Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
EMASA
Concurso Público • Edital 01/2013
http://emasa.fepese.org.br

Caderno
de Prova
S2

novembro

03

3 de novembro
das 14 às 17 h
3 h de duração*
40 questões

Contador
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.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 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.

 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.

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

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(15 questões)
2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).

Leia o texto para as questões 1 e 2.

(

) A acentuação nas palavras “pretérito”, advérbio” e “saía” justificam-se pelas seguintes normas: palavra paroxítona, palavra proparoxítona terminada em ditongo crescente e “i” do
hiato, respectivamente.
( ) Se a frase “Fiquei moço” fosse passada para o
futuro do presente, teríamos a seguinte construção: “ Ficarei moço”.
( ) “Armada” é antônimo de “frota”.
( ) Se na frase “ um vento fino franzia a tarde
tímida e lavada”, o verbo “franzir” fosse trocado
por “sacudir”, obrigatoriamente a expressão “a
tarde” deveria ser escrita assim: “à tarde”, ou seja,
com o sinal indicativo da crase no “a” que seria
a contração do artigo “a” com a preposição “a”.
( ) Os ideias de menino do narrador do texto são
comparados a barcos de papel, ou seja, se
desfizeram, não foram perenes.

Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a
tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada,
nos meus tempos felizes de menino.
Fazia, de papel, toda uma armada; e, estendendo o
meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos, sem
destino, ao longo das sarjetas, na enxurrada…
Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são
barcos de ouro os meus ideais: são feitos de papel, são
como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais… –
Que os meus barquinhos, lá se foram eles! Foram-se
embora e não voltaram mais.
Guilherme Almeida

1. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O tema do texto é a perda dos ideais.
2. O texto possui três parágrafos.
3. A primeira frase do texto está escrita no
tempo passado, especificamente, no pretérito
mais-que-perfeito.
4. Na última frase do texto há uma ênclise,
quanto à colocação pronominal. O advérbio
“embora” é a palavra que obriga essa colocação, de acordo com a norma culta.
5. As vírgulas em “Fazia, de papel, toda uma
armada” justificam-se para isolar um adjunto
adverbial deslocado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–F–V
F–V–F–F–V
F–V–F–F–F
F–F–V–V–F

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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3. Leia o texto
Lei das Águas
O Brasil é privilegiado na disponibilidade de recursos
hídricos. O País conta com 12% de toda a água doce
do planeta, tem as bacias São Francisco e Paraná e
cerca de 60% da bacia amazônica.
Enquanto, em todo o mundo, mais de 1 bilhão de
pessoas não tem acesso à água, o volume de água por
pessoa no Brasil é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU)
– de 1.700 m3/s por habitante por ano.
Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. A água não chega para todos
na mesma quantidade e regularidade. As características geográficas de cada região e mudanças de vazão
dos rios, que ocorrem devido às variações climáticas
ao longo do ano, afetam a distribuição e também o
uso indiscriminado tanto dos mananciais superficiais
quanto dos subterrâneos.
As perspectivas de escassez e degradação da qualidade da água colocaram em discussão a necessidade
de adoção do planejamento e do manejo integrado
dos recursos hídricos.
Por ser reconhecido como “País das águas”, o Brasil
busca servir de exemplo na gestão e preservação
deste bem inigualável para a humanidade. A partir
dos anos 1980, três fatores já eram foco dessa gestão:
a sustentabilidade ambiental, social e econômica; a
busca de leis mais adequadas e a formulação de políticas públicas que integrassem toda a sociedade.
Fonte: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/legislacao-e-orgaos>, acesso em 16.09.2013.
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Sobre o texto é correto afirmar.
1. O Brasil é afamado como “País das águas”.
2. O planejamento e o manejo integrado de
recuros hídricos têm origem na possibilidade
de escassez e degradação da qualidade de
água.
3. “Uso indiscriminado” corresponde a “uso sem
ordem”.
4. Na frase: “ A partir dos anos 1980, três fatores
já eram foco dessa gestão” há um pronome
demonstrativo que faz a retomada de um
termo da frase imediatamente anterior a ela.
5. Em “a busca de leis mais adequadas e a formulação de políticas públicas que integrassem
toda a sociedade”, a palavra sublinhada é pronome relativo e pode ser trocado por “os quais”
sem prejuízo para a correta redação da frase.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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4. Leia o texto
Água doce e limpa: de “dádiva” à raridade*

5. Analise as frases escritas de acordo com a norma
culta:
1. O presidente da república visitou nosso
Estado.
2. Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei desta
equipe.
3. Fazem-se reuniões de trabalho e nunca se
resolvem as questões pendentes.
4. Se veres desperdício de água, pede consciência ao infrator.
5. Nem um nem outro compareceram ao exame.
6. É necessária paciência com a recuperação da
consciência planetária.

Estudiosos preveem que em breve a água será causa
principal de conflitos entre nações. Há sinais dessa
tensão em áreas do planeta como Oriente Médio e
África. Mas também os brasileiros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotáveis, veem algumas de suas cidades sofrerem falta de água. A distribuição desigual é causa maior de problemas. Entre os
países, o Brasil é privilegiado com 12% da água doce
superficial no mundo.
Outro foco de dificuldades é a distância entre fontes
e centros consumidores. É o caso da Califórnia (EUA)
que depende para abastecimento até de neve derretida no distante Colorado. E também é o caso da
cidade de São Paulo que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar imprestáveis
para consumo as fontes próximas e tem de captar
água de bacias distantes, alterando cursos de rios e
a distribuição natural da água na região. Na última
década, a quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu 30%, mas quase dobrou a proporção de
água sem tratamento (de 3,9% para 7,2%) e o desperdício ainda assusta: 45% de toda a água ofertada pelos
sistemas públicos.
Fonte: <http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>,
acesso em 16.09.2013.

Assinale a alternativa verdadeira de acordo com o
texto.
a. ( ) Na última frase do texto há quatro verbos conjugados no modo indicativo.
b. ( ) No Brasil, a distribuição de água é paritária, já
que o país é dotado de fontes inesgotáveis
dessa dádiva da natureza.
c. ( X ) O Oriente Médio e a África são indicadores de
conflito entre nações por causa de água.
d. ( ) A frase “Há sinais dessa tensão” , se reescrita
no pretérito imperfeito, teria a seguinte redação: “Haviam sinais dessa tensão”.
e. ( ) Califórnia e Brasil têm problemas díspares em
relação à agua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas Atuais

5 questões

6. Analise o texto abaixo:
“A            passou 2012 em chamas
e            saiu chamuscado: a proximidade e as similaridades entre os dois países os
unem na desgraça. O carro bomba que explodiu em
Ashrafieh, em Beirute, foi a prova mais violenta desses
destinos entrelaçados”.
Adaptado de: Ninguém merece esses vizinhos. Veja,26/12/2012, p. 149.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Jordânia ; Israel
Argélia ; o Iraque
Mauritânia ; o Iêmen
Etiópia ; o Egito
Síria ; o Líbano
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7. Analise as afirmativas abaixo.
1. A destinação do lixo é um dos mais sérios
problemas para as cidades brasileiras.
2. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil, a geração de resíduos cresceu, de 2011
para 2012, mais do que a taxa de crescimento
da população.
3. A coleta de resíduo sólido urbano no Brasil
chega a menos de 10% da população.
4. Desde 2012, mais de 90% do lixo recolhido
nas cidades brasileiras tem destino adequado
que são os grandes lixões construídos pelas
empresas de saneamento municipais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Em abril de 2013, faleceu uma das mais importantes figuras da política internacional do século XX.
Primeira-ministra da Inglaterra, segundo seus defensores, salvou aquele país da ruína econômica. Ganhou
o apelido de “Dama de Ferro”.
Assinale a alternativa que indica a personagem a que
nos referimos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hillary Clinton
Coco Chanel
Jane Adams
Indira Gandhi
Margaret Thatcher
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9. O excesso de gastos com a Copa do Mundo, a corrupção e a crise econômica motivaram, em 2013, formidáveis manifestações populares por todo o país.
Estes protestos tiveram, entre as suas primeiras
bandeiras:
a. (
b. (
c. (

) A liberação do uso da maconha.
) A interrupção do processo do “Mensalão”.
) A derrota, no STF, da lei federal que criava o
“Passe Livre”.
d. ( X ) A luta contra o aumento das passagens de
ônibus, trem e metrô.
e. ( ) A prisão na Bolívia de torcedores do Esporte
Clube Corinthians.

10. Em 30 de abril de 2013, a rainha Beatrix abdicou ao trono em favor de seu primogênito, WillemAlexander, que se tornou o novo rei.
Assinale a alternativa que indica onde esse fato ocorreu.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Bélgica
Dinamarca
Países Baixos
Reino Unido
Alemanha

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que permite adicionar uma
impressora corretamente ao Windows 7 Professional
em português.
a. (
b. (

) Meu Computador  Propriedades
) Meu Computador  Gerenciador de
Dispositivos
c. ( ) Painel de Controle  Hardware e sons
d. ( ) Painel de Controle  Gerenciador de
Dispositivos
e. ( X ) Painel de Controle  Dispositivos e
Impressoras
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12. Em uma planilha do MS Excel 2010 em português
com 150 linhas e 30 colunas, deseja-se manter a primeira coluna sempre visível durante a edição da planilha, enquanto se rola pelo resto da planilha.
Para tanto, pode-se utilizar o recurso:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Exibição  Congelar painéis.
Página inicial  Manter visível.
Layout da página  Exibir títulos.
Layout da página  Painel de seleção.
Página inicial  Modos de exibição
personalizados.

15. O Windows 7 Professional em português possui
uma ferramenta para realização de backups denominada Backup e Restauração. Pode-se deixar o
Windows escolher de forma automática os itens que
serão incluídos no backup.
Nesta modalidade, o Windows realizará o backup dos
arquivos, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

dos que estejam na lixeira.
dos que estão na pasta Downloads.
dos armazenados na área de trabalho.
dos contidos nas pastas padrão do Windows.
dos de dados armazenados nas bibliotecas
locais.

13. Ao realizar uma busca na internet utilizando o
Google, deseja-se obter somente resultados orgânicos
cujos destinos são arquivos PDF (sem levar em consideração resultados pagos do Adwords).
Para tanto, pode-se otimizar a consulta ao Google
utilizando a(s) palavra(s)-chave:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

:pdf
filter:pdf
result:pdf
filetype:pdf
target:pdf

14. A forma correta de remover um aplicativo instalado no Windows 7 Professional em português, com
segurança e seguindo as boas práticas e recomendações do Windows, é:
a. ( ) Remover a pasta do aplicativo.
b. ( X ) Painel de Controle  Programas e Recursos.
c. ( ) Painel de Controle  Remover Softwares e
Programas.
d. ( ) Botão direito sobre o ícone do aplicativo 
Enviar para a lixeira.
e. ( ) Editar o registro do Windows e remover as
entradas do aplicativo.
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Conhecimentos Específicos
16. De acordo com o CPC para pequenas e médias
empresas, a entidade deve classificar um ativo como
circulante, exceto quando:
a. ( ) Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo
ou consumi-lo durante o ciclo operacional
normal da entidade.
b. ( ) O ativo for mantido essencialmente com a
finalidade de negociação.
c. ( ) Espera realizar o ativo no período de até
doze meses após a data das demonstrações
contábeis.
d. ( X ) O ativo for caixa ou equivalente de caixa ou
ainda for mantido para a produção diária de
produtos e/ou serviços necessários para a
operacionalização da empresa.
e. ( ) O ativo for caixa ou equivalente de caixa, a
menos que sua troca ou uso para liquidação
de passivo seja restrita durante pelo menos
doze meses após a data das demonstrações
contábeis.

18. A DRA (Demonstração do Resultado Abrangente
do Exercício) apresenta as receitas, despesas e outras
mutações que afetam o patrimônio líquido, mas que
não são reconhecidas (ou não foram ainda) na DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício).
Tais receitas e despesas são identificadas como outros
resultados abrangentes e compreendem todos os
itens descritos:
a. (

b.

c.

17. De acordo com o CPC para pequenas e médias
empresas, a entidade deve classificar um passivo
como circulante, exceto quando:
a. ( ) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade.
b. ( ) O passivo for mantido essencialmente para a
finalidade de negociação.
c. ( ) O passivo for exigível no período de até
doze meses após a data das demonstrações
contábeis.
d. ( ) A entidade não tiver direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos doze meses após a data de divulgação.
e. ( X ) O passivo for decorrente de operações ocorridas no ano anterior e/ou seu fato gerador não
ultrapassar o ciclo normal da entidade.
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(25 questões)

d.

e.

) As variações na reserva de reavaliação quando
permitidas legalmente e os ganhos e as perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior.
( ) Os ganhos e as perdas derivados de conversão
de demonstrações contábeis de operações no
exterior; os ganhos e as perdas atuariais em
planos de pensão com benefício definido e
o ajuste de avaliação patrimonial relativo aos
ganhos e às perdas na remensuração de ativos
financeiros disponíveis para venda.
( X ) Variações na reserva de reavaliação quando
permitidas legalmente; ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior; ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido; ajuste de avaliação patrimonial
relativo aos ganhos e perdas na remensuração
de ativos financeiros disponíveis para venda;
ajuste de avaliação patrimonial relativo à
efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de hedge ou hedge de fluxo de caixa.
( ) O ajuste de avaliação patrimonial relativo
aos ganhos e às perdas na remensuração de
ativos financeiros disponíveis para venda e
o ajuste de avaliação patrimonial relativo à
efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de hedge ou hedge de fluxo de caixa.
( ) Os ganhos e as perdas atuariais em planos de
pensão com benefício definido; o ajuste de
avaliação patrimonial relativo aos ganhos e às
perdas na remensuração de ativos financeiros
disponíveis para venda e o ajuste de avaliação patrimonial relativo à efetiva parcela de
ganhos ou perdas de instrumentos de hedge
ou hedge de fluxo de caixa.

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

19. Analise as afirmativas abaixo sobre o mercado de
capitais.
1. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários é uma função do Conselho Monetário
Nacional (CMN).
2. É função da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) assegurar a observância de práticas
comerciais equitativas no mercado de valores
mobiliários.
3. Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas
é uma função do Banco Central do Brasil.
4. Fiscalizar permanentemente as atividades e os
serviços do mercado de valores mobiliários é
uma função da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP).
5. Fiscalizar permanentemente as atividades e
os serviços do mercado de valores mobiliários é uma função da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
6. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é
o órgão responsável por expedir diretrizes
gerais para o bom funcionamento do Sistema
Financeiro Nacional (SFN), composto de instituições responsáveis pela captação de recursos financeiros, pela distribuição e circulação
de valores e pela regulação desse processo.
7. Prevenir ou corrigir situações anormais do
mercado, inclusive com a suspensão da negociação de determinado valor mobiliário, é função do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 e 7.

20. Analise o texto abaixo:
“O mercado de capitais é um sistema de distribuição
de (1) que visa proporcionar liquidez aos títulos
de emissão de empresas e viabilizar seu (2) . É
constituído pelas bolsas, corretoras (3) . No mercado de capitais, os principais títulos negociados são
os representativos do capital de empresas — (4)
— ou de empréstimos tomados, via mercado, por
empresas — (5) — que permitem a circulação de
capital para custear o desenvolvimento”
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (

)

b. ( X )

c. (

)

d. (

)

e. (

)

valores mobiliários ; (2) processo de capitalização ; (3) e outras instituições financeiras
autorizadas ; (4) as debêntures ; (5) notas promissórias, ações e commercial papers
(1)
valores mobiliários ; (2) processo de capitalização ; (3) e outras instituições financeiras
autorizadas ; (4) as ações ; (5) debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e
commercial papers
(1)
bônus ; (2) financiamento bancário ; (3) e
outras instituições financeiras autorizadas ;
(4)
as ações ; (5) debêntures conversíveis em
ações, bônus de subscrição e commercial
papers
(1)
valores mobiliários ; (2) processo de capitalização ; (3) e empresas de factoring ; (4) as ações ;
(5)
debêntures conversíveis em ações, bônus
de subscrição e commercial papers
(1)
bônus ; (2) financiamento bancário ; (3) e
quaisquer interessados autorizados ou não ;
(4)
as ações ; (5) debêntures conversíveis em
ações, bônus de subscrição e commercial
papers
(1)
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21. Governança corporativa é um sistema pelo qual
as sociedades são geridas a partir do relacionamento
entre acionistas, conselho de administração, diretoria,
auditoria independente e conselho fiscal. Boas práticas de governança corporativa visam aumentar o valor
da empresa, facilitar seu acesso ao capital e contribuir
para sua perenidade. Para adequar-se a essa tendência, a BM&FBOVESPA criou segmentos especiais para a
listagem de companhias abertas, cada um deles com
diferentes exigências relativas aos direitos dos acionistas e à prestação de informações.
O Novo Mercado, principal segmento, abriga companhias que:
a. ( ) emitem exclusivamente ações com direito
a voto (ON) e não são obrigadas a aderirem
à Câmara de Arbitragem do Mercado para a
resolução de conflitos entre acionistas.
b. ( ) emitem ações com direito a voto (ON) e sem
direito a voto (PN) e são obrigadas a aderirem
à Câmara de Arbitragem do Mercado para a
resolução de conflitos entre acionistas.
c. ( X ) emitem exclusivamente ações com direito
a voto (ON) e são obrigadas a aderirem à
Câmara de Arbitragem do Mercado para a
resolução de conflitos entre acionistas.
d. ( ) emitem ações com direito a voto (ON) e sem
direito a voto (PN) e não são obrigadas a aderirem à Câmara de Arbitragem do Mercado
para a resolução de conflitos entre acionistas.
e. ( ) publicam informações segundo padrões
internacionais ou norte-americanos, sem mais
nenhuma exigência adicional.
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22. Analise o texto abaixo em relação aos procedimentos da Auditoria Interna.
 Testes (1) visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos
pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos
funcionários e administradores da entidade.
 Testes (2) visam à obtenção de evidência
quanto à suficiência, exatidão e validade dos
dados produzidos pelos sistemas de informação da
entidade.
 Investigação e confirmação são testes (3)
orientados à obtenção de informações perante
pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro ou fora da entidade.
 Inspeção é um teste (4) orientado à verificação
de registros, documentos e ativos tangíveis.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (

)

substantivos ; (2) substantivos ;
de observância ; (4) de observância
(1)
de observância ; (2) substantivos ;
(3)
de observância ; (4) de observância
(1)
de observância ; (2) de observância ;
(3)
de observância ; (4) de observância
(1)
substantivos ; (2) de observância ;
(3)
de observância ; (4) substantivo
(1)
de observância ; (2) de observância ;
(3)
substantivos ; (4) observância
(1)

(3)

b. ( X )
c. (

)

d. (

)

e. (

)

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

23. Analise o texto abaixo, extraído da Resolução CFC
no 986/03.

25. Assinale a alternativa que apresenta uma
cobrança de taxa, por extensão, um tributo.

A Auditoria Interna deve assessorar (1) no trabalho de (2) , obrigando-se a informá-la, (3) , de
maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de
seu trabalho.

a. ( X ) Pela fiscalização de cemitérios.
b. ( ) Da conta de energia elétrica.
c. ( ) De estacionamento em áreas públicas por
guardador autorizado.
d. ( ) Do pedágio de uma rodovia pública.
e. ( ) De multa por atraso na entrega de obrigações
principais.

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

a fiscalização ;
investigação e busca dos culpados ;
(3)
sempre verbalmente
(1)
a diretoria da entidade ;
(2)
investigação e busca dos culpados ;
(3)
sempre verbalmente
(1)
a administração da entidade ;
(2)
investigação e busca dos culpados ;
(3)
sempre por escrito
(1)
a administração da entidade ;
(2)
prevenção de fraudes e erros ;
(3)
sempre por escrito
(1)
a fiscalização ;
(2)
prevenção de fraudes e erros ;
(3)
sempre verbalmente
(1)

(2)

b. ( )

c. ( )

d. ( X )

e. ( )

24. A Empresa Tributação Legal Ltda é tributada
pelo lucro presumido e deve R$ 90.600,00 de IRPJ
e R$ 51.300,00 de CSSL referente ao 1o trimestre de
2013.
A empresa resolve parcelar o pagamento dos tributos
pelo maior prazo permitido em Lei. Devido a uma
despesa inesperada, o diretor financeiro não buscou
um empréstimo na rede bancária.
De multa, sabendo que a Taxa SELIC de abril/2013 é de
1%, a de maio, 2%, e a de junho, 3%, informe o recolhimento nos três meses, respectivamente (em R$):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 47.300,00 ; R$ 48.246,00 ; R$ 48.719,00
R$ 47.300,00 ; R$ 47.773,00 ; R$ 48.719,00
R$ 47.773,00 ; R$ 48.246,00 ; R$ 48.719,00
R$ 47.773,00 ; R$ 48.719,00 ; R$ 49.196,73
R$ 48.246,00 ; R$ 49.206,19 ; R$ 50.667,76

26. Uma empresa que comercializa GPS atualizável
automático para automóveis de Balneário Comboriú
(SC) adquiriu um determinado modelo WWW por
R$ 1.500,00 a preço de custo. A empresa determina
50% de lucro sobre o preço de venda.
Assinale a alternativa que corresponde ao preço final
desse produto para o consumidor de Curitiba (PR),
incluindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 1.807,23
R$ 1.995,00
R$ 2.238,81
R$ 3.000,00
R$ 4.545,45

27. Assinale a alternativa que apresenta o valor
do ISS pago na prestação de serviços de contenção de encostas foi contratada por uma empresa
de Engenharia Conserta de Tudo da cidade de
Florianópolis/SC (alíquota do ISS de 3%) para realizar o
serviço de Contenção de Encostas no Morro do Careca
de Balneário Camboriú/SC (com alíquota 5%), o valor
líquido foi de 1.000.000,00.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 52.631,58
R$ 50.000,00
R$ 40.889,86
R$ 30.927,84
R$ 30.000,00
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Caso

questões 28 e 29

28. Assinale a alternativa que apresenta o valor do
INSS retido pelo funcionário apresentado no caso.

Utilize o caso abaixo para responder às questões 28 e 29.

Analise a situação do funcionário abaixo, que possui
2 filhos de 5 e 6 anos. Sabe-se que as verbas remuneratórias ocorreram no mês de setembro de 2013:
Adicional noturno
Auxílio Creche
Comissões sobre vendas
Diárias do Mês
Salário

300,00
300,00
900,00
1.000,00
1.500,00

As tabelas da Previdência Social (INSS e Salário Família)
Tabela do INSS - Janeiro / 2013
Alíquota para fins de
recolhimento ao INSS (%)
de 0,00 até 1.247,70
8,00
de 1.247,71 até 2.079,50
9,00
de 2.079,51 até 4.159,00
11,00
Teto de Desconto do INSS
R$ 457,49
Salário de Contribuição (R$)

Salário Família - Janeiro / 2013
Faixa Salarial
de 0,00 até 646,55
de 646,56 até 971,78

Valor (R$)
33,16
23,26

A Tabela Progressiva do IRRF
A partir de Janeiro / 2013
Base de cálculo mensal em R$
de 0,00 até 1.710,78
de 1.710,79 até 2.563,91
de 2.563,92 até 3.418,59
de 3.418,60 até 4.271,59
de 4.271,60 até 999.999.999,99
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Valor de dedução
por dependente: 171,97
Alíquota Parcela a deduzir
(%)
do imposto em R$
0,00
0,00
7,50
128,31
15,00
320,60
22,50
577,00
27,50
790,58

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 135,00
R$ 264,00
R$ 297,00
R$ 407,00
R$ 440,00

29. Assinale a alternativa que apresenta o valor do
IRRF retido pelo funcionário apresentado no caso.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 26,12
R$ 121,76
R$ 128,31
R$ 154,43
R$ 161,81
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30. Considere as informações abaixo:
Empresa Tudo em Dia Ltda – Prestadora de Serviços:
Mês/Ano
Janeiro
Fevereiro
Março

Vendas
550.000,00
400.000,00
640.000,00

Custo/ Despesas
505.000,00
420.000,00
550.000,00

31. Quais são os tipos básicos de centros de
responsabilidade?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Cálculos do IRPJ e CSLL:
Mês/ano
Janeiro
Fevereiro
Março
Mês/ano
Janeiro
Fevereiro
Março

IRPJ
42.000,00
30.000,00
49.200,00

Estimativa
CSLL
15.840,00
11.520,00
18.432,00

Total
57.840,00
41.520,00
67.632,00

Balancete Suspensão e Redução
IRPJ
CSLL
Total
9.250,00
4.050,00
13.300,00
3.750,00
2.250,00
6.000,00
22.750,00
10.350,00
33.100,00

Assinale a alternativa que apresenta o menor recolhimento acumulado mensalmente (janeiro até março),
pelo critério menor desembolso financeiro, da contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), considerando-se as possibilidades: estimativas × balancete suspensão e redução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 16.650,00
R$ 33.100,00
R$ 35.750,00
R$ 46.400,00
R$ 91.584,00

Lucro, despesas, investimento e vendas.
Vendas, despesas, impostos e lucro.
Receita, custos, lucro e investimento.
Receita, gastos, lucro líquido e orçamento.
Custos, lucro bruto, ingresso e orçamento de
capital.

32. Quais são os três métodos gerais de determinação do preço de transferência?
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Baseado no mercado, no custo e negociado.
Baseado nas vendas, nos gastos e administrado.
Baseado no custo, nas despesas e gerenciado.
Baseado no mercado, nos gastos e
internacional.
) Baseado no custo, administrado e
internacional.

33. O Orçamento Geral da União (OGU) é constituído
de três peças. Indique-os.
a. (
b. (

) Orçamento Federal, Estadual e Municipal.
) Orçamento Fiscal, Orçamento Empresarial e
Orçamento do Estado.
c. ( ) Orçamento da Receita, Orçamento das
Despesas e Orçamento de Investimento.
d. ( ) Orçamento Participativo, Orçamento
da Seguridade Social e Orçamento de
Investimentos.
e. ( X ) Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade
Social e Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais Federais.
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Caso
Utilize para responder às questões 34 e 35.

A Empresa Budget está projetando a aquisição de um
novo veículo com investimento inicial de R$ 140.000,
utilizando uma taxa mínima de retorno de 10% a.a.
Considere que a Empresa estima entradas de caixa
líquida por ano de R$ 40.000 nos próximos 5 anos. O
veículo não apresenta valor residual no fim dos 5 anos.

34. Considerando a aquisição do novo veículo pela
Empresa Budget, o período do Payback é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2,5 anos.
3 anos.
3,5 anos.
4 anos.
4,5 anos

35. Considerando os dados do investimento no novo
veículo da Empresa Budget, calcule também o Valor
Presente Líquido (VPL):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 38.000,00.
R$ –12.000,00.
R$ 151.631,47.
R$ –11.631,47.
R$ 11.631,47.
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36. Segundo Iudícibus e Marion (2001), “Balanço
Social é um relatório que contém informações que
permitem identificar o perfil da atuação social da
empresa durante o ano”.
Sendo assim, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) No Balanço Social não é possível encontrar
informações econômicas relacionadas com a
responsabilidade social da empresa; apenas
são apresentadas informações sobre participação dos empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de
desenvolvimento pessoal.
( ) Como o Balanço Social é um instrumento utilizado para a evidenciação da atuação social
da empresa, as informações sobre impactos
ambientais e desempenho econômico jamais
devem fazer parte deste instrumento.
( ) O Balanço Social é um relatório que se limita
a evidenciar informações sobre o desenvolvimento pessoal de empregados, a forma de
interação da empresa com a comunidade local
e sua relação com o meio ambiente.
( X ) O Balanço Social é um relatório que contém
informações sobre as ações apresentadas nas
relações com os empregados, a participação
dos empregados nos resultados econômicos
da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, e ainda sobre a forma de sua
interação com a comunidade e sua relação
com o meio ambiente.
( ) O Balanço Social é um relatório que permite
ilimitadamente evidenciar informações sobre
o desenvolvimento econômico-financeiro da
empresa, a forma de interação da empresa
com a comunidade internacional e sua relação com o meio ambiente.
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37. Analise o texto abaixo:
“A humanidade experimenta uma importante fase de
sua história. Enfrenta problemas que podem causar a
sua própria extinção. Efeito estufa, falhas na camada
de ozônio, escassez de água doce, guerras, violência
urbana e fome são alguns exemplos”.
SILVA, 2006.

A partir desta reflexão assinale a alternativa que reflete
o que é desenvolvimento sustentável.
a. ( ) Desenvolvimento sustentável é aquele capaz
de gerenciar problemas ambientais para atender às necessidades das futuras gerações.
b. ( X ) Desenvolvimento sustentável é aquele capaz
de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das futuras gerações.
c. ( ) Desenvolvimento sustentável é aquele que
permite identificar as questões relacionadas
apenas aos impactos ambientais e aos problemas sociais decorrentes da atividade das
empresas.
d. ( ) Desenvolvimento sustentável é aquele capaz
de suprir as necessidades da geração atual e,
assim, comprometer a capacidade de atender
às necessidades das futuras gerações.
e. ( ) Desenvolvimento sustentável é aquele capaz
de suprir as pessoas de suas necessidades
básicas, comprometendo as gerações futuras.

38. Uma organização hospitalar de atendimento
cardíaco adota o Custeio Baseado em Atividades
(ABC) para o custeamento dos dois tipos de serviços
cardiológicos realizados: Tratamento Normal (TN) e
Tratamento Intensivo (TI). Os serviços são mensurados em número de dias de internação (as diárias dos
pacientes).
No mês de junho de 2013 a quantidade de dias de
internação (diárias dos pacientes) foi a seguinte:
 TN: 2.000 dias; e
 TI: 3.100 dias.
Os recursos foram alocados às atividades conforme
quadro seguinte, que também evidencia os direcionadores de atividades e a quantidade dos direcionadores
para cada serviço realizado.
Quantidade do
Direcionadores direcionador
de atividade
TN
TI Total
Tratar e atender 140.000 Número de
400 1.000 1.400
pacientes
tratamentos
Fornecer cuida- 80.000 Horas de
200 600 800
dos higiênicos
cuidados
Monitorar
de
200.000 Horas
pacientes
monitoramento 300 900 1.200
Total
420.000
Atividades

Custo
total
(R$)

Os materiais diretos consumidos, por dia de internação, correspondem à média de R$ 60,00 para o
Tratamento Normal e R$ 160,00 para o Tratamento
Intensivo.
Com base nos dados do enunciado, o custo unitário
para cada um dos serviços é de:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Tratamento normal: R$ 55,00;
Tratamento intensivo: R$ 100,00.
( ) Tratamento normal: R$ 60,00;
Tratamento intensivo: R$ 160,00.
( ) Tratamento normal: R$ 81,57;
Tratamento intensivo: R$ 220,78.
( X ) Tratamento normal: R$ 115,00;
Tratamento intensivo: R$ 260,00.
( ) Tratamento normal: R$ 220,00;
Tratamento intensivo: R$155,00.
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39. Uma empresa que atua na organização de eventos está promovendo um simpósio sobre tratamento
de água e efluentes, que ocorrerá no próximo semestre, e elaborou um planejamento financeiro para
apoio à tomada de decisões referente ao evento.
Estima-se que 700 pessoas participem do evento. O
preço das inscrições para o evento foi definido em
R$ 400 por participante.

40. Em relação ao custo padrão, é correto afirmar:
a. (

b.

A empresa também estima os seguintes gastos:
 Locação do Centro de Convenções onde será
realizado o evento: $ 60.000,00.
 Locação de equipamentos: $ 8.000,00.
 Gastos com os palestrantes: 62.000,00
 Coquetel: $ 30,00 por participante
 Coffee break: custo total de $ 30,00 por
participante
 Locação de stands: $ 10.000,00
 Materias de higiene e outros: total de $ 5,00
por participante
 Pastas, certificados e outros materiais: $ 55,00
por participante.
Com base nos dados do enunciado, o ponto de equilíbrio da empresa para este evento é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

200 participantes.
300 participantes.
500 participantes.
560 participantes.
700 participantes.
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c.

d.

e.

) É um método de custeio para apuração
dos custos dos produtos fabricados pelas
empresas.
( ) A definição dos padrões deve ser realizada
com base em condições ideais de trabalho,
com os melhores materiais possível, com a
mais eficiente mão-de-obra, a plena capacidade da empresa, sem paradas na produção,
exceto aquelas já programadas.
( ) Para medir a variação de quantidade, assume-se que apenas o preço tenha variado no
período, tendo a quantidade real sido igual à
padrão.
( ) As variações desfavoráveis são decorrentes
de procedimentos incorretamente realizados
pela organização.
( X ) Corresponde a uma técnica que auxilia as
empresas no planejamento e no controle dos
custos.
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