornecedores, de quem comprou a 
prazo. Durante 2018, a Pirraça Ltda. também comprou 
mercadorias à vista por R$ 70.000.

Ainda em 2018, a empresa recebeu R$ 8.000 em 
decorrência de vendas à vista realizadas no ano. Em 
2018, a conta “Duplicatas a receber” foi creditada em 
R$ 35.000, em decorrência de recebimentos de clien-
tes. Os saldos das seguintes contas constavam nos 
Balanços Patrimoniais da Pirraça Ltda:

no Balanço Patrimonial de 31/dez/17 31/dez/18
Fornecedores a pagar R$ 45.000 R$ 55.000
Estoque de mercadorias R$ 10.000 R$ 30.000
Duplicatas a receber R$ 20.000 R$ ?

Sabe-se que a empresa Pirraça Ltda. sempre destina 
50% do seu lucro líquido para dividendos, que são 
pagos no exercício social imediatamente seguinte.

27. O valor das “Receitas de vendas” de 2018 foi de:

a. SQUARE R$ 8.000.
b. SQUARE R$ 24.000.
c. SQUARE R$ 35.000.
d. SQUARE R$ 66.000.
e. Check-square R$ 74.000.
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32. Durante o mês de dezembro de 2018, a com-
panhia Calculada Ltda. teve uma diminuição do seu 
índice de liquidez imediata.

Uma das razões que pode ter causado a redução é a:

a. SQUARE compra, a prazo, de mercadorias para revenda 
com pagamento previsto para janeiro de 2019.

b. SQUARE obtenção de empréstimo junto a um agente 
financeiro para pagamento no longo prazo.

c. SQUARE integralização, em dinheiro, do capital social 
pelos sócios da companhia.

d. Check-square aquisição, com pagamento à vista, de uma 
máquina registrada no ativo imobilizado.

e. SQUARE alienação (venda) de um veículo para recebi-
mento a partir de março de 2019.

33. Segundo as Leis Federais no 6.404/76 e no 11.638/07 
e alterações posteriores, a demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados discriminará:

1. o saldo do início do período, os ajustes de 
exercícios anteriores e a correção monetária 
do saldo inicial.

2. as reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício.

3. os montantes das receitas não realizadas e 
das despesas não pagas.

4. as transferências para reservas, os dividendos, 
a parcela dos lucros incorporada ao capital e o 
saldo ao fim do período.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. A Lucro Certo Ltda. é uma empresa comercial, 
contribuinte de ICMS, mas não de IPI. Adquiriu merca-
dorias para revenda e no documento fiscal de compra 
constavam, entre outras, as seguintes informações:

 � Valor das mercadorias: R$ 10.000.
 � Valor do ICMS: R$ 1.200.
 � Valor do IPI: R$ 1.000.

O valor registrado na conta estoque de mercadorias 
pela Lucro Certo Ltda. referente a essa compra foi de:

a. SQUARE R$ 7.800.
b. Check-square R$ 9.800.
c. SQUARE R$ 10.000.
d. SQUARE R$ 11.000.
e. SQUARE R$ 12.200.

31. Considere as afirmativas abaixo sobre análise e 
interpretação das demonstrações contábeis.

1. Ao realizar uma relação entre contas contábeis 
e formar um quociente (índices) é possível 
obter indicadores de situações referentes aos 
aspectos econômico e financeiro de uma enti-
dade para a tomada de decisões.

2. Uma das finalidades da análise vertical é 
verificar a variação das contas de um período 
para outro.

3. Os indicadores de liquidez são especialmente 
úteis para determinar a capacidade de paga-
mento da entidade.

4. Os índices de atividade apresentam infor-
mações sobre a composição das fontes de 
financiamento. Entre o grupo de índices de 
atividade está o de participação do capital de 
terceiros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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34. Depois de realizados os ajustes,  
o valor do Lucro líquido é de:

a. SQUARE R$ 34.000.
b. SQUARE R$ 38.000.
c. Check-square R$ 40.000.
d. SQUARE R$ 42.000.
e. SQUARE R$ 46.000.

35. Depois de realizados os ajustes,  
o Total do ativo é de:

a. SQUARE R$ 272.000.
b. SQUARE R$ 280.000.
c. Check-square R$ 282.000.
d. SQUARE R$ 290.000.
e. SQUARE R$ 292.000.

36. A empresa Elétrons comercializa lustres e lumi-
nárias e avalia seus estoques pelo método da média 
ponderada móvel. Em 01/02/2019, seu estoque tinha 
200 unidades de determinado item avaliadas ao custo 
unitário de R$ 100.

Durante o mês de fevereiro, ocorreram as seguintes 
operações com esse item:

1. Compra a prazo de 600 unid. a R$ 120 cada.
2. Venda à vista de 100 unid. a R$ 150 cada.
3. Venda a prazo de 300 unid. a R$ 140 cada.
4. Compra a prazo de 200 unid. a R$ 130 cada.
5. Venda à vista de 100 unid. a R$ 140 cada.

Considerando que não há tributação, ao final de feve-
reiro, os valores do Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) e do estoque final são, respectivamente, de:

a. SQUARE 58.000 e 27.000.
b. SQUARE 58.000 e 47.000.
c. Check-square 58.000 e 60.000.
d. SQUARE 71.000 e 47.000.
e. SQUARE 71.000 e 60.000.

Caso 3 questões 34 e 35

Para responder às questões 34 e 35, considere as informações abaixo:

A companhia Luz Forte Ltda. levantou o seguinte 
balancete ao final do exercício social de 2018.

Conta Saldo – R$
Veículos 50.000
Caixa 18.000
Impostos a recolher 6.000
Estoque - mercadorias para revenda 12.000
Fornecedores a pagar 98.000
Desp. antecipadas - seguros a apropriar 8.000
Ações em tesouraria 10.000
Despesa com salários 66.000
Depreciação acumulada (Veículos) 8.000
Duplicatas a pagar (LP) 38.000
Vendas de mercadorias 356.000
Impostos sobre vendas 36.000
Capital social 118.000
Moveis e utensílios 20.000
Despesas administrativas e financeiras 54.000
Compras de mercadorias para revenda 56.000
Banco conta movimento 34.000
Fretes sobre compras de merc. p/rev. 6.000
Duplicatas a receber 150.000
Devolução de compras de merc. p/rev. 10.000
Prejuízos acumulados 14.000
Estoque - material de uso de consumo 2.000
Deprec. acum. - móveis e utensílios 4.000
Adiantamento a fornecedores 14.000

Porém, o contador não reconheceu as transações 
abaixo, que precisam ser registradas e ajustadas:

1. Os salários de dezembro no valor de R$ 6.000, 
que serão pagos em janeiro, não foram 
contabilizados.

2. Não foi realizado o reconhecimento da des-
pesa com seguros (já apropriados), no valor 
de R$ 2.000.

3. Não foi realizado o reconhecimento da depre-
ciação dos veículos de 20% e móveis e utensí-
lios de 10%.

O contador sabe que no início de 2018 o saldo 
em estoque de mercadorias para revenda era de 
R$ 94.000 e o de material de uso de consumo de 
R$ 8.000.
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39. A União, mediante lei complementar, poderá insti-
tuir empréstimos compulsórios:

1. para atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência.

2. desde que sejam não cumulativos e não 
tenham fato gerador ou base de cálculo 
próprios dos discriminados na Constituição 
Federal.

3. cujos recursos provenientes de sua arrecada-
ção podem não ser vinculados à despesa que 
fundamentou sua instituição.

4. no caso de investimento público de caráter 
urgente e de relevante interesse nacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

40. Compete à União instituir impostos sobre:

1. Transmissão causa mortis e doação, de quais-
quer bens ou direitos.

2. Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição.

3. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários.

4. Propriedade territorial rural.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

37. A companhia Gomos é a controladora da com-
panhia Meta e avalia o investimento pelo método da 
equivalência patrimonial. Em determinado exercício 
social a companhia Meta apurou lucro e distribuiu R$ 
10.000 em dividendos à sua controladora. Nesse caso, 
para registrar o recebimento dos dividendos, a com-
panhia Gomos fez o seguinte registro contábil:

a. SQUARE Débito Investimentos 10.000
Crédito Receita com dividendos 10.000

b. SQUARE Débito Investimentos 10.000
Crédito Receita da equivalência patrimonial 10.000

c. SQUARE Débito Caixa e equivalentes de caixa 10.000
Crédito Receita com dividendos 10.000

d. Check-square Débito Caixa e equivalentes de caixa 10.000
Crédito Investimentos 10.000

e. SQUARE Débito Caixa e equivalentes de caixa 10.000
Crédito Receita da equivalência patrimonial 10.000

38. As taxas têm 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 ou posto à sua disposição.

A respeito dos conhecimentos sobre taxas no direito 
tributário, é correto afirmar:

a. Check-square Não podem ter base de cálculo própria de 
impostos.

b. SQUARE Podem ser instituídas somente pela União, 
como é o caso da taxa de emissão de 
passaporte.

c. SQUARE Podem ser relativas a serviço de utilidade 
pública, como a taxa de energia elétrica ou de 
água e esgoto.

d. SQUARE São classificadas como uma espécie das contri-
buições sociais.

e. SQUARE A taxa de pavimentação asfáltica pode ser 
cobrada dos moradores lindeiros à obra reali-
zada pelo poder público em razão da valoriza-
ção ocorrida nos imóveis.
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42. Considere a seguinte situação hipotética:

A companhia Vaga Lume contratou a empresa Sinto-
nia Fina para, mediante cessão de mão de obra, reali-
zar o serviço de corte e ligação de energia elétrica.

Nesse caso, de acordo com o Decreto Federal 
no 3.048/99, a empresa contratante deverá:

a. SQUARE Não efetuar qualquer tipo de retenção à segu-
ridade social no pagamento devido à empresa 
Sintonia Fina, já que o serviço de corte e liga-
ção de energia elétrica envolve atividade insa-
lubre sujeita a regulamentação específica.

b. SQUARE Compensar o valor retido de 11% do valor 
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de pres-
tação de serviços emitido pela Sintonia Fina e 
recolher a importância retida em seu nome à 
seguridade social.

c. Check-square Reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura 
ou recibo de prestação de serviços emitido pela 
Sintonia Fina e recolher a importância retida em 
nome da empresa contratada à seguridade social.

d. SQUARE Reter 20% do valor bruto da nota fiscal, fatura 
ou recibo de prestação de serviços emitido pela 
Sintonia Fina e recolher a importância retida 
em nome da empresa contratada à seguridade 
social.

e. SQUARE Acrescer 20% ao valor bruto da nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços emi-
tido pela Sintonia Fina e recolher a importância 
retida em nome da empresa contratada à segu-
ridade social.

41. Considere a seguinte situação hipotética:

No mês de fevereiro de 2019, uma empresa distribui-
dora de energia elétrica (não enquadrada no Simples 
Nacional) contratou por R$ 5.000 o sr. Silva Brasil, 
pessoa física, engenheiro e segurado pela previdência 
social como contribuinte individual, para realizar um 
serviço técnico e emitir laudo de impacto ambiental. 
O pagamento foi realizado em fevereiro de 2019 e 
nesse mês o sr. Silva Brasil não realizou outros serviços 
ou manteve relação de emprego.

Nesse caso, de acordo com o Decreto Federal 
no 3.048/99, a empresa contratante deverá:

a. Check-square Reter 11% dos R$ 5.000 devidos ao sr. Silva Brasil 
e recolher 20% sobre o valor de R$ 5.000 a título 
de contribuição da empresa à seguridade social.

b. SQUARE Acrescer 11% aos R$ 5.000 devidos ao sr. Silva 
Brasil e reter 20% sobre o valor de R$ 5.000 a 
título de contribuição da empresa à seguridade 
social.

c. SQUARE Reter 20% dos R$ 5.000 devidos ao sr. Silva Brasil 
e recolher 11% sobre o valor de R$ 5.000 a título 
de contribuição da empresa à seguridade social.

d. SQUARE Não realizar qualquer tipo de retenção ou 
contribuição à seguridade social, já que é de 
responsabilidade do contribuinte individual o 
pagamento mensal dos valores devidos.

e. SQUARE Acrescer 20% aos R$ 5.000 devidos ao sr. Silva 
Brasil e reter 11% sobre o valor de R$ 5.000 a 
título de contribuição da empresa à seguridade 
social.



 Página 17

Celesc Distribuição S.A. • Concurso Público • Edital 001/2019

S2 Contador

44. A Metalúrgica Santa Ágata, estabelecida em Santa 
Catarina, fabricou, sob encomenda do Clube de Bocha 
Rafa Vollo, um busto do seu primeiro presidente no 
valor de R$ 10.000. Cobrou também R$ 1.000 pelo 
desenho e molde do produto e R$ 2.000 para a insta-
lação do busto na sede da encomendante. A metalúr-
gica recebeu o valor total de forma antecipada no mês 
de janeiro de 2019, quando emitiu um documento 
fiscal de “Venda para Entrega Futura” para fins de fatu-
ramento. Contudo, o busto somente foi finalizado no 
dia 31 de março de 2019, data em que saiu do esta-
belecimento da fabricante com destino ao estabele-
cimento destinatário em Rodeio (SC), sendo instalado 
no dia 01 de abril de 2019.

Nesse caso, o fato gerador do ICMS ocorreu em:

a. SQUARE janeiro e a base de cálculo  
do ICMS foi de R$ 10.000.

b. SQUARE janeiro e a base de cálculo  
do ICMS foi de R$ 13.000.

c. SQUARE março e a base de cálculo  
do ICMS foi de R$ 10.000.

d. Check-square março e a base de cálculo  
do ICMS foi de R$ 13.000.

e. SQUARE abril e a base de cálculo  
do ICMS foi de R$ 12.000.

45. Considere a seguinte situação hipotética:

Uma empresa catarinense distribuidora de energia 
elétrica importou do exterior do país um transforma-
dor de voltagem. O equipamento foi desembaraçado 
no porto de Santos (SP) e o valor convertido em Reais 
foi de R$ 200.000. Houve a incidência do imposto de 
importação de R$ 15.000; IPI de R$ 20.000 e de despe-
sas aduaneiras de R$ 5.000. A alíquota interna do ICMS 
do transformador de voltagem é de 17% em Santa 
Catarina e de 18% em São Paulo.

Então, nesse caso, o ICMS da importação é devido ao 
Estado de:

a. SQUARE São Paulo e o valor é de R$ 43.200,00.
b. SQUARE São Paulo e o valor é de R$ 52.682,93.
c. SQUARE Santa Catarina e o valor é de R$ 34.000,00.
d. SQUARE Santa Catarina e o valor é de R$ 40.800,00.
e. Check-square Santa Catarina e o valor é de R$ 49.156,63.

43. A respeito dos conhecimentos sobre ICMS, con-
sidere que em 2019 a empresa Casa das Bandeiras, 
contribuinte de ICMS, estabelecida em Santa Catarina, 
vendeu mercadorias de origem nacional para três 
clientes do Distrito Federal:

1. Sr. Timolau Souza, pessoa física, não 
contribuinte de ICMS, que comprou uma 
bandeira do Brasil por R$ 200 para torcer pela 
seleção durante a Copa América de futebol.

2. Indústria de conservas Só Pepinos, contri-
buinte de ICMS, que comprou uma bandeira 
do Distrito Federal por R$ 500 para ficar has-
teada na frente do estabelecimento.

3. Senado Federal, órgão público, não 
contribuinte de ICMS, que comprou uma 
bandeira de cada Estado da Federação pelo 
valor total de R$ 5.000 para decoração interna.

Considere que a alíquota interna da mercadoria “ban-
deira” no Distrito Federal é de 18% e em Santa Cata-
rina é de 17%; que não há protocolo de substituição 
tributária entre os entes da federação.

Então, o valor de ICMS devido pela Casa das Bandeiras 
ao Estado de Santa Catarina e ao Distrito Federal é, 
respectivamente, de:

a. SQUARE 399 e 0.
b. Check-square 399 e 572.
c. SQUARE 528 e 751.
d. SQUARE 684 e 312.
e. SQUARE 969 e 1.010.
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48. Em um período de apuração foi utilizada energia 
elétrica pelos seguintes estabelecimentos:

1. um frigorífico, que consome energia elétrica 
no processo de industrialização de aves e 
suínos, cujos produtos resultantes são comer-
cializados no mercado interno.

2. uma loja de departamentos, que utiliza a 
energia elétrica em painéis com propaganda 
e publicidade.

3. uma igreja, que utiliza a energia elétrica para 
manter ligados equipamentos de climatização 
do ambiente.

4. uma indústria de papel e celulose, que con-
some energia elétrica no processo de indus-
trialização, cujos produtos resultantes são 
exportados.

Podem aproveitar o crédito de ICMS desta-
cado na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica os 
estabelecimentos:

a. SQUARE 1 e 2.
b. Check-square 1 e 4.
c. SQUARE 2 e 3.
d. SQUARE 2 e 4.
e. SQUARE 3 e 4.

49. A respeito dos conhecimentos sobre o Imposto 
sobre Serviços (ISS) previstos nas Leis Complementares 
Federais no 116/03 e no 157/2016, é correto afirmar:

a. Check-square A incidência do imposto não depende da deno-
minação dada ao serviço prestado.

b. SQUARE O fornecimento de energia elétrica para resi-
dências é fato gerador de ISS.

c. SQUARE A igreja Santo Cristo contratou um serviço de 
dedetização de suas instalações. Nesse caso, 
a empresa contratada não deverá destacar e 
cobrar o ISS no documento fiscal, pois é vedada 
a cobrança de imposto sobre serviços presta-
dos a templos de qualquer culto.

d. SQUARE As alíquotas máximas e mínimas do imposto 
são, respectivamente, de 12% e 5%.

e. SQUARE Há incidência do imposto na prestação de 
serviços dos diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades 
e fundações.

46. A respeito dos conhecimentos sobre o Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Ser-
viços de Transporte e de Comunicação – ICMS, previs-
tos na Lei Complementar Federal no 87/96, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Não é contribuinte a pessoa física ou jurídica 
que, sem habitualidade ou intuito comercial, 
importe bens ou mercadorias do exterior.

b. SQUARE A legislação veda, em qualquer hipótese, o 
aproveitamento de crédito decorrente de 
entrada de mercadorias no estabelecimento 
destinadas ao ativo permanente.

c. SQUARE O direito de utilizar o crédito extingue-se 
depois de decorridos dois anos contados da 
data de emissão do documento.

d. Check-square O imposto não incide sobre operações com 
ouro, quando definido em lei como ativo finan-
ceiro ou instrumento cambial.

e. SQUARE O imposto incide sobre operações e prestações 
que destinem ao exterior mercadorias, inclu-
sive produtos primários e produtos industriali-
zados semielaborados, ou serviços.

47. Para efeito de cálculo do PIS/Pasep não 
cumulativo, com a alíquota de 1,65%, podem 
ser excluídos da receita bruta, quando a tenham 
integrado, os valores:

1. do IPI.
2. das vendas canceladas.
3. dos descontos incondicionais concedidos.
4. das reversões de provisões.
5. do ICMS, quando destacado em nota fiscal e 

cobrado pelo vendedor dos bens ou presta-
dor dos serviços na condição de substituto 
tributário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Caso 4 questões 52 e 53

Para responder às questões 52 e 53 considere:

A Audácia Consultoria é especializada em fusões e 
aquisições. É tributada pelo lucro presumido e obteve 
de janeiro a março de 2019 uma receita de R$ 200.000 
com prestação e serviços. Além disso, auferiu outros 
R$ 10.000 referentes ao aluguel de um galpão de sua 
propriedade.

52. O valor do imposto de renda a pagar no período 
foi de:

a. SQUARE 3.900.
b. SQUARE 10.800.
c. SQUARE 11.100.
d. Check-square 12.500.
e. SQUARE 31.500.

53. O valor da contribuição a pagar no período foi de:

a. SQUARE 3.060.
b. Check-square 6.600.
c. SQUARE 8.880.
d. SQUARE 18.900.
e. SQUARE 12.000.

54. Considere a seguinte situação hipotética: empresa 
distribuidora de energia elétrica contratou uma pessoa 
jurídica para realização de serviço de geologia, que é 
caracterizadamente de natureza profissional.

Nesse caso, é correto afirmar que no momento do 
pagamento a contratante deve fazer a retenção (entre 
outros) na fonte de:

a. SQUARE 0,65% relativos à COFINS.
b. Check-square 1,5% relativos ao imposto de renda.
c. SQUARE 3% relativos ao PIS.
d. SQUARE 8% relativos à seguridade social.
e. SQUARE 9% relativos à contribuição social sobre o lucro 

líquido.

50. Maria pretende viajar para Montevideo com suas 
amigas para conhecer a capital do país vizinho. Para 
isso, realizou as seguintes atividades:

1. Foi até o Instituto Geral de Perícias (IGP), que é 
um órgão vinculado à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, para retirar uma segunda 
via da Carteira de Identidade. Para a confecção 
do documento pagou uma taxa de R$ 37,55.

2. Deixou seu carro em estacionamento pri-
vado próximo ao IGP, pelo qual pagou R$ 10 
durante o período de duas horas.

3. Ao sair do estacionamento parou em uma 
lanchonete, tomou um café e comeu um pão 
de queijo, pelos quais pagou R$ 8.

4. Deu R$ 2 de gorjeta ao garçom que lhe aten-
deu na lanchonete.

5. Fez um orçamento para o passeio em uma 
agência de viagens, que inclui o transporte 
aéreo, hospedagem e guia turístico.

A respeito da situação acima e com base nos conheci-
mentos sobre o Imposto sobre Serviços (ISS), é correto 
afirmar que ocorreu o fato gerador do imposto em:

a. SQUARE 1.
b. Check-square 2.
c. SQUARE 5.
d. SQUARE 1 e 5.
e. SQUARE 2 e 4.

51. É fato gerador da obrigação de contribuição para 
o PIS:

1. a sucessão de sócios ou a transferência de 
cotas de participação.

2. a folha de salários dos partidos políticos.
3. a obtenção de lucro por entidade com finali-

dade lucrativa.
4. o resultado patrimonial positivo nas entida-

des públicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
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58. De acordo com a Resolução Normativa e Anexo 
– no 674/2015 da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), as instruções, os conceitos e as normas 
contidas no Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico (MCPSE) são específicas para o “Controle do 
Ativo Imobilizado” vinculado ao serviço outorgado 
de energia elétrica e devem ser obrigatoriamente 
aplicadas por concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de energia elétrica.

A observância dessas instruções é opcional às:

a. SQUARE autorizadas de geração pluvial por meio de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

b. SQUARE permissionárias de geração independente de 
natureza rudimentar ou artesanal.

c. SQUARE concessionárias de geração em regime de 
mútua cooperação e as que empreguem sub-
produtos industriais.

d. SQUARE concessionárias de geração pluvial em regime 
de produção compartilhada e de autoprodução, 
bem como às de geração maremotriz (ondas e 
marés).

e. Check-square autorizadas de geração térmica em regime de 
produção independente e de autoprodução 
bem como às de geração solar e eólica.

59. Segundo a Lei Federal no 6.404/76 e suas altera-
ções, no balanço patrimonial, as contas serão classifi-
cadas segundo os elementos do patrimônio que regis-
trem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento 
e a análise da situação financeira da companhia.

No ativo, as contas serão dispostas em ordem decres-
cente de grau de liquidez dos elementos nelas regis-
trados, nos seguintes grupos:

a. SQUARE ativo circulante; e ativo permanente, composto 
por investimentos, imobilizado e intangível.

b. SQUARE ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e 
ativo permanente.

c. SQUARE ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e 
ativo não circulante, composto por investimen-
tos, imobilizado e intangível.

d. Check-square ativo circulante; e ativo não circulante, com-
posto por ativo realizável a longo prazo, investi-
mentos, imobilizado e intangível.

e. SQUARE ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e 
ativo não circulante, composto por investimen-
tos, imobilizado e diferido.

55. A companhia Atlética SA é tributada com base no 
lucro real anual e durante o exercício social de 2018 
apurou um lucro contábil de R$ 48.000.000. Na apura-
ção do resultado constou uma receita referente a divi-
dendos recebidos de participações societárias no valor 
de R$ 2.000.000 e despesas relativas a multas recebi-
das por infrações fiscais R$ 4.000.000. No exercício de 
2017 houve um prejuízo fiscal de R$ 20.000.000.

Então, o imposto de renda e a contribuição social devi-
dos no exercício de 2018 são, respectivamente, de:

a. SQUARE 4.830.000 e 2.898.000.
b. SQUARE 5.250.000 e 3.150.000.
c. SQUARE 7.676.000 e 2.772.000.
d. SQUARE 8.026.000 e 2.898.000.
e. Check-square 8.726.000 e 3.150.000.

56. Em uma empresa industrial há um supervisor de 
produção que gerencia a fabricação de vários produtos.

Então, o gasto da empresa com os salários e encargos 
do supervisor é classificado em relação aos produtos 
fabricados como:

a. SQUARE Uma despesa fixa.
b. SQUARE Uma despesa variável.
c. SQUARE Uma despesa administrativa.
d. Check-square Um custo indireto de fabricação.
e. SQUARE Um custo direto de fabricação.

57. Considere a seguinte situação hipotética: 
empresa catarinense distribuidora de energia elétrica 
adquiriu de produtora paranaense energia elétrica 
para comercialização.

Nesse caso, segundo o Decreto Estadual (SC) 
no 2.870/2001 e anexos (RICMS/SC):

a. Check-square não há incidência de ICMS na operação.
b. SQUARE há incidência de ICMS e a alíquota é de 12%.
c. SQUARE há incidência de ICMS e a alíquota é de 25%.
d. SQUARE poderá haver incidência de ICMS se ambas as 

empresas forem contribuintes do imposto.
e. SQUARE a empresa adquirente deverá recolher a dife-

rença entre a alíquota interna e a alíquota inte-
restadual ao Estado de Santa Catarina.
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60. Você é o contador de uma empresa com fins lucrativos e durante uma reu-
nião com acionistas recebeu a indagação: qual é a diferença, em termos de tribu-
tação do imposto de renda, entre a empresa distribuir dividendos ou juros sobre 
o capital próprio.

Você deve responder que:

a. SQUARE Os juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido não ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, 
nem integram a base de cálculo do imposto sobre a renda do beneficiário; 
enquanto que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, presumido e arbitrado, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na 
fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou do crédito.

b. SQUARE Tanto os juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do patrimô-
nio líquido, quanto os lucros ou dividendos calculados com base nos resul-
tados pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real, presumido e arbitrado, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na 
fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou do crédito.

c. SQUARE Tanto os juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do patri-
mônio líquido, quanto os lucros ou dividendos calculados com base nos 
resultados pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real, presumido e arbitrado, não ficam sujeitos à incidência 
do imposto sobre a renda na fonte, nem integram a base de cálculo do 
imposto sobre a renda do beneficiário.

d. SQUARE Tanto os juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do patri-
mônio líquido, quanto os lucros ou dividendos calculados com base nos 
resultados pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real, presumido e arbitrado, ficam sujeitos ao imposto sobre 
a renda na fonte, à alíquota de vinte e sete e meio por cento, na data do 
pagamento ou do crédito.

e. Check-square Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados pagos ou 
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, pre-
sumido e arbitrado, não ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a 
renda na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto sobre a renda 
do beneficiário; enquanto que os juros sobre o capital próprio calculados 
sobre as contas do patrimônio líquido ficam sujeitos ao imposto sobre a 
renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou 
do crédito.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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