
Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Prova 2 (100 questões)

2. Uma empresa apresentou as seguintes operações 
em determinado período, em que não havia estoques 
iniciais:

 � Aquisição de matéria-prima, no valor total de 
R$ 230.000,00, sendo o total consumido no 
período equivalente a R$ 140.000,00.

 � Aquisição de combustível para veículo da área 
de vendas, no valor de R$ 2.000,00, consu-
mido durante o período.

 � A mão de obra direta do período totalizou 
R$ 40.000,00.

 � Os custos indiretos de fabricação do período 
foram de R$ 80.000,00.

 � A remuneração do pessoal das diretorias geral, 
administrativa e financeira da empresa totali-
zou R$ 45.000,00 no período.

Considerando os dados sobre a empresa, identifique a 
alternativa que apresenta corretamente os valores de 
Custos e Despesas, do período.

a. ( ) Custos: R$ 230.000,00; Despesas: R$ 122.000,00.
b. ( X ) Custos: R$ 260.000,00; Despesas: R$ 47.000,00.
c. ( ) Custos: R$ 260.000,00; Despesas: R$ 50.000,00.
d. ( ) Custos: R$ 262.000,00; Despesas: R$ 0,00.
e. ( ) Custos: R$ 262.000,00; Despesas: R$ 47.000,00.

Contabilidade 35 questões

1. Analise as afirmativas abaixo em relação à termino-
logia básica de custos industriais comumente utilizada 
na área contábil.

1. Desembolso é o gasto relativo a bem ou ser-
viço utilizado na produção de outros bens e 
serviços.

2. Gasto compreende a aquisição de um pro-
duto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 
financeiro para a entidade.

3. Custo é um gasto relativo a bem ou serviço 
utilizado na produção de outros bens e 
serviços.

4. Despesa compreende bem ou serviço consu-
mido direta ou indiretamente para a obtenção 
de receitas.

5. Investimento corresponde à aquisição de um 
produto ou serviço qualquer, que gera sacrifí-
cio financeiro para a entidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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5. Considere os seguintes dados referentes a uma 
empresa fabricante de estruturas pré-moldadas de 
concreto:

 � Estoque inicial de produtos em elaboração: 
R$ 49.000,00

 � Energia elétrica da produção: R$ 21.000,00
 � Estoque inicial de matéria-prima: R$ 45.000,00
 � Estoque inicial de produtos acabados: 

R$ 26.000,00
 � Compra de matéria-prima: R$ 260.000,00
 � Estoque final de matéria-prima: R$ 20.000,00
 � Mão de obra direta: R$ 68.000,00
 � Estoque final de produtos acabados: 

R$ 42.000,00
 � Custos indiretos de fabricação: R$ 57.000,00
 � Estoque final de produtos em elaboração: 

R$ 36.000,00

Com base nos dados, o Custo dos Produtos Vendidos, 
no período, foi de:

a. ( ) R$ 224.000,00.
b. ( ) R$ 384.000,00.
c. ( ) R$ 403.000,00.
d. ( X ) R$ 428.000,00.
e. ( ) R$ 526.000,00.

3. Uma empresa que fabrica pranchas de surfe apre-
sentou os seguintes dados, em determinado período 
de operação:

 � Quantidade produzida no período: 1.800 
unidades.

 � Preço de venda: R$ 400,00 por unidade.
 � Custo com materiais diretos: R$ 150,00 por 

unidade.
 � Comissões de vendas: R$ 50,00 por unidade.
 � Custos fixos: R$ 250.000,00 por período.
 � Despesas fixas: R$ 50.000,00 por período.

Com base nos dados, o Ponto de Equilíbrio da 
empresa no período foi de:

a. ( ) 750 unidades.
b. ( ) 1.250 unidades.
c. ( ) 1.300 unidades.
d. ( X ) 1.500 unidades.
e. ( ) 1.800 unidades.

4. Em determinado período, uma empresa industrial 
produziu 500 unidades do seu único produto, tendo 
vendido 400 unidades, ao preço de venda unitário de 
R$ 100,00.

No mesmo período foram coletados os seguintes 
dados:

 � Custo variável unitário de R$ 20,00.
 � Custos fixos totais de R$ 20.000,00.
 � Despesas variáveis de vendas de R$ 12,00 por 

unidade.
 � Despesas fixas comerciais e administrativas de 

R$ 12.000,00 no período.
 � Não havia estoque inicial de produtos no 

período.

Com base nos dados, a Margem de Contribuição 
Unitária e o Lucro Bruto Unitário do produto no perí-
odo foram, respectivamente, de:

a. ( ) R$ 40,00 e R$ 68,00.
b. ( ) R$ 68,00 e R$ 30,00.
c. ( X ) R$ 68,00 e R$ 40,00.
d. ( ) R$ 80,00 e R$ 4,00.
e. ( ) R$ 80,00 e R$ 40,00.
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8. Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
da contabilidade como sendo uma ciência.

a. ( X ) Ciência sociais
b. ( ) Ciências exatas
c. ( ) Ciências naturais
d. ( ) Ciências humanas
e. ( ) Ciências aplicadas

9. Assinale a alternativa que apresenta as técnicas 
aplicadas em ciências contábeis.

a. ( ) Receitas, Despesas, Ativo e Passivo
b. ( ) Ativo + Passivo = Patrimônio Líquido
c. ( ) As contas do ativo (bens e direitos) são, em 

regra, de natureza devedora
d. ( ) Os fatos mistos representam a junção dos 

fatos permutativos e modificativos
e. ( X ) Escrituração, análises, demonstrações contá-

beis e auditoria

10. Assinale a alternativa que apresenta o princípio 
que determina a adoção do menor valor para os com-
ponentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, 
sempre que se apresentem alternativas igualmente 
válidas para a quantificação das mutações patrimo-
niais que alterem o patrimônio líquido.

a. ( ) Entidade
b. ( X ) Prudência
c. ( ) Continuidade
d. ( ) Oportunidade
e. ( ) Registro pelo valor original

11. Assinale a alternativa que apresenta o objeto das 
ciências contábeis.

a. ( X ) Patrimônio
b. ( ) Ativo e Passivo
c. ( ) Receitas e Despesas
d. ( ) Situação Líquida patrimonial
e. ( ) Comitê de pronunciamento contábil

6. Considere as afirmações seguintes em relação ao 
comportamento dos gastos:

1. O custo fixo unitário de um produto varia em 
função da quantidade produzida no período.

2. Despesas variáveis são aquelas cuja variação 
é diretamente proporcional à variação nas 
vendas.

3. O custo variável unitário de um produto 
varia em função da quantidade produzida no 
período.

4. A análise de custo-volume-lucro examina o 
comportamento de receitas, gastos e lucro 
totais em função de mudanças no nível de 
vendas, no preço de venda, nos gastos variá-
veis e nos gastos fixos.

5. Para apoio à tomada de decisões, a separação 
dos gastos em custos e despesas é tão impor-
tante quanto a separação dos gastos em vari-
áveis e fixos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

7. Analise a sentença abaixo:

Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes 
patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer varia-
ções positivas ou negativas decorrentes dos seguintes 
fatores: Custo corrente; Valor realizável; Valor presente; 
Valor justo; e Atualização monetária.

Assinale a alternativa que apresenta o princípio de 
contabilidade que é afetado pela sentença acima.

a. ( ) Entidade
b. ( ) Prudência
c. ( ) Competência
d. ( ) Continuidade
e. ( X ) Registro pelo valor original
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14. Analise os itens a seguir:

1. adotar idioma e moeda nacional.
2. contas correntes.
3. encadernação.
4. guardar continuidade.
5. não conter rasuras, borrões, emendas, entreli-

nhas ou transporte para as margens.
6. obedecer à rigorosa ordem cronológica.
7. numeração sequenciada.
8. possuir clareza e exatidão.
9. registro nos órgãos de registro de pessoas 

jurídicas.
10. seguir método uniforme de escrituração - 

Plano de Contas.
11. termos de abertura e encerramento.
12. utilizar forma e padrão contábil.

Assinale a alternativa que apresenta as formalidades 
extrínsecas aos Livros de escrituração contábil.

a. ( ) Apenas os itens 1, 4, 5 e 9.
b. ( ) Apenas os itens 1, 4, 7 e 11.
c. ( ) Apenas os itens 3, 7, 8 e 11.
d. ( X ) Apenas os itens 3, 7, 9 e 11.
e. ( ) Apenas os itens 2, 5, 6 e 10.

15. Assinale a alternativa que apresenta os elementos 
essenciais para um lançamento contábil.

a. ( ) Débito(s) e Crédito(s).
b. ( X ) Débito(s); Crédito(s) , Valor(es); Data; Histórico.
c. ( ) Ativo = Passivo.
d. ( ) Ativo + Passivo Descoberto = Passivo.
e. ( ) Lançamento de primeira fórmula; lançamento 

de segunda fórmula; lançamento de terceira 
fórmula; lançamento de quarta fórmula.

12. Assinale a alternativa que não apresenta uma 
forma possível de representação da equação do patri-
mônio ou situação líquida às técnicas aplicadas em 
ciências contábeis.

a. ( ) Ativo = Passivo
b. ( ) Ativo – Passivo = Patrimônio Líquido
c. ( ) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido
d. ( ) Ativo + Passivo Descoberto = Passivo
e. ( X ) Passivo = Ativo – Patrimônio Líquido

13. Analise as afirmativas abaixo acerca dos atos e 
fatos administrativos:

1. Fatos administrativos são os acontecimentos 
que provocam variações nos valores patrimo-
niais, podendo ou não alterar o patrimônio 
líquido.

2. Os fatos administrativos podem ser classifi-
cados em dois grupos: fatos permutativos e 
fatos equilibrados.

3. Os fatos modificativos que geram alterações 
para mais no patrimônio líquido são classifica-
dos como fatos modificativos diminutivos.

4. Fatos permutativos são aqueles que provo-
cam permutações entre os elementos patri-
moniais (bens, direitos e obrigações), sem 
modificar a riqueza da entidade, ou seja, o 
valor do patrimônio líquido.

5. Os fatos mistos representam a junção dos 
fatos permutativos e modificativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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17. Assinale a alternativa que apresenta o lança-
mento da obrigação dos sócios em pagar o capital 
social subscrito da Empresa Bem Novinha S.A.:

a. ( ) D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.2.1.1.X.XX.XX Cap. a Social Subscrito 1.450,00
C 3.2.1.2.X.XX.XX Capital a Subscrever 1.450.00

b. ( X ) D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.2.1.3.X.XX.XX Capital a Integralizar 1.450,00
C 3.2.1.2.X.XX.XX Capital a Subscrever 1.450.00

c. ( ) D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.2.1.3.X.XX.XX Capital a Integralizar 1.450,00
C 3.2.1.1.X.XX.XX Cap. a Social Subscrito 1.450.00

d. ( ) D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.2.1.2.X.XX.XX Capital a Subscrever 1.450,00
C 3.2.1.1.X.XX.XX Cap. a Social Subscrito 1.450.00

e. ( ) D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 1.2.1.1.X.XX.XX Banco Conta Movim. 1.450,00
C 3.2.1.1.X.XX.XX Cap. a Social Subscrito 1.450.00

Dados para as questões 16 e 17

Razão Social: Empresa Bem Novinha S.A.

Endereço: Centro - Fpolis - SC.

Assembleia geral de constituição:  
Dia 15 do mês anterior.

Capital social a subscrever:  
R$1.500,00, sendo R$1.000,00 em ações ordinárias e 
R$ 500,00 em preferenciais.

Valor nominal de cada ação: R$1,00

O capital social, em segunda assembleia geral, ocor-
rida em 09/maio em nossa empresa, foi subscrito (ven-
dido) às pessoas relacionadas abaixo:

NOMES ORDINÁRIAS PREFERÊNCIAIS TOTAL
Fulando de Tal 400,00  250,00  650,00
Ciclano Dali 300,00  50,00  350,00
Beltrano Silva 100,00 50,00 150,00
Poteitos Souza 100,00 50,00 150,00
Max Sutil 100,00 50,00  150,00
TOTAIS  1.000,00 450,00  1.450,00

Hist: Vlr ref a aquisição das quotas de ações de Fulando de Tal, por meio 
de 400 ações ordinárias e 250 ações preferenciais; Ciclano Dali por meio de 
400 ações ordinárias e 300 ações preferenciais, 50,00; Beltrano Silva, por 
meio de 100 ações ordinárias e 50 preferenciais; Poteitos Souza, por meio 
de 100 de ações ordinárias e 50 ações preferenciais; Max Sutil, por meio 
de 100,00 de ações ordinárias e 50 ações preferenciais.

16. Assinale a alternativa que apresenta o saldo do 
Ativo e Passivo com a subscrição de Capital Social da 
Empresa Bem Novinha S.A., respectivamente:

a. ( X ) 0,00 e 0,00
b. ( ) 500,00 e 500,00
c. ( ) 1.000,00 e 1.000,00
d. ( ) 1.450,00 e 1.450,00
e. ( ) 1.500,00 e 1.500,00
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Dados para as questões 18 e 19

Analise as contas e seus respectivos saldos a seguir.

(–) Bens Depreciados  95,00 Imóveis  60,00

13º Salário  15,00 INSS Empresa a Recolher 8,00

Adiantamento a Fornecedores  10,00 ISS sobre Serviços Prestados  51,00

Água e Esgoto  17,00 Jornais, Revistas e Periódicos 2,00

Assinatura de Boletins, Jornais e Revistas  15,00 Manutenção e Conservação 3,00

Assistência Médica 3,00 Material de Expediente  10,00

Banco Conta Movimento  50,00 Móveis e Utensílios  80,00

Bens de Pequeno Valor 1,00 Multas de trânsito 2,00

Capital Social Subscrito  35,00 Pró-Labore 7,00

Clientes a Receber  86,00 Pró-Labore a Pagar 3,00

Comissões/Gratificações  17,00 Receitas de Serviços Prestados  380,00

Computadores e Periféricos  13,00 Salários  30,00

Contas a Pagar  21,00 Salários a Pagar  14,00

Custo das Mercadorias Vendidas  77,00 Seguros  10,00

Depreciações e Amortizações 6,00 Seguros a Pagar  72,00

Encargos Sociais  18,00 Seguros a Apropriar  80,00

Energia Elétrica  29,00 Serviços cancelados  11,00

Estoques de Peças  12,00 Serviços de Terceiros  14,00

Férias  14,00 Telefone 8,00

FGTS a Pagar 3,00 Tributos a Recolher  135,00

Fornecedores  49,00 Vale-Transporte 1,00

Horas Extras 6,00 Veículos  40,00

ICMS a Compensar s/ Imobilizado  17,00

18. Assinale a alternativa que apresenta o total do 
ativo com base nas contas e nos saldos apresentados:

a. ( ) R$ 815,00
b. ( ) R$ 340,00
c. ( X ) R$ 368,00
d. ( ) R$ 463,00
e. ( ) R$ 435,00

19. Assinale a alternativa que apresenta o total do 
passivo exigível com base nas contas e nos saldos 
apresentados:

a. ( ) R$ 368,00
b. ( X ) R$ 340,00
c. ( ) R$ 435,00
d. ( ) R$ 463,00
e. ( ) R$ 815,00
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Gráfico 1 Margem × Giro questões 21 e 22
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21. Com relação ao Gráfico 1, assinale a alternativa 
correta.

O Giro dos ativos e a Margem líquida da Cia. Floripana 
de Metalurgia S/A está:

a. ( ) Dentro do Círculo C.
b. ( X ) Dentro do Círculo D.
c. ( ) Mais próximo ao Círculo A.
d. ( ) Entre o Círculo A e o Círculo B.
e. ( ) Entre o Círculo C e o Círculo A.

22. Analisando-se a linha reta do Gráfico 1 e a sua rela-
ção com os círculos “A”, “B”, “C” e “D”, pode-se concluir:

a. ( ) Empresas do grupo A são mais bem gerencia-
das do que empresas do Círculo D.

b. ( ) Empresas do Círculo B podem apresentar 
problemas de gestão.

c. ( ) Empresas dos grupos C e D têm o mesmo 
gerenciamento.

d. ( X ) Empresas que participam do Círculo A ou do 
Círculo D podem ser consideradas como den-
tro do padrão do mercado.

e. ( ) Empresas que participam do Círculo C ou do 
Círculo B podem ser consideradas como den-
tro do padrão do mercado.

20. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo 
no que se refere a erros de escrituração e correções.

Coluna 1 Lançamentos

1. Complementação
2. Estorno
3. Fora de época
4. Transferência

Coluna 2 Conceitos

( ) É um lançamento inverso àquele feito errone-
amente, anulando-o totalmente.

( ) É um lançamento de transposição do valor 
para a conta adequada.

( ) Lançamento de complementação é aquele 
que vem, posteriormente, complementar, 
aumentando ou reduzindo, o valor anterior-
mente registrado.

( ) É um lançamento que deverá consignar, nos 
seus históricos, as datas efetivas das ocorrên-
cias e a razão do atraso.

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

a. ( ) 1 • 2 • 3 • 4
b. ( ) 1 • 3 • 4 • 2
c. ( X ) 2 • 4 • 1 • 3
d. ( ) 3 • 2 • 1 • 4
e. ( ) 4 • 2 • 3 • 1
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23. Assinale a alternativa que melhor identifique as 
mutações do P.L. da Cia. Floripana de Metalurgia S/A 
de 2012 para 2013.

a. ( ) Lucro do período de 199.344.
b. ( ) Aumento de capital de 199.344.
c. ( ) Lucro do período de 149.344; Aumento de 

Capital de 50.000.
d. ( ) Lucro do período de zero; Aumento de capi-

tal de 199.344; Distribuição de 49.781 em 
Dividendos.

e. ( X ) Lucro do período de 199.125; Aumento de 
Capital de 50.000; Distribuição de 49.781 em 
Dividendos.

24. Com base nos demonstrativos da Cia. Floripana de 
Metalurgia S/A de 2013, assinale a alternativa correta.

a. ( ) O ROI (Returno of Assets) é de 84,46%.
b. ( ) O RSA (Retorno dos Ativos) é de 32,33%.
c. ( X ) A TRI (Taxa de retorno dos investimentos) é de 

aproximadamente 21%.
d. ( ) A TRI (Taxa de retorno dos investimentos) é de 

aproximadamente 32%.
e. ( ) O RSA (Retorno dos Ativos) é de aproximada-

mente 35%.

Dados para as questões 23 a 31

Responda às questões 23 a 31 com base nos demonstrativos financeiros da Cia. Floripana de Metalurgia S/A.  
Valores em milhares de R$.

Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2012 31/12/2013 Passivo 31/12/2012 31/12/2013
Ativo circulante Passivo circulante
Disponível 14.000 336.500 Contas a pagar-Fornecedores 150.000 80.000
Contas a Receber-Clientes 40.000 176.000 Empréstimos a pagar (CP) 12.000 55.000
Estoques 250.000 50.000 Adiantamento de clientes 3.000 -
Total do circulante 304.000 562.500 Impostos a pagar 4.000 66.375
Ativo não circulante Dividendos a pagar 3.000 49.781
Veículos 150.000 185.000 Total do passivo circulante 172.000 251.156
Máquinas e equipamentos 300.000 400.000 Passivo não circulante
(–) Depreciação acumulada (150.000) (195.000) Empréstimos a pagar (LP) 140.000 210.000
Total do não circulante 300.000 390.000 Total do exigível L.P. 140.000 210.000

Patrimônio Líquido
Capital 292.000 342.000
Lucro retido do período 149.344
Total do PL 292.000 491.344

TOTAL DO ATIVO 604.000 952.500 TOTAL PASSIVO + PL 604.000 952.500

Demonstração do Resultado do Exercício - ano 2013
Receita bruta de venda 720.000
 (–) Impostos sobre vendas –72.000
Receita Líquida de vendas 648.000
 (–) CMV/CPV/CSP –300.000
Resultado Bruto 348.000
 (–) Despesas gerais –32.000
 (–) Despesas financeiras –5.500
 (–) Despesa de depreciação –45.000
Resultado operacional 265.500
 (–) Imposto de Renda –66.375
Resultado líquido 199.125
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28. O estoque final de 2013 da Cia. Floripana de 
Metalurgia S/A representa quanto, em percentual, das 
compras do período?

a. ( ) 100%
b. ( X ) 50,00%
c. ( ) 25,00%
d. ( ) 20,00%
e. ( ) 16,67%

29. Um indicador importante para a análise da saúde 
financeira de uma empresa é o EBITDA, ou LAJIDA, 
que é utilizado para se analisar a geração operacional 
de caixa.

Assinale a alternativa com o valor correto do EBITDA 
da Cia. Floripana de Metalurgia S/A.

a. ( ) 220.500
b. ( ) 233.500
c. ( ) 260.000
d. ( ) 265.500
e. ( X ) 316.000

30. As vendas da Cia. Floripana de Metalurgia S/A 
apresentaram um expressivo aumento de 2012 para 
2013. Porém as vendas a prazo causam efeitos colate-
rais, principalmente na área financeira.

Sabendo-se que do saldo de clientes de 2012, 20% 
foram efetivamente recebidos, que as contas a pagar 
referem-se apenas a fornecedores e que o saldo de 
2012 foi totalmente pago, identifique a alternativa 
correta que indica se há necessidade de captação 
de recursos para financiar os clientes ou se há folga 
financeira em função do financiamento por parte dos 
fornecedores.

a. ( X ) Em 2013 houve necessidade de captação de 
64.000.

b. ( ) Em 2013 houve necessidade de captação de 
56.000.

c. ( ) Em 2013 houve necessidade de captação de 
96.000.

d. ( ) Em 2013 não houve necessidade de captação 
pois houve uma folga de 8.000.

e. ( ) Em 2013 não houve necessidade de captação 
pois houve uma folga de 48.000.

25. Com base nos demonstrativos da Cia. Floripana 
de Metalurgia S/A de 2013, assinale a alternativa cor-
reta sobre o CCL (Capital Circulante Líquido) de 2012, 
o CCL de 2013 e a variação do CCL de 2012 para 2013, 
nesta ordem.

a. ( ) 27,000; 251,156; 179.344.
b. ( ) 27,000; 251,156; 224.156.
c. ( ) 59.000; 462,500; 403.500.
d. ( ) 132.000; 211.344; 224.156.
e. ( X ) 132.000; 311.344; 179.344.

26. Sabendo-se que todos os valores do passivo cir-
culante de 31/12/2012 da Cia. Floripana de Metalurgia 
S/A foram pagos integralmente antes da obtenção 
dos novos empréstimos em 2013 e que os juros pagos 
foram calculados sobre os empréstimos de curto 
prazo, assinale a alternativa que identifica a taxa real 
de juros paga, incluído o beneficio fiscal.

a. ( ) 02,00%
b. ( ) 06,16%
c. ( X ) 07,50%
d. ( ) 09,50%
e. ( ) 10,00%

27. Os acionistas da Cia. Floripana de Metalurgia S/A 
solicitam que a empresa estude a possibilidade de efe-
tuar o pagamento dos dividendos como juros sobre 
o capital próprio (JSCP), em função do beneficio fiscal 
para alguns acionistas.

Qual seria o valor a ser pago como rubrica de juros 
sobre o capital próprio se a empresa resolvesse atender 
à solicitação dos acionistas, mas não alterando o lucro 
do período?

Não há restrição legal para o cálculo dos JSCP.

a. ( ) 46.375
b. ( ) 49.781
c. ( ) 62.226
d. ( X ) 66.375
e. ( ) 69.226
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33. Quando for utilizado o desconto a valor presente, 
o valor contábil de uma provisão aumenta a cada 
período para refletir a passagem do tempo.

Esse aumento é reconhecido como:

a. ( ) uma receita financeira.
b. ( ) uma receita operacional.
c. ( ) uma despesa extraordinária.
d. ( ) uma despesa operacional.
e. ( X ) uma despesa financeira.

34. Para aumentar TRI (Taxa de Retorno dos 
Investimentos) quais decisões devem ser tomadas 
pelos gestores?

a. ( ) Manutenção dos ativos e diminuição da mar-
gem líquida.

b. ( X ) Manutenção da margem líquida e diminuição 
dos ativos.

c. ( ) Manutenção da margem líquida e aumento 
dos ativos.

d. ( ) Aumento dos ativos e diminuição da margem 
líquida.

e. ( ) Manutenção dos ativos e manutenção da 
margem líquida.

35. O CCL (Capital Circulante Líquido) é importante 
para a análise da folga financeira de uma organização.

Assinale a alternativa correta sobre o CCL.

a. ( X ) O CCL é afetado por movimentações no circu-
lante e no não circulante.

b. ( ) O CCL é afetado por movimentações entre 
circulantes.

c. ( ) O CCL é afetado por movimentações no não 
circulante.

d. ( ) O CCL é afetado por movimentações no imo-
bilizado e no P.L.

e. ( ) O CCL é afetado quando do pagamento de 
fornecedores a 90 dias.

31. Os produtos da Cia. Floripana de Metalurgia S/A 
apresentam defeitos de fabricação na seguinte propor-
ção: pequenos defeitos = 20% e grandes defeitos = 10%. 
Os 70% restantes geralmente não apresentam defeitos.

Sabendo que pequenos defeitos custam anualmente 
100.000 e os grandes defeitos 500.000, assinale a alter-
nativa com o valor que a Cia. deveria provisionar como 
garantia.

a. ( ) 20.000
b. ( ) 50.000
c. ( X ) 70.000
d. ( ) 110.000
e. ( ) 180.000

32. Uma provisão deve ser reconhecida quando:

1. existem possíveis obrigações, que ainda serão 
confirmadas, se a entidade tem ou não uma 
obrigação presente que possa conduzir a uma 
saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos.

2. o montante da obrigação possa ser estimado 
com suficiente segurança.

3. é provável que recursos não sejam exigidos 
para liquidar a obrigação.

4. é provável que seja necessária uma saída de 
recursos que incorporem benefícios econômi-
cos para liquidar a obrigação.

5. uma entidade tem uma obrigação presente, 
legal ou não formalizada, como resultado de 
um evento passado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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38. Em atenção à nacionalidade, de acordo com a 
Constituição da República:

1. São brasileiros naturalizados os nascidos no 
estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil.

2. São brasileiros natos os nascidos no estran-
geiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.

3. Salvo os casos previstos na Constituição da 
República, serão atribuídos aos portugueses 
com residência permanente no País os direi-
tos inerentes ao brasileiro, se houver reciproci-
dade em favor de brasileiros.

4. Será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que adquirir outra nacionalidade 
em decorrência de reconhecimento de nacio-
nalidade originária pela lei estrangeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

39. De acordo com a Constituição da República, com-
pete privativamente à União legislar sobre:

a. ( ) Direito tributário, educação e cultura.
b. ( ) Assistência judiciária, direito econômico, pro-

dução e consumo.
c. ( ) Seguridade social, previdência social e con-

trole da poluição.
d. ( X ) Sistemas de consórcio e sorteios, direito elei-

toral e do trabalho.
e. ( ) Direito financeiro, direito urbanístico, trânsito 

e transporte.

Direito Constitucional 15 questões

36. Em atenção aos direitos e às garantias fundamen-
tais, assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição da República.

a. ( ) O sigilo das comunicações telefônicas é abso-
lutamente inviolável.

b. ( ) A criação de associações e de cooperativas 
depende de autorização por lei específica.

c. ( ) É vedada a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação 
coletiva.

d. ( ) A sucessão de bens de estrangeiros situados 
no País será sempre regulada pela lei brasi-
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros.

e. ( X ) É inviolável a liberdade de crença, sendo asse-
gurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e suas liturgias.

37. São considerados crimes inafiançáveis e impres-
critíveis pela Constituição da República:

1. Prática do racismo.
2. Prática da tortura.
3. Ação de grupos armados, civis ou militares 

contra a ordem constitucional e o Estado 
democrático.

4. Terrorismo.
5. Tráfico ilícito de entorpecentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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40. Em atenção às atribuições do Poder Legislativo, 
assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição da República.

a. ( ) Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados autorizar o referendo e convocar 
plebiscito.

b. ( ) Compete privativamente ao Senado Federal 
proceder à tomada de contas do Presidente 
da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa.

c. ( X ) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional sustar os atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar.

d. ( ) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional aprovar por voto secreto, após argui-
ção pública, a escolha do Procurador-Geral da 
República.

e. ( ) Compete privativamente ao Senado Federal 
autorizar, em terras indígenas, a exploração 
e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais.

41. De acordo com a Constituição da República, são 
cargos privativos de brasileiros natos:

1. Vice-Presidente da República
2. Senador
3. Prefeito Municipal
4. Presidente da Câmara dos Deputados
5. Ministro do Supremo Tribunal Federal

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

42. Em atenção ao processo legislativo, e de acordo 
com a Constituição da República, o processo legisla-
tivo compreende:

1. Elaboração de emendas à Constituição.
2. Elaboração de leis complementares e leis 

ordinárias.
3. Elaboração de leis delegadas.
4. Elaboração de medidas provisórias.
5. Elaboração de decretos legislativos e 

resoluções.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

43. Em atenção ao processo legislativo, assinale a 
alternativa correta de acordo com a Constituição da 
República.

a. ( X ) É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria que vise a detenção ou seques-
tro de bens, de poupança popular ou qual-
quer outro ativo financeiro.

b. ( ) A Constituição poderá ser emendada por meio 
do instituto da iniciativa popular, mediante a 
apresentação de projeto de lei subscrito por, 
no mínimo, um por cento do eleitorado nacio-
nal, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.

c. ( ) A Constituição poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio.

d. ( ) São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que disponham sobre nacio-
nalidade e direitos políticos.

e. ( ) A matéria constante de proposta de emenda 
constitucional havida por prejudicada pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa.
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46. De acordo com a Constituição da República, são 
cláusulas pétreas:

1. Forma federativa do Estado.
2. Voto direto, secreto, universal e periódico.
3. Separação dos Poderes.
4. Ordem Econômica fundada na valorização do 

trabalho humano.
5. Direitos e Garantias Individuais.
6. Direitos Sociais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 6.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

47. Em atenção às competências tributárias, é correto 
afirmar com fundamento na Constituição da República:

a. ( ) Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre serviços de qualquer 
natureza.

b. ( ) Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos.

c. ( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir empréstimos 
compulsórios, mediante lei complementar.

d. ( X ) Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das cate-
gorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação.

e. ( ) Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre operações de câm-
bio e seguro, ou relativas a títulos de valores 
mobiliários.

44. A respeito do controle de constitucionalidade é 
correto afirmar, com fundamento na Constituição da 
República.

a. ( ) Compete ao Supremo Tribunal Federal proces-
sar e julgar originariamente a ação direta de 
constitucionalidade de lei estadual.

b. ( ) Compete ao Supremo Tribunal Federal pro-
cessar e julgar originariamente o mandado de 
injunção, quando a elaboração da norma regu-
ladora for atribuição do Governador do Estado.

c. ( X ) O Supremo Tribunal Federal poderá recusar 
admissão de Recurso Extraordinário que não 
demonstre a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos 
da lei, pela manifestação de dois terços dos 
seus membros.

d. ( ) O Supremo Tribunal Federal apenas poderá 
aprovar súmula vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e toda 
administração pública, por provocação 
daqueles que podem propor ação direta de 
inconstitucionalidade e em decisão unânime, 
depois de reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, cabendo-lhe, igualmente, 
poder para proceder à revisão ou ao cancela-
mento dessa súmula.

e. ( ) As decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, ape-
nas, em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário.

45. De acordo com a Constituição da República, a 
função de Ministro-Corregedor do Conselho Nacional 
de Justiça será exercida pelo:

a. ( ) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
b. ( X ) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
c. ( ) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
d. ( ) Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
e. ( ) Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
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50. De acordo com a Constituição da República, a 
competência para processar e julgar originariamente 
a homologação de sentenças estrangeiras e a conces-
são de exequatur às cartas rogatórias é do:

a. ( ) Juiz Federal.
b. ( X ) Superior Tribunal de Justiça.
c. ( ) Supremo Tribunal Federal.
d. ( ) Conselho Nacional de Justiça.
e. ( ) Tribunal Regional Federal.

Direito Tributário 35 questões

51. De acordo com a Lei Complementar no 123/06, 
assinale a alternativa correta em relação ao paga-
mento de tributos devidos pelo optante do Simples 
Nacional.

a. ( ) A cessão de crédito pelo optante do Simples 
Nacional é permitida tão somente para a 
extinção de débitos para com o mesmo ente 
federado e relativos ao mesmo tributo

b. ( ) O pagamento será realizado por meio de 
documento individual, correspondente a cada 
tributo, instituído pelo Comitê Gestor.

c. ( ) Na hipótese de a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte possuir filiais, o recolhi-
mento dos tributos do Simples Nacional dar-

-se-á por cada estabelecimento.
d. ( X ) É vedado o aproveitamento de créditos não 

apurados no Simples Nacional, inclusive de 
natureza não tributária, para extinção de débi-
tos do Simples Nacional.

e. ( ) O valor não pago até a data do vencimento 
sujeitar-se-á à incidência de encargos legais 
na forma prevista na legislação do Imposto 
Sobre Serviço.

48. De acordo com a Constituição da República, cabe 
à lei complementar estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

1. Obrigação, lançamento e crédito tributários.
2. Prescrição e Decadência tributários.
3. Adequado tratamento tributário ao ato 

cooperativo praticado pelas sociedades 
cooperativas.

4. Definição de tratamento diferenciado e 
favorecido para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

49. Considerando a Ordem Econômica e Financeira, 
assinale a alternativa correta com fundamento na 
Constituição da República.

a. ( X ) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob o regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

b. ( ) Como agente normativo e regulador da ativi-
dade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo esse determinante para 
o setor público e privado.

c. ( ) As empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista que explorem atividade econô-
mica poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado.

d. ( ) A exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado é sempre permitida pela ordem 
constitucional.

e. ( ) As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista que explorem atividade 
econômica serão regidas pelas normas de 
direito público e não poderão estar sujeitas ao 
regime próprio das empresas privadas.
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52. Assinale a alternativa que corresponde correta-
mente à pessoa jurídica que não poderá se beneficiar 
do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 
Complementar no 123/2006.

a. ( ) Cooperativa de consumo.
b. ( ) Sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada.
c. ( X ) Sociedade que participe do capital de outra 

pessoa jurídica.
d. ( ) Sociedade de cujo capital participem apenas 

pessoas físicas.
e. ( ) Filial, sucursal, agência ou representação que 

possua sede em outra unidade da federação.

53. De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, 
assinale a alternativa correta em relação ao processo 
administrativo fiscal.

a. ( ) A Secretaria da Receita Federal é o único 
órgão competente para solucionar as consul-
tas relativas ao Simples Nacional.

b. ( ) É vedado ao Município transferir a atribuição 
de julgamento, no contencioso administrativo 
relativo ao Simples Nacional, ao Estado.

c. ( ) A cientificação do sujeito passivo de quais-
quer tipos de atos administrativos poderá ser 
feita por meio do sistema de comunicação 
eletrônica, salvo as notificações relativas à 
exclusão do regime e a ações fiscais.

d. ( ) A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
será notificada para intervir, obrigatoriamente, 
em todos os processos do contencioso admi-
nistrativo relativo ao Simples Nacional.

e. ( X ) O contencioso administrativo relativo ao 
Simples Nacional será de competência do 
órgão julgador integrante da estrutura admi-
nistrativa do ente federativo que efetuar o 
lançamento, o indeferimento da opção ou a 
exclusão de ofício.

54. De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, 
assinale a alternativa que indica instância(s) gestora(s) 
do Simples Nacional, cuja competência é regulamentar 
a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 
licenças, permissão, autorização, registros e demais 
itens relativos à abertura, legalização e funcionamento 
de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer 
porte, atividade econômica ou composição societária.

a. ( ) Secretaria da Receita Federal.
b. ( X ) Comitê Gestor do Simples Nacional.
c. ( ) Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios.

d. ( ) Fórum Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições.

e. ( ) Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.

55. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Complementar no 123/2006.

a. ( ) A empresa individual de responsabilidade 
limitada não poderá ser considerada empresa 
de pequeno porte ou microempresa.

b. ( ) A sociedade empresária que aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 
a trezentos e sessenta mil reais é considerada 
empresa de pequeno porte para efeitos legais.

c. ( X ) O enquadramento do empresário ou da socie-
dade simples ou empresária como microem-
presa ou empresa de pequeno porte, bem 
como o seu desenquadramento, não implica-
rão alteração, denúncia ou qualquer restrição 
em relação a contratos por elas anteriormente 
firmados.

d. ( ) Considera-se receita bruta o produto da 
venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados 
e o resultado nas operações em conta alheia, 
incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos.

e. ( ) No caso de início de atividade no próprio 
ano-calendário, não haverá redução no limite 
de faturamento para enquadramento nos 
benefícios concedidos à microempresa ou à 
empresa de pequeno porte.
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58. De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, 
assinale a alternativa que corresponde ao faturamento 
bruto, no ano-calendário anterior, a que está subme-
tido o Microempreendedor Individual que optar pelo 
recolhimento dos impostos e das contribuições abran-
gidos pelo Simples Nacional.

a. ( ) Até trinta e seis mil reais
b. ( X ) Até sessenta mil reais
c. ( ) Até cento e cinquenta mil reais
d. ( ) Até trezentos e sessenta mil reais
e. ( ) Até três milhões e seiscentos mil reais

59. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
no Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza o 
preço do serviço é utilizado como:

a. ( ) fato gerador.
b. ( ) causa de anistia.
c. ( ) causa de diminuição do tributo.
d. ( ) hipótese de incidência.
e. ( X ) base de cálculo.

60. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza não 
incide sobre:

1. os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo 
resultado aqui se verifique, ainda que o paga-
mento seja feito por residente no exterior.

2. o valor dos depósitos bancários, o principal, 
juros e acréscimos moratórios relativos a ope-
rações de crédito realizadas por instituições 
financeiras.

3. o valor intermediado no mercado de títulos e 
valores mobiliários.

4. a prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

56. De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, 
assinale a alternativa que corresponde ao prazo em 
que as microempresas ou empresas de pequeno porte 
deverão comunicar ao órgão competente (Secretaria 
da Receita Federal) a sua exclusão, por opção, do 
Simples Nacional.

a. ( X ) Até o último dia útil do mês de janeiro
b. ( ) Até o último dia útil do mês subsequente
c. ( ) Até o último dia útil do ano-calendário
d. ( ) Até trinta dias após a manifestação da opção.
e. ( ) Até o último dia de julho do ano-calendário 

subsquente

57. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Complementar no 116/2003.

a. ( ) O Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza não incide sobre o serviço prove-
niente do exterior do país.

b. ( ) A incidência do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza depende da denominação 
dada ao serviço prestado.

c. ( ) Para se obter o valor do Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza a sua alíquota deve 
ser deduzida da base de cálculo do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

d. ( X ) O Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza incide sobre os serviços prestados 
mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou conces-
são, com o pagamento de tarifa, preço ou 
pedágio pelo usuário final do serviço.

e. ( ) Compete aos Municípios, ao Distrito Federal 
e aos Territórios instituir o Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza, cujo fato gera-
dor é a prestação de serviços, ainda que esses 
não se constituam como atividade preponde-
rante do prestador.
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63. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
o valor da alimentação e gorjeta em hospedagem de 
qualquer natureza em hotéis:

a. ( ) quando pago espontaneamente pelo hós-
pede, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços.

b. ( X ) quando incluído no preço da diária, fica 
sujeito ao Imposto Sobre Serviços.

c. ( ) quando pago em espécie, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços.

d. ( ) quando contestado pelo hóspede, sobre ele 
não incide o Imposto Sobre Serviço.

e. ( ) quando for inferior a um salário mínimo regio-
nal, sobre ele não incide o Imposto Sobre 
Serviço.

64. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
assinale a alternativa que corresponde à alíquota 
máxima de incidência do Imposto Sobre Serviço.

a. ( ) 1%.
b. ( ) 2%.
c. ( ) 3%.
d. ( ) 4%.
e. ( X ) 5%.

65. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( X ) O fato gerador do tributo é que define a natu-
reza jurídica do tributo.

b. ( ) Por lei, considera-se discricionária a atividade 
administrativa de cobrança tributária.

c. ( ) A denominação e demais características for-
mais adotadas pela lei são determinantes para 
a correta identificação da natureza do tributo.

d. ( ) A natureza jurídica do tributo é definida 
pela destinação legal do produto da sua 
arrecadação.

e. ( ) Entende-se por tributo toda prestação pecu-
niária compulsória ou facultativa, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito.

61. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
assinale a alternativa que indica em que local é devido 
o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza sobre 
o serviço de demolição.

a. ( X ) No município em que ocorrer a demolição.
b. ( ) No município em que estiver sediado o esta-

belecimento principal do prestador do serviço.
c. ( ) No município em que estiver domiciliado o 

prestador de serviço.
d. ( ) No município em que o proprietário ou pos-

suidor do imóvel possuir residência.
e. ( ) O recolhimento do imposto será facultado ao 

local do principal estabelecimento ou domicí-
lio do tomador do serviço.

62. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
em que local é devido o Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza sobre o serviço de exploração de 
rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 
usuários, envolvendo execução de serviços de conser-
vação, manutenção, melhoramentos para adequação 
de capacidade e segurança de trânsito, operação, 
monitoração, assistência aos usuários, atos de conces-
são ou de permissão ou em normas oficiais?

a. ( ) O fato gerador ocorre no local em que estiver 
sediada a praça de pedágio e o tributo devido 
no mesmo.

b. ( ) O tributo será devido no local do domicílio 
fiscal em que a empresa concessionária ou 
permissionária declarar.

c. ( X ) Considera-se ocorrido o fato gerador e devido 
o imposto em cada Município em cujo territó-
rio haja extensão de rodovia explorada.

d. ( ) Considera-se ocorrido o fato gerador no local 
da prestação do serviço e o imposto será 
devido no Município de domicílio do usuário.

e. ( ) O recolhimento do imposto será facultado ao 
local do principal estabelecimento ou domicí-
lio do tomador do serviço.
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68. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( X ) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto.

b. ( ) A taxa pela utilização efetiva de serviço 
público específico deve ser calculada em fun-
ção do capital da empresa contribuinte.

c. ( ) Todo o serviço público posto à disposição do 
contribuinte mediante atividade administra-
tiva vinculada é fato gerador de taxa.

d. ( ) O serviço público específico, fato gerador de 
taxa, é aquele suscetível de utilização, sepa-
radamente, por parte de cada um dos seus 
usuários.

e. ( ) As taxas cobradas pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização de serviço público indivisível.

69. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) Aplicada a penalidade, estará o contribuinte 
dispensado do pagamento integral do crédito 
tributário.

b. ( ) O pagamento do crédito tributário deverá ser 
efetuado exclusivamente por meio de moeda 
corrente.

c. ( X ) Prescreve em dois anos a ação anulatória da 
decisão administrativa que denegar a restitui-
ção decorrente de pagamento indevido.

d. ( ) A consulta formulada pelo devedor dentro do 
prazo legal para pagamento do crédito, ainda 
que pendente de análise, não ilide o acrés-
cimo de juros de mora ao crédito tributário 
não pago no seu vencimento.

e. ( ) O pagamento do crédito tributário em moeda 
estrangeira deverá ser convertido em moeda 
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do 
fato gerador da obrigação.

66. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) A fluência de juros de mora exclui, para todos 
os efeitos, a liquidez do crédito tributário.

b. ( ) A dívida ativa regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez; todavia, não 
tem o efeito de prova pré-constituída.

c. ( ) A data de inscrição do débito em dívida ativa 
é elemento facultativo a ser consignado pela 
autoridade competente no termo de inscrição.

d. ( ) A ausência de um dos requisitos obrigatórios 
torna anulável a inscrição da dívida ativa e do 
respectivo processo de cobrança.

e. ( X ) O termo de inscrição da dívida ativa, cons-
tituído de forma unilateral pelo credor, não 
necessita da assinatura do devedor para ser 
válido.

67. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) A certidão negativa deverá ser fornecida den-
tro de vinte dias da data da entrada do reque-
rimento na repartição.

b. ( X ) Será dispensada a prova de quitação de tri-
butos, ou o seu suprimento, quando se tratar 
de prática de ato indispensável para evitar a 
caducidade de direito.

c. ( ) Por se tratar de documento acessório, a lei 
não poderá exigir que a prova da quitação de 
determinado tributo, quando exigível, seja 
feita por meio de certidão negativa.

d. ( ) A efetivação da penhora no curso de ação 
executiva ou a prova da suspensão da exigi-
bilidade do crédito tributário não autorizam a 
emissão de certidões negativas.

e. ( ) Responde subsidiariamente pelo crédito tri-
butário acrescido de juros de mora o servidor 
que expedir certidão negativa com dolo ou 
fraude, com erro contra a Fazenda Pública.
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72. Assinale a alternativa correta de acordo com as 
normas complementares à legislação tributária previs-
tas no Código Tributário Nacional.

a. ( ) As práticas reiteradamente observadas pelas 
autoridades administrativas entram em vigên-
cia trinta dias após oficialmente declaradas.

b. ( X ) Os atos normativos expedidos pelas autorida-
des administrativas entram em vigor na data 
da sua publicação.

c. ( ) Os convênios que entre si celebrem a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
entram em vigor trinta dias após a sua 
assinatura.

d. ( ) As decisões dos órgãos singulares com jurisdi-
ção administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa, entram em vigor na data da sua 
publicação.

e. ( ) As decisões dos órgãos colegiados de jurisdi-
ção administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa, entram em vigor na data prevista 
no acórdão proferido.

73. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) A pessoa jurídica somente adquire capaci-
dade tributária passiva quando estiver regu-
larmente constituída.

b. ( ) A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais.

c. ( ) A interdição do exercício de administração 
direta de seus bens afasta a capacidade tribu-
tária passiva da pessoa natural.

d. ( X ) A sociedade de fato, que configure uma uni-
dade profissional e econômica, possui capaci-
dade tributária passiva.

e. ( ) A limitação do exercício de atividades comer-
ciais ou profissionais reduz, na mesma propor-
ção, a capacidade passiva tributária da pessoa 
física.

70. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) A exclusão do crédito tributário abrange 
a obrigação principal e as acessórias dela 
dependentes.

b. ( ) A isenção do crédito tributário abrange exclu-
sivamente as infrações cometidas anterior-
mente à vigência da lei que a concede

c. ( ) A isenção, a qualquer tempo, pode ser revo-
gada ou modificada por lei, observado o 
direito adquirido do contribuinte.

d. ( X ) A isenção, ainda quando prevista em contrato, 
é sempre decorrente de lei que especifique 
as condições e requisitos exigidos para a sua 
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo 
caso, o prazo de sua duração.

e. ( ) O despacho da autoridade administrativa 
que deferir a isenção é extensível aos tributos 
instituídos posteriormente à sua concessão.

71. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( X ) O emprego da equidade não poderá resultar 
na dispensa do pagamento de tributo devido.

b. ( ) Interpreta-se literalmente a legislação tributá-
ria que disponha sobre os princípios gerais de 
direito tributário.

c. ( ) Na interpretação da legislação fiscal, a autori-
dade administrativa não pode se valer do uso 
da analogia.

d. ( ) Pelo método comparativo de interpretação 
tributária, os princípios gerais de direito 
público poderão resultar na exigência de 
tributo não previsto em lei.

e. ( ) Os princípios gerais de direito privado utili-
zam-se para pesquisa de conceito, alcance e 
definição dos efeitos tributários semelhantes 
ao direito civil.
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77. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) O adquirente de estabelecimento comercial 
ou industrial é responsável, subsidiariamente 
com o alienante, pelos tributos devidos até a 
data do ato da alienação.

b. ( X ) No processo falimentar, a alienação judicial de 
empresa exclui a responsabilidade do adqui-
rente pelos tributos devidos anteriormente à 
aquisição.

c. ( ) Alterada a razão social do fundo de comércio 
ou do estabelecimento comercial, não poderá 
o adquirente, mesmo que continue a explorar 
o mesmo ramo de atividade, ser responsabili-
zado pelos tributos devidos antes da alienação.

d. ( ) O sócio da sociedade falida ou em recupera-
ção judicial que arrematar, em alienação judi-
cial, fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, e continuar a respectiva exploração 
não responde pelos tributos devidos pela 
empresa até a data do ato de adjudicação.

e. ( ) A pessoa natural que adquirir, por título gra-
tuito, fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional, e conti-
nuar a respectiva exploração, não responde 
pelos tributos devidos até a data do ato:

78. De acordo com o Código Tributário Nacional é 
correto afirmar sobre a compensação.

a. ( ) Trata-se de causa de exclusão do crédito 
tributário.

b. ( ) Compete à autoridade administrativa estipu-
lar as condições e garantias necessárias para o 
deferimento da compensação.

c. ( ) O tributo objeto de contestação judicial pelo 
sujeito passivo poderá ser compensado até 
o trânsito em julgado da respectiva decisão 
judicial.

d. ( X ) Apenas mediante lei poderá ser autorizada a 
compensação de créditos tributários com cré-
ditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

e. ( ) O crédito do sujeito passivo, pendente apu-
ração do seu montante, será acrescido de um 
por cento de juro ao mês pelo tempo a decor-
rer entre a data da compensação e a da sua 
liquidação.

74. De acordo com o Código Tributário Nacional, assi-
nale a alternativa que corresponde a institutos que 
suspendem o crédito tributário.

a. ( ) A transação, o parcelamento e a conversão do 
depósito em renda.

b. ( ) A anistia, o parcelamento e o pagamento 
integral do crédito tributário.

c. ( X ) O parcelamento, o depósito integral do cré-
dito tributário e a moratória.

d. ( ) A moratória, o pagamento integral do crédito 
tributário e a remissão.

e. ( ) A remissão, a decisão judicial transitada em 
julgado e a transação.

75. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. ( ) A moratória, forma de suspensão do crédito 
tributário, não poderá ser concedida em cará-
ter geral.

b. ( ) A concessão da moratória em caráter indivi-
dual gera direito adquirido quando possuir o 
efeito de extinguir o crédito tributário.

c. ( ) A moratória de efeito geral abrange todos os 
débitos fiscais do contribuinte junto à pessoa 
jurídica de direito público competente para 
instituir o tributo suspenso.

d. ( ) A lei que instituir a moratória gera direito 
adquirido ao contribuinte beneficiado, não 
podendo a autoridade administrativa revogar 
a sua concessão.

e. ( X ) A lei que concede, em caráter individual, a 
moratória deverá especificar as garantias que 
devem ser fornecidas pelo beneficiado.

76. De acordo com o Código Tributário Nacional, assi-
nale o tipo de responsabilidade a que estará sujeito o 
agente quanto às infrações em cuja definição o dolo 
específico do autor seja elementar.

a. ( X ) Responsabilidade pessoal
b. ( ) Responsabilidade objetiva
c. ( ) Responsabilidade solidária
d. ( ) Responsabilidade mitigada
e. ( ) Responsabilidade subsidiária
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81. De acordo com o Código Tributário Nacional, é 
correto afirmar sobre a compensação.

a. ( ) É integral a responsabilidade pessoal do côn-
juge meeiro pelos tributos devidos pelo de 
cujus.

b. ( X ) A prova da quitação no título de alienação 
exime o adquirente da responsabilidade 
pelos créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade de bem 
imóvel.

c. ( ) No caso de arrematação em hasta pública, fica 
o arrematante responsável pelo pagamento 
do preço do lance acrescido do valor corres-
pondente ao crédito tributário devido.

d. ( ) Compete privativamente à autoridade admi-
nistrativa atribuir de modo expresso a respon-
sabilidade pelo crédito tributário a terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador da respec-
tiva obrigação.

e. ( ) No caso de impossibilidade de cumprimento 
integral da obrigação tributária principal, os 
pais respondem subsidiariamente pelos tribu-
tos devidos pelos filhos.

82. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Brasileiro.

a. ( ) A capacidade tributária ativa é indelegável, 
salvo atribuição de executar leis, serviços, atos 
ou decisões administrativas em matéria tri-
butária, conferida por uma pessoa jurídica de 
direito público a outra.

b. ( ) A atribuição, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos 
constitui delegação passiva de competência.

c. ( ) A revogação da delegação de competência tri-
butária, depende da anuência da pessoa jurí-
dica de direito público ou privado delegada.

d. ( X ) A atribuição das funções de arrecadar ou fis-
calizar tributos compreende as garantias e os 
privilégios processuais que competem à pes-
soa jurídica de direito público que a conferir.

e. ( ) A pessoa jurídica de direito público que não 
exercer a sua competência tributária poderá 
ser substituída para outro ente que manifesta 
a vontade de exercê-la.

79. De acordo com o Código Tributário Brasileiro, é 
correto afirmar sobre os efeitos produzidos por uma 
lei nova em matéria tributária.

a. ( ) Quando expressamente interpretativa, é 
vedada a aplicação de efeito retroativo.

b. ( ) Produz efeito imediatamente a todos os atos 
geradores, pendentes e futuros.

c. ( ) Os dispositivos da nova lei somente entram 
em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que ocorra a sua publicação.

d. ( ) A lei nova deve ser aplicada a ato ou fato 
pretérito, para os casos de aplicação de pena-
lidade à infração praticada pelo contribuinte.

e. ( X ) Tratando-se de ato não definitivamente jul-
gado, possui efeito retroativo, quando comi-
nar penalidade menos severa que a prevista 
na lei vigente ao tempo da sua prática.

80. Assinale a alternativa correta acerca do lança-
mento, de acordo com o Código Tributário Brasileiro.

a. ( ) A constituição do crédito tributário poderá ser 
delegada pela autoridade administrativa ao 
particular, devendo ser especificados as con-
dições e os requisitos exigidos para o ato.

b. ( ) Compete privativamente à autoridade admi-
nistrativa constituir o fato gerador da obriga-
ção tributária pelo lançamento.

c. ( X ) A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de respon-
sabilidade funcional.

d. ( ) Para a constituição do crédito tributário, 
aplica-se a legislação vigente ao tempo do 
lançamento.

e. ( ) O lançamento regularmente notificado ao 
sujeito passivo só pode ser alterado em vir-
tude de sentença judicial com trânsito em 
julgado.
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Auditoria 15 questões

86. Em uma auditoria na Cia. de Assuntos Gerais, o 
auditor identificou diversas transações de valores 
relevantes com partes relacionadas, sendo que houve 
divulgação pelos responsáveis pela governança de 
todas as vendas de produtos realizadas a valores de 
mercado, exceto de vários veículos vendidos pelo 
valor contábil. Como não houve lucro ou prejuízo 
nessa operação, os responsáveis pela governança 
consideraram esse evento contábil irrelevante.

Considerando essa situação, assinale a alternativa 
correta associada à decisão do auditor.

a. ( ) O evento relatado é relevante e generalizado, 
e por esse motivo deve constar no relatório 
opinião modificada adversa.

b. ( ) O evento relatado é irrelevante, e por esse 
motivo deve constar no relatório a opinião 
limpa.

c. ( ) O evento relatado é relevante, mas não gene-
ralizado, e por esse motivo deve constar no 
relatório a opinião modificada com abstenção 
de opinião.

d. ( X ) O evento relatado é relevante, mas não gene-
ralizado, e por esse motivo deve constar no 
relatório a opinião modificada com ressalva.

e. ( ) O evento relatado é relevante e não generali-
zado, e por esse motivo deve constar no rela-
tório opinião modificada sem ressalva.

87. Quando da imobilização de um bem existem 
custos que podem ser reconhecidos.

Assinale a alternativa que identifica corretamente 
esses custos.

a. ( X ) Custos incorridos de benefícios aos emprega-
dos, diretamente atribuídos ao ativo, para que 
o mesmo possa operar adequadamente.

b. ( ) Custos de promoção, propaganda e vendas 
incorridos na introdução de novos serviços.

c. ( ) Custos do software desenvolvido para 
gerenciamento do sistema CRM (Customer 
Relationship Management).

d. ( ) Custos da transferência e de treinamento das 
atividades para novo local.

e. ( ) Custos operacionais indiretos e administrativos.

83. De acordo com o Código Tributário Nacional, qual 
o instituto que, se utilizado antes do início de qual-
quer procedimento administrativo ou medida de fisca-
lização, exclui a responsabilidade por infração?

a. ( ) Elisão fiscal
b. ( X ) Denúncia espontânea
c. ( ) Remissão de penalidade
d. ( ) Penalidade privilegiada
e. ( ) Indulto tributário

84. De acordo com o Código Tributário Nacional, assi-
nale a alternativa que indica o tipo de lançamento que 
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa, e, opera-

-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, 
constitui o crédito tributário.

a. ( ) Lançamento de ofício.
b. ( ) Lançamento antecipado.
c. ( ) Lançamento por declaração.
d. ( ) Lançamento por arbitragem.
e. ( X ) Lançamento por homologação.

85. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Brasileiro.

a. ( ) A extinção de tributos pode ser feita por meio 
de Decreto executivo.

b. ( ) Declarada a mora legislativa, pode decreto 
autônomo estabelecer as hipóteses de exclu-
são, suspensão e extinção de créditos tribu-
tários, ou de dispensa ou redução de suas 
penalidades.

c. ( X ) A alteração da base de cálculo, que importe 
em torná-lo mais oneroso, equipara-se à 
majoração de tributo.

d. ( ) Os tratados e as convenções internacionais 
servem como norma de interpretação, não 
podendo revogar ou modificar a legislação 
tributária interna.

e. ( ) Somente a lei pode estabelecer a atualização 
do valor monetário da base de cálculo do 
tributo.
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90. Analise a frase abaixo:

“Para populações grandes, o tamanho real da popu-
lação tem  (1)  efeito, se houver, no tamanho da 
amostra. Assim, para  (2)  populações, a amos-
tragem de auditoria não é geralmente tão eficiente 
quanto os meios alternativos para obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente. (Entretanto, ao usar 
a amostragem de unidade monetária,  (3)  no  
valor monetário da população  (4)  o tamanho  
da amostra, a menos que isso seja compensado 
por  (5)  proporcional na materialidade para as 
demonstrações contábeis como um todo e, se aplicá-
vel, nível ou níveis de materialidade para classes espe-
cíficas de operações, saldos de contas e divulgações)”.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. ( X ) (1) pouco ; (2) pequenas ; (3) um aumento;  
(4) aumenta; (5) um aumento

b. ( ) (1) grande ; (2) grandes ; (3) aumento;  
(4) aumenta; (5) um aumento

c. ( ) (1) pouco ; (2) grandes ; (3) uma diminuição;  
(4) aumenta; (5) um aumento

d. ( ) (1) grande ; (2) pequenas ; (3) aumento;  
(4) aumenta; (5) uma diminuição

e. ( ) (1) grande ; (2) grandes ; (3) uma diminuição;  
(4) aumenta; (5) uma diminuição

91. A Empresa de Transportes Manezinhos S/A adqui-
riu equipamentos de informática e softwares aplicati-
vos de gestão no valor total de R$ 100.000.

Sabendo-se que 60% do valor total refere-se ao apli-
cativo citado, 10% ao software específico para funcio-
namento dos equipamentos e 30% aos equipamentos, 
assinale a alternativa correta do registro contábil 
dessa aquisição.

a. ( ) Intangível=R$ 100.000.
b. ( ) Imobilizado = R$100.000.
c. ( X ) Imobilizado = R$40.000;  

Intangível = R$ 60.000.
d. ( ) Imobilizado=R$70.000;  

Intangível= R$ 30.000.
e. ( ) Imobilizado = R$30.000;  

Intangível = R$ 60.000;  
Despesas = R$ 10.000.

88. Analise as afirmativas abaixo sobre amostragem 
em auditoria.

1. A amostragem de auditoria permite que o 
auditor obtenha e avalie a evidência de audi-
toria em relação a algumas características dos 
itens selecionados de modo a concluir, ou 
ajudar a concluir, sobre a população da qual a 
amostra é retirada.

2. A amostragem em auditoria pode ser aplicada 
usando tanto a abordagem de amostragem 
não estatística como a estatística.

3. O uso da teoria das probabilidades para ava-
liar os resultados das amostras, incluindo a 
mensuração do risco de amostragem, não 
pode ser considerado amostragem estatística.

4. A seleção aleatória dos itens da amostra pode 
ser considerada amostragem estatística.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

89. A Cia. Metropolitana de Assuntos da Ilha S/A 
(CIMAI) registrou em 01/01/2013 a compra de uma 
máquina pelo valor total de R$200.000, já incluídas 
as despesas de montagem e com vida útil estimada 
em 10 anos. Em 01/01/2014, o contador responsável 
pela CIMAI soube, por meio de pesquisa, que o valor 
de mercado dessa mesma máquina era de R$120.000. 
Quando da auditoria, o valor contábil apresentado era 
de R$180.000.

Em relação a esse bem, você como auditor deve 
recomendar:

a. ( ) que haja uma reavaliação do bem.
b. ( ) que não existem ajustes a serem feitos.
c. ( ) uma reversão da depreciação de R$ 20.000.
d. ( ) que a vida útil do bem seja alterada para 5 anos.
e. ( X ) uma despesa por perda de imparidade de 

R$ 60.000.
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93. Na definição da amostra de auditoria, o auditor 
deve considerar as características da população e a 
finalidade do procedimento de auditoria aplicável. 
Nessas condições o auditor, ao determinar o tamanho 
de amostra, deve reduzir o risco de amostragem a um 
nível mínimo aceitável.

Assinale a alternativa que identifica corretamente 
essa redução de risco.

a. ( X ) Cada unidade da população deve ter a mesma 
chance de ser selecionada para a amostra.

b. ( ) Os procedimentos de auditoria devem ser 
aplicados em menos de 100% dos itens de 
população.

c. ( ) Ao se aplicarem técnicas adequadas para que 
os itens mais relevantes possam ser selecio-
nados, obtém-se uma grande diminuição no 
risco de amostragem.

d. ( ) O volume de itens selecionados na amostra 
deve estar relacionado com a quantidade de 
horas contratadas para o processo de auditoria.

e. ( ) O risco de que a conclusão do auditor baseada 
em uma amostra possa ser diferente da con-
clusão que se alcançaria no exame de todos 
os itens na população não tem relação com o 
tamanho da amostra.

92. Analise as definições de métodos de seleção de 
amostra abaixo:

1. A quantidade de unidades de amostragem 
na população é dividida pelo tamanho da 
amostra para dar um intervalo de amostragem 
como, por exemplo, 50, e após determinar um 
ponto de início dentro das primeiras 50, toda 
50a unidade de amostragem seguinte é sele-
cionada. Para o seu uso, o auditor precisaria 
determinar que as unidades de amostragem 
da população não estão estruturadas de modo 
que o intervalo de amostragem corresponda a 
um padrão em particular da população.

2. Tipo de seleção com base em valores, na qual 
o tamanho, a seleção e a avaliação da amos-
tra resultam em uma conclusão em valores 
monetários.

3. O auditor seleciona a amostra sem seguir uma 
técnica estruturada. Embora nenhuma técnica 
estruturada seja usada, o auditor, ainda assim, 
evitaria qualquer tendenciosidade ou previsi-
bilidade consciente e, desse modo, procuraria 
se assegurar de que todos os itens da popula-
ção têm uma mesma chance de seleção.

Assinale a alternativa que identifica corretamente as 
definições listadas.

a. ( ) 1. Seleção sistemática  
2. Amostragem de unidade monetária  
3. Amostragem estatística

b. ( X ) 1. Seleção sistemática  
2. Amostragem de unidade monetária  
3. Seleção ao acaso

c. ( ) 1. Seleção ao acaso  
2. Seleção sistemática  
3. Amostragem de unidade monetária

d. ( ) 1. Amostragem estatística  
2. Seleção sistemática  
3. Seleção ao acaso

e. ( ) 1. Seleção sistemática  
2. Amostragem estatística  
3. Seleção ao acaso
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95. Analise as definições abaixo:

1. Risco de que um saldo inadequado de uma 
conta não seja detectado oportunamente. 
Mesmo que os controles internos sejam efi-
cientes há sempre a possibilidade de alguma 
falha humana.

2. Risco de que o auditor não identifique uma 
distorção relevante existente. Mesmo tendo 
estabelecido de forma apropriada a natureza, 
a época e a extensão dos testes, há uma dis-
torção relevante existente.

3. Probabilidade de ocorrência de anomalias, 
irregularidades ou erros significativos, que 
depende da atividade desenvolvida e da com-
plexidade das operações. Depende também 
da competência e da integridade das estrutu-
ras de gestão.

Assinale a alternativa que identifica corretamente os 
tipos de riscos de auditoria.

a. ( ) 1. risco de detecção  
2. risco inerente  
3. risco de controle

b. ( ) 1. risco inerente  
2. risco de controle  
3. risco de detecção

c. ( ) 1. risco inerente  
2. risco de detecção  
3. risco inerente

d. ( X ) 1. risco de controle  
2. risco de detecção  
3. risco inerente

e. ( ) 1. risco de controle  
2. risco inerente  
3. risco inerente

94. Analise as afirmativas abaixo a respeito da res-
ponsabilidade da administração da entidade em 
relação às demonstrações contábeis que estão sendo 
auditadas.

1. A administração reconhece que a elaboração 
das demonstrações contábeis de forma ade-
quada é de sua responsabilidade.

2. A administração entende que não se exime 
da sua responsabilidade quando as demons-
trações contábeis são auditadas de acordo 
com as normas de auditoria aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3. A administração da entidade deve dar amplo 
e irrestrito acesso aos auditores que estão 
auditando as demonstrações contábeis, 
exceto os relativos à auditoria corrente.

4. A administração é responsável pelo sistema 
de controle interno, que é base para o pro-
cesso de auditoria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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97. Desde 2007, com as alterações à Lei 6404/76 e 
com a adoção e a incorporação de novos conceitos, a 
contabilidade no Brasil tem se colocado com maior 
consonância com a contabilidade internacional.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. Princípios da representação verdadeira e 
apropriada (true and fair view) e da primazia 
da essência sobre a forma devem estar subor-
dinados às normas contábeis e legais.

2. O ordenamento contábil trazido a partir da 
promulgação da Lei n.º 11.638/2007 incorpo-
rou diversas inovações à contabilidade brasi-
leira com o intuito de produzir demonstrações 
contábeis mais úteis aos investidores e aos 
demais usuários externos em seus processos 
de alocação de recursos.

3. Dois conceitos inter-relacionados são essen-
ciais para o entendimento da nova realidade 
contábil: 1) a representação verdadeira e apro-
priada; 2) a primazia da essência sobre a forma.

4. Com a mudança iniciada com a edição da 
Lei no 11.638/2007 resgata-se a característica 
fundamental das demonstrações contábeis, 
que devem representar fidedignamente a rea-
lidade dos efeitos econômicos das transações, 
dependentemente do seu tratamento jurídico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

96. A Cia. de Barbantes do Centro S/A concretizou 
uma venda, tendo emitido a fatura, não tendo porém 
entregue a mercadoria ao cliente.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. O reconhecimento da receita na modalidade 
de venda na qual a entrega é retardada a 
pedido do cliente só pode ser aceita se for 
provável que a entrega será efetuada e as 
condições de pagamento forem praticas em 
condições normais.

2. O reconhecimento da receita na modalidade 
de venda na qual a entrega é retardada a 
pedido do cliente só pode ser aceita se esti-
ver no estoque do vendedor, identificado 
e pronto para entrega ao comprador no 
momento em que a venda é reconhecida e o 
comprador forneça instruções específicas rela-
cionadas ao adiamento da entrega.

3. O reconhecimento da receita na modalidade 
de venda na qual a entrega é retardada a 
pedido do cliente pode ser aceita mesmo se 
existir a intenção, por parte do vendedor, de 
adquirir ou produzir as mercadorias a tempo 
para a entrega.

4. A venda faturada e não entregue equivale à 
modalidade de venda na qual a entrega dos 
produtos é retardada a pedido do comprador, 
porém este não detém a propriedade e não 
aceita a fatura. Nessa situação a receita será 
reconhecida pela vendedora.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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99. No processo de auditoria podem ocorrer situa-
ções de novos fatos chegarem ao conhecimento do 
auditor independente, mesmo após a data do seu 
relatório, porém antes da data de divulgação das 
demonstrações contábeis.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. O auditor independente não tem nenhuma 
obrigação em relação às demonstrações con-
tábeis após a data do seu relatório.

2. O auditor independente tem a obrigação de 
determinar se as demonstrações contábeis 
precisam ser alteradas e, caso afirmativo, deve 
indagar como a administração pretende tratar 
o assunto nas demonstrações contábeis.

3. Caso a administração altere as demonstra-
ções contábeis, em função da determinação 
do auditor independente, este deve fornecer 
novo relatório de auditoria sobre as demons-
trações contábeis alteradas. O novo relatório 
do auditor independente não deve ter data 
anterior à data de aprovação das demonstra-
ções contábeis alteradas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

98. A essência da transação deve ser considerada na 
classificação de um arrendamento mercantil finan-
ceiro, ou arrendamento financeiro.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. O arrendamento financeiro transfere a pro-
priedade do ativo para o arrendatário no fim 
do prazo desse arrendamento.

2. O arrendatário tem a opção de comprar o 
ativo. Espera-se que esse valor de compra seja 
suficientemente mais baixo do que o valor 
justo à data do exercício da opção de compra.

3. No início do arrendamento financeiro deve 
haver razoável certeza que a opção de com-
pra, ao final do contrato, será exercida.

4. O prazo do arrendamento mercantil finan-
ceiro não possui relação com a vida econô-
mica do ativo, mesmo que a propriedade não 
seja transferida.

5. O valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento financeiro totaliza, na época do 
início do arrendamento, todo o valor justo do 
ativo arrendado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

100. Analise os itens abaixo:

 � Constatação de que as transações comunica-
das/registradas realmente tenham ocorrido.

 � Obtenção de evidências de que não exis-
tam transações além daquelas registradas/
demonstradas.

 � Obtenção de evidências de que os interessa-
dos naquele registro/comunicação tenham 
obtido as informações na sua totalidade.

 � Verificação se os itens que compõem determi-
nada transação/registro tenham sido avalia-
dos e aferidos corretamente.

 � Constatação de que as transações/registros 
tenham sido corretamente divulgados.

Os itens listados referem-se a que tipo de testes 
auditoria?

a. ( ) Testes adjetivos
b. ( X ) Testes substantivos
c. ( ) Testes de observância
d. ( ) Testes de procedimentos
e. ( ) Testes de superavaliação
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