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Contador
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

março

4

4 de março

60 questões

14 às 18h

4h de duração*
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Atualidades

3 questões

1. O desenvolvimento tecnológico cada vez mais
rápido, em especial o das telecomunicações, prenuncia uma grande guinada nos meios de produção,
anunciada como a 4a Revolução Industrial.
Assinale a alternativa que identifica avanços que
poderão possibilitar essa transformação.
a. ( ) A utilização da água para mover máquinas a
vapor e a agricultura familiar.
b. ( ) O emprego da eletricidade para mover as
máquinas industriais.
c. ( ) A Internet de 1a Geração, a produção de energia limpa e o controle populacional.
d. ( X ) A Internet de 5a Geração, a Internet das Coisas
e a Inteligência Artificial.
e. ( ) A célula fotoelétrica e a tecnologia da informação, permitindo o surgimento de máquinas
automáticas.

2. Leia as afirmativas abaixo.
1. A altitude, a longitude, a maritimidade, o
relevo e a vegetação são fatores que influenciam no clima de uma região.
2. A latitude e o relevo acidentado da região sul
tornam o clima seco, impedem a formação de
chuvas e contribuem para o baixo nível dos
rios em toda a região.
3. O clima dos Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul é significativamente influenciado pelas massas de ar frias, vindas do
Polo Sul.
4. A inconstância do regime de chuvas prejudica
históricamente a produção de energia elétrica
nos Estados do sul. A maior parte da energia
elétrica consumida vem de outras regiões,
principalmente do centro oeste e nordeste.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

3. Ampliou-se recentemente o permanente clima de
tensão na região do Oriente Médio.
Assinale a alternativa que indica o acontecimento que
motivou tal acirramento.
a. ( ) As ações norte-americanas de apoio ao Irã
que contrariam os interesses políticos dos
Emirados Árabes e Arábia Saudita.
b. ( ) A formação de uma coligação política entre
Egito, Emirados Árabes, Síria e Irã contra o
governo da Arábia Saudita, que conta com o
apoio velado dos Estados Unidos.
c. ( X ) A decisão do Presidente dos Estados Unidos da
América, Donald Trump, de transferir a embaixada americana em Israel para Jerusalém.
d. ( ) A decisão do Conselho de Segurança das
Nações Unidas que ratificou a decisão de
Vanatu, Taiwan, Ucrânia, República Checa
e Estados Unidos de reconhecer Jerusalém
como a capital de Israel.
e. ( ) A decisão do Senado dos Estados Unidos, por
iniciativa do ex-presidente Obama e seus aliados democratas, de não aprovar a nova política norte-americana em relação ao Oriente
Médio e proibir o fornecimento de armas e
equipamentos a Israel.

Legislação do Setor Elétrico

4 questões

4. Assinale a alternativa que indica corretamente o
local do ponto de entrega de energia elétrica, quando
se tratar de condomínio horizontal, onde a rede elétrica interna não seja de propriedade da distribuidora.
a. ( ) O ponto de entrega se situará na conexão da
rede elétrica da distribuidora com as instalações elétricas de iluminação pública.
b. ( ) O ponto de entrega se situará na primeira
estrutura interna na propriedade do
consumidor.
c. ( ) O ponto de entrega se situará dentro da propriedade do consumidor.
d. ( ) O ponto de entrega se situará na entrada do
barramento geral.
e. ( X ) O ponto de entrega se situará no limite da via
pública com o condomínio horizontal.
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5. Assinale a alternativa que indica corretamente as
atividades cujas matérias-primas devem ser diretamente provenientes para fins de reconhecimento e
faturamento de acordo com a sazonalidade:
a. ( X ) agricultura, pecuária e pesca.
b. ( ) indústria têxtil, cerâmica e carbonífera.
c. ( ) agricultura familiar, atividade carbonífera e
pesca.
d. ( ) indústria têxtil, pecuária e pesca.
e. ( ) indústria cerâmica, pecuária e agricultura
familiar.

6. As instalações para atendimento das áreas de uso
comum, em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, constituem uma unidade consumidora de responsabilidade:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

da concessionária de energia elétrica.
do poder público municipal ou distrital.
dos condôminos beneficiados pela iluminação.
do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento.
e. ( ) das unidades consumidoras, cuja atividade
predominante seja comercial, industrial ou de
prestação de serviços.

7. Ocorre o fornecimento de energia a título precário
quando:
a. ( X ) a distribuidora pode atender a unidades consumidoras localizadas em outra área de concessão ou permissão.
b. ( ) o atendimento é realizado por meio do uso ou
compartilhamento das instalações de outra
distribuidora ou cooperativa de eletrificação
rural.
c. ( ) a distribuidora de energia aplicar aos seus
consumidores tarifa aplicada e homologada
outra distribuidora ou cooperativa de eletrificação rural.
d. ( ) os contratos firmados para unidades consumidoras tiverem prazo de vigência não superior
a doze meses.
e. ( ) em decorrência de desastres ou catástrofes
naturais, houve a necessidade de as geradoras
de energia promoverem a distribuição direta
aos consumidores finais.
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Matemática/Raciocínio Lógico

5 questões

8. Se três pessoas fazem 72 peças de sushi a cada
2 horas, quantas pessoas são necessárias para fazer
252 peças de sushi a cada 1 hora e meia?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

12
13
14
15
18

9. João gastou 4/5 de seu salário e lhe sobraram R$ 350.
Portanto, para que seu salário seja igual a R$ 2.000, ele
precisa receber um amento de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Menos que 13,25%.
Mais que 13,25% e menos que 13,75%.
Mais que 13,75% e menos que 14,25%.
Mais que 14,25% e menos que 14,75%.
Mais que 14,75%.

10. Em um campeonato de futebol um time decide
estimular 3 de seus jogadores, oferecendo um prêmio
de R$ 75.000, que deve ser dividido entre os 3 jogadores de maneira proporcional ao número de gols que
cada um marcar no campeonato.
Se os jogadores marcaram 15, 10 e 7 gols no campeonato, então a quantia que o jogador que marcou mais
gols receberá é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Maior que R$ 36.000.
Maior que R$ 35.000 e menor que R$ 36.000.
Maior que R$ 34.000 e menor que R$35.000.
Maior que R$ 33.000 e menor que R$ 34.000.
Menor que R$ 33.000.
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11. Uma empresa tem 14 funcionários, dos quais 8
são homens e 6, mulheres. Para resolver um problema,
é necessário montar uma comissão com 2 mulheres e
3 homens.
De quantas maneiras diferentes essa comissão pode
ser escolhida?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Mais que 900
Mais que 850 e menos que 900
Mais que 800 e menos que 850
Mais que 750 e menos que 800
Menos que 750

12. Uma empresa troca seu presidente a cada 6 anos,
seu vice-presidente a cada 4 anos e seu contador a
cada 8 anos.
Se em 2018 a empresa trocou o presidente, o vice-presidente e o contador, qual o primeiro ano em que
isso ocorrerá novamente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2032
2042
2050
2058
2060

Português

5 questões

Como as faces de Janus
Vivemos no mundo das redes, dos computadores
portáteis, da telefonia móvel, na era da informação
ubíqua, da notícia instantânea, global, planetária, que
percorre – num átimo– as veias e artérias de fibra
óptica do planeta. Nesse contexto, a cibercultura tem
um papel ambiguamente universal: ela potencializa
aquilo que somos, sem fazer exceções acerca de valores morais, políticos e ideológicos. Ela, como as demais
projeções de nossa própria cognição, enfim, de nossa
consciência e inteligência além de nossos próprios
corpos biológicos, exprime com precisão aquilo que
realmente somos. Na internet, por exemplo, encontra-se absolutamente tudo, em termos de conteúdos. O
que vai diferenciar a experiência é justamente o usu-

ário e sua cognição particular, que se estende além
dele através dessas redes informacionais. Num só
termo, trata-se de extensões de nossa própria mente
plasmadas nos objetos técnicos que concebemos e
usamos. Se mergulho no ciberespaço para pesquisar
algo importante, que diz respeito à minha pesquisa
da crítica da tecnologia, e já tenho em mente o que
procuro, minha experiência será uma, e dirá respeito a
uma intenção que já trago comigo e que estendo aos
tais objetos, mas se só intuo a minha busca, se saio a
navegar de link em link, minha experiência será completamente diferente, e poderei chegar a lugares inimaginados, ou, também, a lugar algum, dependendo
do que sejam as minhas próprias expectativas.
O que queremos dizer é que não há nada nas tecnologias que não seja absolutamente humano. Todos
os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres humanos, e é por isso que a cibercultura e o ciberespaço servem também a terroristas
fundamentalistas, pois são como espelhos límpidos
da nossa própria face no mundo, de nossas ações e
intenções, sejam elas pacifistas, terroristas, ecologistas,
capitalistas e assim por diante. Como as duas faces
de Janus, a cibercultura e o ciberespaço trazem para
nós que os utilizamos potencializações e reciprocidades daquilo que de fato já somos, e se por um lado
podem ser usados como ferramentas educacionais,
pedagógicas, humanitárias, por exemplo, de pesquisa
escolar, acadêmica e científica, objetivando uma
sociedade melhor, mais esclarecida e igualitária, por
outro podem, também, dar suporte a fins e intenções
totalmente diversos, como ensinar a fazer bombas,
espalhar pelo mundo ideologias extremistas e fundamentalistas infames, coordenar ataques terroristas
aqui ou alhures e assim por diante. É como se Janus
não tivesse apenas duas, mas sim infindáveis faces e
expressões, assim como a humanidade tem, ou seja,
não foi a internet que começou e provocou o terrorismo, mas sim o contrário: há terrorismo, intolerância
e desumanidade no mundo, nas culturas, nas mentes
e corações humanos, por isso também se refletem
nesse grande espelho que a internet de fato é.
Nota: Janus é um deus romano cuja imagem está
associada a mudanças e transições. No texto, a referência a Janus indica ambiguidade.
QUARESMA, A. Ruptura e tragédia social. Sociologia. ed. 72. 2017. p.
52; 55-57.[Adaptado]

Página 5

CELESC Distribuição S.A. • Concurso Público • Edital 001/2018
S06 Contador

13. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
a. ( ) O texto mescla diferentes vozes, alternando a
voz do próprio autor com a voz de Janus e de
usuários da internet, reportadas em discurso
indireto.
b. ( ) O texto é de natureza narrativa e descritiva,
caracterizando-se pela impessoalidade e pelo
uso de linguagem objetiva.
c. ( ) O texto é de natureza argumentativa, buscando convencer o leitor acerca dos malefícios do uso diário da internet.
d. ( X ) O texto é marcado pelo uso de adjetivos que
caracterizam não só ferramentas e produtos
da tecnologia, mas também valores associados aos usuários, entre outros elementos.
e. ( ) O texto é uma crônica que tematiza um acontecimento do cotidiano do mundo adulto,
extraindo desse acontecimento reflexões
sobre a vida.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à frase abaixo retirada do
texto.
Vivemos no mundo das redes, dos computadores
portáteis, da telefonia móvel, na era da informação
ubíqua, da notícia instantânea, global, planetária, que
percorre – num átimo– as veias e artérias de fibra
óptica do planeta. (1o parágrafo)
( ) Na frase, há marca gramatical que evidencia
que o autor faz parte do contexto descrito.
( ) A palavra “ubíqua” pode ser substituída por
“onipresente”, sem prejuízo de sentido na frase.
( ) A palavra “átimo” pode ser substituída por
“instante”, sem prejuízo de sentido na frase.
( ) Em “as veias e artérias de fibra óptica do planeta”, há uso figurativo da linguagem, por isso
a informação não deve ser interpretada em
sentido literal.
( ) A expressão “num átimo” funciona como
aposto explicativo do termo “percorre”.

14. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.

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

a. ( ) O texto reforça uma série de visões dicotômicas e monológicas, como a relação entre o
mundo on-line e off-line, a dimensão individual
e a social e o mundo tecnológico e o humano.
b. ( ) O autor utiliza uma linguagem modalizada,
principalmente no segundo parágrafo, relativizando o papel dos seres humanos na produção de conteúdos digitais.
c. ( ) O autor tece avaliações de natureza biológica,
científica e didática sobre a relação conflituosa
entre o homem e a máquina no século XXI.
d. ( ) O autor se apropria de uma figura mitológica
romana para contrapor cibercultura a ciberespaço, associando aquela ao mundo das redes
e esta a projeções de nossa mente em objetos
técnicos.
e. ( X ) A ambiguidade a que se refere o texto diz
respeito a diferentes possibilidades de uso do
ciberespaço e da cibercultura, seja para o bem,
seja para o mal, pois a internet espelha o que
há nas mentes e corações do homem.

a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•V•F
V•V•F•F•F
V•F•F•V•V
F•V•F•V•V
F•F•V•V•F
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16. Considere o trecho abaixo em seu contexto:

17. Considere o trecho abaixo:

Todos os conteúdos foram programados, postados
e produzidos por seres humanos, e é por isso que a
cibercultura e o ciberespaço servem também a terroristas fundamentalistas, pois são como espelhos límpidos da nossa própria face no mundo, de nossas ações
e intenções, sejam elas pacifistas, terroristas, ecologistas, capitalistas e assim por diante. (2o parágrafo)

É como se Janus não tivesse apenas duas, mas sim
infindáveis faces e expressões, assim como a humanidade tem, ou seja, não foi a internet que começou
e provocou o terrorismo, mas sim o contrário: há terrorismo, intolerância e desumanidade no mundo, nas
culturas, nas mentes e corações humanos, por isso
também se refletem nesse grande espelho que a internet de fato é. (2o parágrafo)

Analise as afirmativas abaixo em relação ao trecho.
1. A construção “Todos os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres
humanos” está na voz passiva.
2. O segmento “Todos […] fundamentalistas”
pode ser reescrito, sem prejuízo de significado entre as orações, como “A cibercultura
e o ciberespaço servem também a terroristas
fundamentalistas, uma vez que todos os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres humanos”.
3. O vocábulo “pois” funciona como conector que introduz uma oração subordinada
conclusiva.
4. O vocábulo “como” introduz uma comparação
entre “terroristas fundamentalistas” e “espelhos límpidos”.
5. A palavra “sejam” expressa uma ideia de alternância entre as características atribuídas a
“ações e intenções”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

Assinale a alternativa correta em relação ao trecho.
a. ( ) Os verbos ter e haver são usados com valor
existencial em “tivesse”, “tem” e “há”.
b. ( X ) A expressão “mas sim”, nas duas ocorrências,
pode ser substituída por “e sim” sem prejuízo
na relação semântica de adversidade.
c. ( ) A expressão “ou seja” introduz uma informação que retifica um equívoco da informação
precedente.
d. ( ) As formas verbais se alternam, no trecho,
exclusivamente entre os tempos pretérito
perfeito e presente do modo indicativo.
e. ( ) As partícula “se” (nas duas ocorrências) e “que”
(nas duas ocorrências) funcionam, respectivamente, como pronome oblíquo e pronome
relativo.

Informática

3 questões

18. Assinale a alternativa que descreve corretamente
a função COMPACTAR() do MS Excel.
a. ( X ) Remove todos os espaços de texto, exceto os
espaços únicos entre palavras.
b. ( ) Remove todos os zeros à esquerda de um
número exibido como texto.
c. ( ) Faz a união de dois ou mais textos, suprimindo palavras repetidas na célula destino.
d. ( ) Comprime o conteúdo para ocupar menos
espaço em disco, muito útil em planilhas com
grande quantidade de registros.
e. ( ) Calcula a economia de espaço resultante da
compressão de uma dada planilha passada
como parâmetro da função.
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19. Assinale a alternativa que contém uma forma
válida de obter informações sobre a versão do MS
Word em uso, ao utilizar o software MS Word 2013
Home and Business 2013 em português.
a. ( ) Através do ? (símbolo ajuda do Word no canto
superior direito), na página inicial da ajuda.
b. ( ) Através da guia REVISÃO  selecionando o
item Versão.
c. ( ) Através da guia FERRAMENTAS  selecionando a opções Propriedades.
d. ( ) Através da guia ARQUIVO  selecionando o
item Opções.
e. ( X ) Através da guia ARQUIVO  selecionando o
item Conta.

20. Que utilitário do Windows 10 em português permite ao usuário verificar o uso corrente de memória
RAM do computador?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Sistema
Painel de Controle
Gerenciador de Tarefas
Gerenciador de Dispositivos
Painel de indicadores e informações do
Windows

Conhecimentos Específicos

40 questões

21. Uma empresa tributada pelo lucro presumido
apurou em um trimestre do ano-calendário as seguintes receitas:
Venda de mercadorias
Prestação de serviços
Juros cobrados de clientes

R$ 400.000,00
R$ 130.000,00
R$ 5.000,00

Então, o imposto de renda a pagar no período foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

10.570,00.
11.790,00.
13.650,00.
14.610,00.
15.320,00.
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22. A respeito dos conhecimentos sobre tributos,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A União, e somente ela, usando sua capacidade residual, poderá instituir, mediante
lei complementar, impostos não previstos
em sua competência, desde que sejam não
cumulativos e não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios dos discriminados na
Constituição.
b. ( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir taxas, cobradas
em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos a sua disposição.
Um exemplo desses serviços é o de iluminação pública, que é cobrado mediante a instituição pelos municípios da taxa de iluminação
pública.
c. ( ) O imposto sobre a transmissão causa mortis
e doação, de quaisquer bens ou direito, não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrentes
de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica.
d. ( ) Os municípios, e somente eles, poderão instituir contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas realizadas em seus territórios,
desde que os recursos aplicados na obra
sejam decorrentes de receitas do próprio
município.
e. ( ) O imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, de competência da União,
será seletivo em função da essencialidade
da renda obtida e da atividade exercida pelo
contribuinte.
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23. A respeito dos conhecimentos sobre o Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de
Serviços de Transporte e de Comunicação (ICMS), previsto na Lei Complementar Federal no 87/96, é correto
afirmar:

25. Companhia de distribuição de energia elétrica de
determinado estado da federação é proprietária de
postes de rede elétrica entre dois municípios vizinhos.
Fez a locação dos postes para uma empresa de telefonia instalar cabos para comunicação.

a. ( ) O ICMS não incide sobre a energia elétrica,
pois ela não é considerada uma mercadoria.
b. ( ) Não há incidência de ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas a clientes em
bares e restaurantes, pois não há circulação
de mercadorias (saída do estabelecimento).
c. ( ) Um barco de pesca de Porto Belo (SC) capturou um cardume de sardinhas em águas
do Estado de São Paulo. Ao retornar, o barco
desembarcou os peixes no porto de Rio
Grande (RS). Nesse caso, o ICMS relativo aos
pescados é devido ao Estado de São Paulo.
d. ( X ) É contribuinte de ICMS a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito
comercial, importe mercadorias ou bens do
exterior, qualquer que seja a sua finalidade.
e. ( ) O montante do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) integra a base de
cálculo do ICMS na venda de indústria de
Pernambuco (contribuinte de ICMS) para
estabelecimento comercial em Santa Catarina
(contribuinte de ICMS) de mercadoria destinada à comercialização.

Nesse caso, é correto afirmar:

24. Uma empresa comercial tributada pelo lucro
presumido apurou as seguintes receitas mensais com
a venda de mercadorias:
Janeiro de 2017
Fevereiro de 2017
Março de 2017

R$ 85.000,00
R$ 110.000,00
R$ 240.000,00

Então, a contribuição social e o total da COFINS no
regime cumulativo apurados no período são, respectivamente, de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

3.132,00 e 13.050,00.
3.132,00 e 33.060,00.
4.698,00 e 13.050,00.
4.698,00 e 33.060,00.
39.150,00 e 33.060,00.

a. ( ) Não há incidência de ICMS ou ISS, pois trata-se de serviço cujo fator gerador não tem
previsão em lei para incidência de imposto.
b. ( ) Trata-se de operação de comunicação intermunicipal sujeita ao ICMS e a base de cálculo
é o valor da locação.
c. ( ) Há incidência de Imposto sobre Serviços – ISS,
e o contribuinte do imposto é a empresa de
telefonia.
d. ( ) Há incidência de ICMS sobre o serviço de
locação de postes, pois o serviço é prestado à
empresa de comunicação, que é contribuinte
de ICMS.
e. ( X ) Há incidência de Imposto sobre Serviços (ISS)
sobre o valor da locação dos postes e a base
de cálculo do imposto devido é proporcional
ao número de postes existentes em cada
município.

26. Determinada empresa tributada com base no
lucro real anual apresentou os seguintes saldos contábeis ao final do ano calendário:
Lucro contábil do exercício
Adições
Exclusões
Prejuízo fiscal apurado
no exercício anterior

R$ 31.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 15.000.000,00

Então, o imposto de renda e a contribuição social
devidos são, respectivamente, de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

900.000,00 e 540.000,00.
3.150.000,00 e 1.890.000,00.
4.500.000,00 e 2.700.000,00.
5.226.000,00 e 1.890.000,00.
7.476.000 e 2.700.000,00.
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27. A respeito dos conhecimentos sobre o Decreto
Estadual (SC) no 2.870/2001 e anexos (RICMS/SC), na
saída de bens e mercadorias nas operações iniciadas
em outra unidade da federação com destino ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado
em Santa Catarina, o remetente do bem ou mercadoria deverá:
a. ( ) Utilizar a alíquota interna de Santa Catarina
prevista para a operação para o cálculo do
ICMS devido à unidade federada de origem.
b. ( X ) Utilizar a alíquota interestadual prevista para
a operação, para o cálculo do ICMS devido à
unidade federada de origem.
c. ( ) Utilizar a alíquota interestadual prevista para a
operação para calcular o ICMS total devido na
operação.
d. ( ) Recolher para Santa Catarina o ICMS correspondente à diferença entre o valor pago no
período de apuração anterior e o período
atual.
e. ( ) Não efetuar qualquer recolhimento de ICMS
para o Estado de Santa Catarina, já que a
operação ocorreu com encerramento de
tributação.

28. A respeito dos conhecimentos sobre o Imposto
sobre Serviços (ISS) previsto nas Leis Complementares
Federais no 116/03 e 157/2016, é correto afirmar:
a. ( ) Não há incidência do imposto nos serviços
prestados no local do domicílio do prestador.
b. ( ) Os serviços de transporte coletivo municipal
rodoviário de passageiros não estão sujeitos à
incidência do imposto.
c. ( X ) No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, os
terminais eletrônicos ou as máquinas das
operações efetivadas deverão ser registrados
no local do domicílio do tomador do serviço.
d. ( ) Para que haja a caracterização do fato gerador a prestação de serviços deve ser exercida
como atividade preponderante do prestador,
ou seja, ser geradora da maior parte de suas
receitas.
e. ( ) Contribuinte é a pessoa física ou jurídica,
tomadora do serviço, obrigada por lei a
fazer a retenção do imposto devido em cada
operação.
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29. A respeito dos conhecimentos sobre retenção
e responsabilidade solidária previstas no Decreto
Federal no 3.048/99 e na Instrução Normativa RFB
no 971/2009, é correto afirmar:
a. ( X ) A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada.
b. ( ) A empresa contratada de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá acrescentar onze por cento no
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratante.
c. ( ) A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da folha de salários dos empregados segurados e recolher a importância retida
em seu próprio nome.
d. ( ) O valor retido pela empresa contratada
poderá ser compensado quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
e. ( ) Os serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão de obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, ficam sujeitos
à retenção pela contratante de oito por cento
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
nos casos em que o serviço é executado diretamente pelo sócio ou empregado segurado
único.
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30. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

32. A respeito dos conhecimentos sobre direito tributário, é correto afirmar:

a. ( ) Produtos industrializados.
b. ( ) Propriedade territorial rural.
c. ( ) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários.
d. ( ) Exportação, para o exterior, de produtos
nacionais ou nacionalizados.
e. ( X ) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

a. ( ) O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa, física ou jurídica, obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
b. ( ) Sempre que possível, as contribuições de
melhoria terão caráter pessoal e serão graduadas segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
c. ( X ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa
ao contribuinte.
d. ( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios, mediante lei complementar,
poderão instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou sua iminência.
e. ( ) O Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, desde que seja reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens
de capital pelo contribuinte do imposto.

31. A respeito das diferenças entre o PIS e a COFINS
nos regimes de apuração cumulativos e não cumulativos, é correto afirmar que:
a. ( ) No regime cumulativo a alíquota geral da
COFINS é de 7,6%, enquanto que no regime
não cumulativo é de 1,65%.
b. ( X ) No regime cumulativo a alíquota geral do
PIS é de 0,65%, enquanto que no regime não
cumulativo é de 1,65%.
c. ( ) A base de cálculo do PIS e da COFINS no
regime de apuração cumulativo é a receita
operacional bruta, enquanto que no regime
não cumulativo é o lucro real ou ajustado.
d. ( ) No regime de apuração cumulativo do PIS e
da COFINS é permitido o desconto de créditos
apurados com base em custos, despesas e
encargos da pessoa jurídica, enquanto que no
regime de apuração não cumulativo não há
qualquer tipo de compensação.
e. ( ) Empresas enquadradas no lucro real devem
obrigatoriamente utilizar o regime de apuração cumulativo do PIS e da COFINS, enquanto
que as empresas enquadradas no lucro presumido devem obrigatoriamente utilizar o
regime de apuração não cumulativo do PIS e
da COFINS.

33. Outros resultados abrangentes compreendem
itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação), que não são reconhecidos na demonstração
do resultado.
Os componentes dos outros resultados abrangentes
não incluem:
a. ( ) as variações na reserva de reavaliação.
b. ( ) os ganhos e as perdas atuariais em planos de
pensão com benefício definido.
c. ( ) os ganhos e as perdas derivados de conversão
de demonstrações contábeis de operações no
exterior.
d. ( X ) as variações no valor justo das propriedades
para investimento.
e. ( ) a parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos de hedge em operação de hedge de
fluxo de caixa.
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34. A loja Tudo em Fixadores – Comércio de Materiais
para Construção Ltda., enquadrada no lucro presumido, estabelecida na cidade de Itajaí (SC), adquiriu
para revenda um lote de parafusos de origem nacional
por R$ 50.000,00, mais IPI de R$ 5.000,00, diretamente
de fabricante (não enquadrado no Simples Nacional),
situado na cidade de Joinville – SC. Considere que tais
mercadorias estão sujeitas à substituição tributária,
com retenção antecipada do ICMS, que a Margem
de Valor Agregado (MVA) é de 50%, que a alíquota
interna da mercadoria em SC é de 17% e que não há
outros valores envolvidos, tampouco isenção ou redução de base de cálculo nas operações.
Na venda feita à loja Tudo em Fixadores, o valor do
ICMS retido antecipadamente por substituição tributária pelo fabricante de Joinville (SC) foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

5.525,00.
4.350,00.
8.500,00.
10.750,00.
14.025,00.

36. De acordo com a Instrução Normativa RFB
no 971/2009, poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção as parcelas que estiverem discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços que correspondam:
a. ( X ) Ao fornecimento de vale-transporte, de conformidade com a legislação própria.
b. ( ) Às férias regulamentares dos segurados, bem
como o da parcela indenizada.
c. ( ) À primeira parcela do décimo terceiro salário
(gratificação Natalina), desde que paga no
mês de aniversário de cada segurado.
d. ( ) Ao valor correspondente de cada segurado
paga a título de participação nos lucros os
resultados na contratante.
e. ( ) Ao valor do adicional de risco ou insalubridade paga aos segurados em razão do local
de trabalho em que o serviço é prestado, de
conformidade com a legislação própria.

37. Na determinação do lucro real, serão adicionados
ao lucro líquido do período de apuração:

35. Segundo o Manual de Controle Patrimonial do
Setor Elétrico (MCPSE), as instruções, os conceitos e as
normas contidas no Manual são específicos para:
a. ( ) O controle de passivos contingentes das concessionárias, permissionárias e autorizadas de
energia elétrica junto ao Operador Nacional
do Sistema (ONS).
b. ( ) A liquidação de operações pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia
elétrica no mercado livre de energia.
c. ( ) O controle do patrimônio líquido das empresas autorizadas de geração térmica em regime
de produção independente e de autoprodução, bem como às de geração solar e eólica.
d. ( ) O registro patrimonial das operações ativas e
passivas realizadas entre empresas distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia
elétrica.
e. ( X ) O controle do ativo imobilizado vinculado
ao serviço outorgado de energia elétrica e
devem ser obrigatoriamente aplicados por
concessionárias, permissionárias e autorizadas
de energia elétrica.
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1. As despesas com brindes.
2. O resultado positivo da equivalência
patrimonial.
3. O valor da contribuição social sobre o lucro
líquido, registrado como custo ou despesa
operacional.
4. O prejuízo fiscal do exercício anterior.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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38. A Empresa Energil S.A. vendeu 2.000 produtos em
15 de janeiro de 2018, ao preço total de $ 2.000.000,
com garantia contra defeitos de 2 anos. O custo total
dos produtos é de $ 700.000. Além disso, a Energil S.A.
vendeu garantias estendidas relacionadas a 400 produtos por 3 anos pelo total de $ 18.000.

40. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta das operações apresentadas referente às
atividades operacionais, de investimento e de financiamento presentes na Demonstração dos Fluxos de
Caixa.
1. Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas.
2. Amortização de empréstimos e financiamentos.
3. Pagamentos em caixa para aquisição de
ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos
de longo prazo. Esses pagamentos incluem
aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de
construção própria.
4. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos
a terceiros (exceto aqueles adiantamentos e
empréstimos feitos por instituição financeira).
5. Pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços.

Assinale a alternativa que contabiliza corretamente as
operações em 15 de janeiro de 2018.
a. ( ) Débito: Caixa 2.000.000
Débito: Custo das Merc. Vendidas 700.000
Crédito: Estoques 700.000
Crédito: Receita de Vendas (PL) 2.000.000
b. ( ) Débito: Caixa 2.018.000
Débito: Custo das Merc. Vendidas 700.000
Crédito: Estoques 700.000
Crédito: Receita de Vendas 2.000.000
Crédito: Receita de garantia (PL) 18.000
c. ( X ) Débito: Caixa 2.018.000
Débito: Custo das Merc. Vendidas 700.000
Crédito: Estoques 700.000
Crédito: Receita de Vendas 2.000.000
Crédito: Receita de garantia (Passivo) 18.000
d. ( ) Débito: Caixa 2.018.000
Débito: Estoques 700.000
Crédito: Custo das Merc. Vendidas 700.000
Crédito: Receita de Vendas 2.000.000
Crédito: Receita de garantia (Passivo) 18.000
e. ( ) Débito: Caixa 2.018.000
Débito: Custo das Merc. Vendidas 700.000
Crédito: Estoques 700.000
Crédito: Receita de Vendas (PL) 2.018.000

39. Assinale a alternativa que apresenta um ativo que
pode ser mensurado a valor justo.
a. ( ) planta portadora
b. ( ) edifício mantido para uso
c. ( ) instrumento financeiro mantido até o
vencimento
d. ( ) veículo utilizado por mais de um período
e. ( X ) terreno mantido para futuro uso correntemente indeterminado

Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1 e 2 são atividades de financiamento.
2 e 4 são atividades de financiamento.
3 e 4 são atividades de investimento.
1, 4 e 5 são atividades operacionais.
2, 3 e 4 são atividades de investimento.

41. Assinale a alternativa que apresenta as características qualitativas de melhoria que aumentam a utilidade da informação.
a. ( ) compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade
b. ( ) relevância, materialidade, comparabilidade e
compreensibilidade
c. ( ) comparabilidade, tempestividade, confiabilidade, relevância e verificabilidade
d. ( X ) comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade
e. ( ) tempestividade, confiabilidade, relevância e
comparabilidade
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42. Sobre a Reclassificação de Ativos Financeiros,
analise as afirmativas abaixo.
1. Se a entidade reclassificar um ativo financeiro
da categoria de mensuração ao custo amortizado para a categoria de mensuração ao valor
justo por meio do resultado, seu valor justo
deve ser mensurado na data da reclassificação.
Qualquer ganho ou perda decorrente da diferença entre o custo amortizado anterior do
ativo financeiro e o valor justo deve ser reconhecido em outros resultados abrangentes.
2. Se a entidade reclassificar o ativo financeiro
da categoria de mensuração ao valor justo por
meio do resultado para a categoria de mensuração ao custo amortizado, seu valor justo
na data da classificação tornar-se-á seu novo
valor contábil líquido.
3. Se a entidade reclassificar o ativo financeiro
da categoria de mensuração ao valor justo,
por meio de outros resultados abrangentes
para a categoria de mensuração ao valor justo
por meio do resultado, o ativo financeiro deve
continuar a ser mensurado ao valor justo. O
ganho ou a perda acumulada, anteriormente
reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclassificado do patrimônio
líquido para o resultado como ajuste de
reclassificação, na data da reclassificação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

43. Ao final do exercício social de 2017 a empresa
Energia Limpa S.A. apurou um lucro líquido no valor
de $ 50.000,00. O estatuto social da empresa determina que 15% do lucro líquido seja destinado a dividendos. Dado que o Patrimônio Líquido da empresa
Energia Limpa S.A. apresentava em 31/12/2016 os
seguintes saldos: Capital Social no valor de $ 100.000
e Reserva Legal $ 20.000,00. Apesar de ter obtido lucro
líquido no período, a situação financeira da empresa
não corresponde ao montante, situação que foi
exposta em Assembleia Geral Ordinária.
Assinale a alternativa correta em relação ao caso
apresentado.
a. ( ) Deverão ser destinados como dividendos
$ 7.500,00 conforme estatuto social e pagos
em, no máximo, 180 dias.
b. ( ) Deverão ser destinados como dividendos
$ 7.125,00 conforme estatuto social e pagos
em, no máximo, 90 dias.
c. ( ) Deverão ser destinados como dividendos
$ 11.875,00, dado que o dividendo mínimo
obrigatório é de 25%.
d. ( ) Deverão ser destinados como dividendos
$ 12.500,00, dado que o dividendo mínimo
obrigatório é de 25%.
e. ( X ) Deve ser constituída uma reserva especial.

44. A empresa Central Elétrica Nuclear S.A. apresenta
as contas que compõem o Patrimônio Líquido da
companhia.
1.
2.
3.
4.
5.

Ações em Tesouraria.
Capital Social.
Gastos com Emissão de Ações.
Reservas de Lucros.
Reservas de Capital.

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta
as contas de natureza devedora.
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Somente 1 e 3.
Somente 2, 4 e 5.
Somente 1, 2, 4 e 5.
Somente 2, 3, 4 e 5.
1, 2, 3, 4 e 5.
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45. A Lei 11.638/07 tornou obrigatória a Demonstração
do Valor Adicionado (DVA) para todas as companhias
abertas.
Assinale a alternativa correta sobre a DVA.
a. ( ) Compõem os insumos adquiridos de terceiros
os custos dos produtos, das mercadorias e dos
serviços vendidos excluindo os valores das
matérias-primas adquiridas junto a terceiros.
b. ( X ) As Receitas são formadas pelas vendas de
mercadorias, produtos e serviços incluindo
os valores dos tributos incidentes sobre essas
receitas (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS).
c. ( ) Sobre os insumos adquiridos de terceiros, nos
valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, etc.
consumidos, não devem ser considerados os
tributos incluídos no momento das compras
(por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não.
d. ( ) O resultado de equivalência patrimonial,
quando despesa, será componente da distribuição da riqueza gerada pela companhia.
e. ( ) A segunda parte da DVA deve apresentar de
forma detalhada como a riqueza obtida pela
entidade foi distribuída, os valores referentes à remuneração de capitais de terceiros,
incluindo juros, aluguéis e pessoal (remuneração direta, benefícios e FGTS).

46. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
a contabilização da operação apresentada.
a. ( ) Uma receita diferida contabilizada no
Patrimônio Líquido da entidade.
b. ( ) Uma despesa antecipada contabilizada no
passivo da entidade.
c. ( X ) Um passivo contingente assumido em combinação de negócios contabilizado no passivo da entidade (se ele for uma obrigação
presente que surge de eventos passados e se
o seu valor justo puder ser mensurado com
confiabilidade, mesmo se não for provável
que sejam requeridas saídas de recursos).
d. ( ) Um adiantamento de clientes contabilizado
no ativo circulante da entidade.
e. ( ) Um pagamento de salários contabilizado no
Patrimônio Líquido a crédito.

47. A C-Energia S.A., contribuinte do ICMS, comprou
à vista mercadorias para revenda no valor de $3.850,
com IPI incluído de 10% e ICMS, que também está
incluído no preço total, correspondendo a 18% do
valor líquido do IPI.
Assinale a alternativa que apresenta os valores do IPI e
do ICMS, respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

$ 350 e $ 630.
$ 385 e $ 623,70.
$ 623,70 e $ 385.
$ 630 e $ 350.
$ 1.008,70 e $ 1.008,70.

48. De acordo com o Controle Interno do COSO
- Framework Integrado, qual dos seguintes componentes é projetado para garantir que os controles internos
continuem a operar efetivamente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Avaliação de risco
Ambiente de controle
Informação e comunicação
Atividades de controle
Monitoramento

49. Derivativos são contratos que derivam a maior
parte de seu valor de um ativo subjacente.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) As perdas e ganhos de um instrumento de
hedge de valor justo são registrados em
outros resultados abrangentes.
b. ( ) Um exemplo de hedge de fluxo de caixa é
o uso de um contrato futuro para especular
uma compra de estoque.
c. ( ) As perdas e ganhos de um instrumento de
hedge de valor justo são registrados em reservas de reavalição.
d. ( X ) Um exemplo do uso do derivativo para especulação é uma opção de call ou put.
e. ( ) Um exemplo de hedge de fluxo de caixa é o
uso de um contrato passado para proteger
uma compra de estoque.
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50. A avaliação do desempenho pode também ser
processada por meio do retorno do ativo total, promovendo importantes adicionais sobre a evolução da
situação econômica da empresa.
Considere os dados e as informações relativas à
empresa Energia Verde:
Balanço Patrimonial – Energia Verde (31/12/XX)
Passivo
Funcionamento
$ 2.976
Ativo Total
$ 16.894

Dívidas
 sem
Ônus

Passivo Oneroso
$ 3.310



Patrimônio
Líquido
$ 10.608



Despesas
Financeiras
Líquidas
$ 248
Lucro
Líquido
$ 1.825

O retorno sobre o ativo total (ROA) é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

9,62%.
10,80%.
11,20%.
12,27%.
17,20%.

51. A respeito da Lei 6.404/1976, é correto afirmar.
a. ( ) O estatuto poderá estabelecer o dividendo,
somente como porcentagem do lucro.
b. ( ) Os lucros não destinados deverão ser transferidos e constituídos a alguma reserva de lucros.
c. ( ) As reservas para contingências somente
poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos, resgate, reembolso ou compra de ações e
incorporação ao capital social.
d. ( X ) A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
e. ( ) A companhia poderá deixar de constituir a
reserva legal no exercício em que o saldo
dessa reserva, acrescido do montante das
reservas de capital, exceder de 20% do capital
social.
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52. A Seção 302 da lei americana Serbanes-Oxley
(SOX) determina que Diretores Executivos e Diretores
Financeiros devem declarar pessoalmente que são
responsáveis pelos controles e procedimentos de
divulgação.
Assinale a alternativa incorreta sobre o que cada
relatório anual ou trimestral submetido deve conter.
a. ( X ) Avaliação da eficácia dos controles internos
do emissor em uma data dentro de 120 dias
antes do relatório submetido.
b. ( ) A certificação de que eles executaram a avaliação do desenho e da eficácia desses controles.
c. ( ) Declaração de que divulgaram todas e quaisquer deficiências significativas de controles,
insuficiências materiais e atos de fraude ao
seu Comitê de Auditoria.
d. ( ) Indicação no relatório de ter havido ou não
mudanças significativas nos controles internos.
e. ( ) Qualquer fraude, material ou não, que envolva
a administração ou outros funcionários que
tenham um papel significativo nos controles
internos.

53. O serviço de concessão pública geralmente
envolve o concedente outorgando ao concessionário
pelo prazo da concessão, exceto:
a. ( ) o direito de prestar serviços que permitam ao
público acesso a diversas facilidades econômicas e sociais.
b. ( ) em alguns casos, o direito de utilizar ativos
tangíveis especificados, ativos intangíveis ou
ativos financeiros.
c. ( X ) quando o concessionário não assumir o compromisso de reverter os ganhos na utilização
dos ativos financeiros e intangíveis.
d. ( ) em contrapartida de o concessionário assumir
o compromisso de prestar serviços conforme
determinados termos e condições contratuais,
durante o período de concessão.
e. ( ) em contrapartida de o concessionário, quando
aplicável, assumir o compromisso de reverter,
ao término do período de concessão, os direitos recebidos no início do período de concessão e/ou adquiridos ao longo desse período.
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54. Sobre a descontinuidade do uso do método
da equivalência patrimonial presente no CPC 12 Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Quando a entidade descontinuar o uso do
método da equivalência patrimonial, deve
contabilizar todos os montantes previamente
reconhecidos em seu patrimônio líquido em
rubrica no resultado do exercício.
b. ( X ) Se o interesse remanescente no investimento
(após descontinuidade do uso do método da
equivalência patrimonial) antes qualificado
como coligada, controlada, ou empreendimento controlado em conjunto, for um ativo
financeiro, a entidade deve mensurá-lo ao
valor justo.
c. ( ) A entidade deve reconhecer na demonstração
do resultado do período, como receita ou
despesa, somente, o valor contábil líquido de
todo o investimento na data em que houve a
descontinuidade do uso do método da equivalência patrimonial.
d. ( ) Se o interesse remanescente no investimento
(após descontinuidade do uso do método da
equivalência patrimonial), antes qualificado
como coligada, controlada, ou empreendimento controlado em conjunto, for um ativo
financeiro, a entidade deve mensurá-lo ao
método de custo.
e. ( ) Se o investimento em coligada tornar-se
investimento em controlada ou em controlada em conjunto (de modo compartilhado), a
entidade deve remensurar o restante do interesse retido.

55. Considere que a empresa Desterrados do Brasil
tenha um custo fixo de R$ 240.000,00, um preço de
venda unitário de R$ 12,00 e um custo variável unitário de R$ 8,00.
Qual é o Ponto de Equilíbrio caso a Desterrados pretenda obter um lucro de R$ 20.000,00?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

30.000 unidades
32.500 unidades
55.000 unidades
60.000 unidades
65.000 unidades

56. Lucro incremental pode ser considerado como:
a. ( ) resultante da diferença entre os custos indiretos necessários para produzir um novo produto e o seu valor projetado de receita.
b. ( ) a diferença entre todos os custos (fixos e
variáveis, diretos e indiretos) para produzir
um novo produto e a receita gerada por esse
novo produto.
c. ( ) resultante da diferença dos custos variáveis
(diretos e indiretos) necessários para incrementar a produção de um novo produto ou
serviço relacionado com o valor da venda
desse novo produto ou serviço.
d. ( X ) a diferença entre a receita incremental resultante da venda dos novos produtos, menos
o custo incremental em que se deve incorrer
para que estes produtos sejam produzidos.
No custo incremental em incluímos apenas
o custo direto do produto (matéria–prima e
mão de obra) e os custos de capital (juros e
depreciação) de algum novo equipamento
que necessite ser adquirido para a produção
do novo produto.
e. ( ) resultante do aumento dos custos totais da
empresa e da diferença desses custos totais
em relação à receita total produzida de um
novo produto, ou seja, é o aumento do lucro
adicional que uma empresa incorre para fornecer um determinado produto ou serviço novo.

57. Imagine que você seja um empreendedor individual e pretenda obter uma receita de R$ 90.000,00 por
ano pelos serviços de instalação de ar condicionado.
Considere também que seus custos gerais e impostos
importam em R$ 30.000,00 por ano e que você tem
capacidade de trabalhar 2.000 horas por ano também.
Além disso, 25% da sua capacidade de trabalho anual
deverá ser aplicada na prospecção de novos negócios
e, consequentemente, não gerará receitas.
Qual é o valor que você deverá cobrar por hora de
serviço prestado?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 60,00
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58. O conceito de custo-meta ou custo-alvo pode ser
definido como sendo:

60. A empresa Choque Térmico produz transformadores elétricos para pequenas empresas.

a. ( ) uma estratégia de gestão de custos que, a partir de um minucioso estudo de engenharia e
da comparação com os principais concorrentes, determina qual seria o custo verdadeiro
do produto.
b. ( X ) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do preço de mercado e de uma margem de
lucro desejada, estabelece um teto de custo
para os produtos ou serviços. Essa estratégia é
mais eficaz quando ocorre na fase de projeto
do produto.
c. ( ) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do levantamento de todos os custos que
realmente importam na formação do preço
de venda, determina qual seria o verdadeiro
custo que deveria ser alcançado.
d. ( ) uma estratégia de gestão de custos que foca
na determinação de um custo-meta, considerando as melhores práticas de apuração de
custos.
e. ( ) uma estratégia de gestão de custos que, a
partir de um preço de mercado, de uma margem de contribuição positiva, da capacidade
ociosa e dos custos de oportunidade envolvidos na operação, determina por quanto um
produto poderá ser vendido.

Considerando que a empresa tinha os seguintes saldos nas suas contas no final do ano de 2017:

59. A empresa Dinâmica compra e vende produtos
de terceiros, produz produtos próprios e também
presta serviços para seus clientes. No final de 2017, a
Dinâmica obteve um lucro bruto decorrente: da sua
própria produção de R$ 45.850,00, das mercadorias
que comprou de terceiros de 69.900,00, e dos serviços
que prestou de R$ 34.120,00. No mesmo período, a
Dinâmica gerou receitas: da sua própria produção de
R$ 65.902,00, das mercadorias que adquiriu de terceiros de R$ 91.440,00, e dos serviços que prestou de
R$ 98.870,00.
Considerando tais informações, os custos totais das
atividades de produção, revenda e de serviços foram:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 106.342,00.
R$ 149.870,00.
R$ 212.684,00.
R$ 256.212,00.
R$ 406.082,00.
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Estoque final de matérias-primas gerais
Receitas totais
Estoque inicial de Produtos Acabados
Compras de matérias-primas
no período
Estoque final de Produtos Acabados
Custo total de mão de obra
durante o período
Estoque inicial de
Produtos em Elaboração
Estoque final de
Produtos em Elaboração
Despesas gerais com vendas
Despesas administrativas
Estoque inicial de
matérias-primas gerais
Provisão para Imposto de Renda
Qual seria o custo dos produtos vendidos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 27.970,00
R$ 162.680,00
R$ 228.580,00
R$ 232.780,00
R$ 244.830,00

23.850,00
256.550,00
14.320,00
178.930,00
19.670,00
65.900,00
12.250,00
16.450,00
50.496,00
54.590,00
17.150,00
23.450,00

G R A D E D E R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.
Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas
que você poderá levar para posterior conferência.
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