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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

(10 questões)
10 questões

Texto 1
“Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando” – costumava
dizer Ana Terra. Mas, entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe
ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido? Em
que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1777: ela se lembrava bem porque
esse fora o ano da expulsão dos castelhanos do território do Continente. Mas na
estância onde Ana vivia com os pais e os dois irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo
naquele fim de mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam de
memória os dias da semana; viam as horas pela posição do sol; calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua; e era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a
temperatura que lhes diziam das estações do ano. Ana Terra era capaz de jurar que
aquilo acontecera na primavera, porque o vento andava bem doido, empurrando
grandes nuvens brancas no céu, os pessegueiros estavam floridos e as árvores que
o inverno despira, se enchiam outra vez de brotos verdes.
[…]
De quando em quando grupos de índios coroados desciam das bandas da coxilha
de Botucaraí e se vinham da direção do rio, atacando as estâncias e os viajantes
que encontrassem no caminho. Havia também as “arriadas”, partidas de ladrões de
gado, homens malvados sem rei nem roque, que não respeitavam a propriedade
nem a vida dos estancieiros. Por vezes sem conta Ana e a mãe tinham sido obrigadas a fugir para o mato, enquanto o velho Terra e os filhos se entendiam com os
assaltantes – agressivos se estes vinham em pequeno número, mas conciliadores
quando o bando era forte. Mas havia épocas em que não aparecia ninguém. E Ana
só via a seu redor quatro pessoas: o pai, a mãe e os irmãos. Quanto ao resto, eram
sempre aqueles coxilhões a perder de vista, a solidão e o vento. Não havia outro
remédio – achava ela – senão trabalhar para esquecer o medo, a tristeza, a aflição…
Acordava e pulava da cama, mal raiava o dia. Ia aquentar a água para o chimarrão
dos homens, depois começava a faina diária: ajudar a mãe na cozinha, fazer pão,
cuidar dos bichos do quintal, lavar a roupa. Por ocasião das colheitas ia com o resto
da família para a lavoura e lá ficava mourejando de sol a sol.
VERISSIMO, Erico. O tempo e o vento – O continente 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2005 [1949], p.
102-103.
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1. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto 1.

a. ( ) O texto é de natureza descritiva e historiográfica, em que a intenção do autor é resgatar e
pormenorizar um episódio ocorrido em 1777.
b. ( X ) Trata-se de um texto de natureza narrativa e
ficcional, que mescla diferentes vozes, embora
esteja centrado na terceira pessoa.
c. ( ) Trata-se de um texto que transmite informações objetivas, utilizando uma linguagem
denotativa e impessoal, marcada pela ausência de adjetivos.
d. ( ) O texto é persuasivo e eloquente, visando
sensibilizar o leitor em relação à solidão e à
inércia em que vivia Ana Terra.
e. ( ) Trata-se de um texto autorreferenciado, que
se constitui a partir de uma reflexão sobre
os próprios elementos estilísticos, fato que
se revela pelo uso de perguntas retóricas e
regionalismos.

2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) É possível depreender pelo texto que o dia
que se manteve na lembrança de Ana Terra foi
o da expulsão dos castelhanos.
b. ( ) As memórias de Ana Terra são nebulosas e
traiçoeiras, o que se ratifica pelo fato de a
personagem ser iletrada.
c. ( ) O vento das planícies rio-grandenses gerava
um sentimento de tristeza e desamparo em
Ana Terra e sua família.
d. ( X ) O texto traz características memorialísticas,
perpassadas por sentimentos de nostalgia,
temor e melancolia.
e. ( ) A atividade pastoril era a única fonte de renda
para a família e era a única coisa que conferia
sentido à vida de Ana Terra.
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) O uso do discurso direto no início do texto instaura a voz da personagem, que é retomada
na sequência de forma indireta, como em “ela
se lembrava” e “Ana Terra era capaz de jurar”.
) A localização temporal é feita pelo uso de um
mesmo tempo verbal passado, sinalizando
acontecimentos pontualmente situados em
momentos cronologicamente ordenados.
) O texto apresenta uma série de acontecimentos aleatórios e eventuais, ideia que é
reforçada pelo uso recorrente do pretérito
imperfeito.
) O texto mostra a forma como os personagens
lidavam com o tempo, relacionado-o a fenômenos da natureza cujas mudanças revelam
uma certa cadência.
) As peripécias dos personagens são descritas
de forma esmiuçada, conforme se percebe na
menção ao episódio da expulsão dos castelhanos e ao das “arriadas”.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–F–F
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4. Considere o trecho e as afirmativas abaixo.

5. Considere os trechos.

“‘Sempre que me acontece alguma coisa importante,
está ventando’ – costumava dizer Ana Terra. Mas, entre
todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe
ficara para sempre na memória, pois o que sucedera
nele tivera força de mudar-lhe a sorte por completo.
Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido?”
1. O deslocamento da oração subordinada
adverbial “Sempre que me acontece alguma
coisa importante” para depois da oração com
verbo no gerúndio não altera a relação sintática entre as orações nem o significado referencial do período.
2. A primeira ocorrência do vocábulo “sempre”
remete, no contexto, à ideia de habitualidade,
ao passo que a segunda ocorrência remete à
ideia de duração temporal de um fato.
3. O vocábulo “lhe” tem valor de pronome possessivo nas duas ocorrências sublinhadas, tal
qual se verifica em “[…] que lhes diziam das
estações do ano”(primeiro parágrafo).
4. Os termos “alguma coisa importante” e “aquilo”
funcionam como objeto direto de “acontece” e
“tinha acontecido”, respectivamente.
5. Em cada uma das duas ocorrências sublinhadas, o vocábulo “mas” estabelece uma
relação semântica de contraste ou oposição
entre a informação precedente e a seguinte,
da mesma forma que ocorre em “agressivos
se estes vinham em pequeno número, mas
conciliadores quando o bando era forte”
(segundo parágrafo).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. “Mas na estância onde Ana vivia com os pais
e os dois irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo
naquele fim de mundo não existia calendário
nem relógio.”
2. “De quando em quando grupos de índios
coroados desciam das bandas da coxilha de
Botucaraí e se vinham da direção do rio, atacando as estâncias e os viajantes que encontrassem no caminho.”
3. “Por ocasião das colheitas ia com o resto da
família para a lavoura e lá ficava mourejando
de sol a sol.”
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 1, há dois casos de desvio da norma
padrão da língua portuguesa: o uso, em um
único período, de uma tripla negação; e o uso
de vírgula contígua a “e”, depois de “ler”.
( X ) Em 2, o pronome “se” está empregado com
valor de realce ou ênfase, podendo ser
retirado da frase sem prejuízo de significado e sem ferir a norma padrão da língua
portuguesa.
( ) Em 2, o sujeito de “encontrassem” é “os viajantes”; e em 3, o sujeito de “ficava” é “o resto da
família” – o que é evidenciado, em ambos os
casos, pela flexão do verbo.
( ) Tanto em 2 como em 3, as formas verbais no
gerúndio expressam concomitância parcial
entre duas ações, sendo, em cada caso, a primeira ação pontual e a segunda durativa.
( ) Em 3, a expressão “mourejando de sol a sol”
significa “alternando lida e descanso do nascer
ao pôr do sol”.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
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6. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. O sinal de dois pontos depois de “em
1777” (primeiro parágrafo), “quatro pessoas”
(segundo parágrafo) e “faina diária” (segundo
parágrafo) é utilizado, nos três casos, para
introduzir uma enumeração de fatos.
2. A substituição da forma verbal em “esse fora
o ano da expulsão” (primeiro parágrafo) por
“esse tinha sido o ano da expulsão” não altera
o significado temporal do evento.
3. Os termos sublinhados em “Bom, devia ter
sido em 1777: ela se lembrava bem porque
[…]” (primeiro parágrafo) funcionam como
adjetivo e advérbio, respectivamente, expressando uma qualificação da data e uma intensificação da lembrança.
4. A passagem “e era o cheiro do ar, o aspecto
das árvores e a temperatura que lhes diziam
das estações do ano” (primeiro parágrafo), em
que há uma combinação de impressões sensoriais distintas, revela uma percepção sinestésica da realidade.
5. As formas verbais “existia” e “havia” podem ser
intercambiadas sem prejuízo de significado
e sem ferir a norma padrão da língua portuguesa nas orações: “não existia calendário
nem relógio” (primeiro parágrafo) e “não havia
outro remédio” (segundo parágrafo).
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 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Texto 2
Crítica: Longa “O Tempo e o Vento”
abusa de tom novelesco
Eleonora de Lucena
De São Paulo

Pores do sol avermelhados, bebês gorduchos nascendo, guerras que pouco se explicam, cruzes em
cemitérios. Com esses elementos, Jayme Monjardim
filmou sua versão de “O Tempo e o Vento”, obra-prima
de Erico Verissimo (1905-1975). Saga da formação do
Rio Grande do Sul, a trilogia passeia pela história por
meio de famílias que se enfrentam e se encontram em
guerras e romances. No livro mais famoso, o Capitão
Rodrigo Cambará se apaixona por Bibiana Terra.
A obra completou 50 anos em 2012 e já foi adaptada para cinema, TV e teatro. Na fita de Monjardim, a
narrativa é conduzida por Bibiana em seu último dia
de vida, interpretada pela sempre excelente Fernanda
Montenegro.
Monjardim fez um filme com belas paisagens. Os
problemas aparecem ao condensar 150 anos de história: os personagens ficam esquemáticos e perdem
densidade. Os diálogos às vezes parecem deslocados.
Em outras, são substituídos por olhares que escorregam em vazios. Rodrigo (Thiago Lacerda) aparece um
pouco melhor, embora exagere o aspecto brejeiro. Já
a jovem Bibiana (Marjorie Estiano) carece de personalidade e carisma. Personagem forte na obra, Cleo Pires
vive Ana Terra, mas com pouco vigor. Ainda bem que
há Fernanda Montenegro dando alicerce ao drama.
O tom novelesco de filmar se impõe. Ciclos se
sucedem sem muito contexto: um pôr do sol, poucas
falas, a roca de fiar. Às vezes é cansativo e fica com
gosto pasteurizado.
O filme revela cuidados de reconstituição e tenta
dar uma dimensão épica à narrativa, com pitadas
políticas.
Em meio a lançamentos imbecilizantes da atual safra
de longas nacionais, “O Tempo e o Vento” é bem-vindo.
Pode levar muitos a ler Verissimo. Mas a fixação pela
fórmula global transgênica de fazer cinema deixa muito
rasa uma história tão vigorosa, violenta e apaixonante.
O TEMPO E O VENTO
DIREÇÃO Jayme Monjardim / PRODUÇÃO Brasil, 2012
ONDE Anália Franco UCI, Kinoplex Itaim e circuito
CLASSIFICAÇÃO 14 anos / AVALIAÇÃO regular
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/
1347908-critica-longa-o-tempo-e-o-vento-abusa-de-tom-novelesco.
shtml> Acesso em 06 outubro, 2013. [Adaptado]
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7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.

8. Considere as afirmativas abaixo em relação ao
texto 2.

( ) Os textos são contemporâneos entre si, o que
se evidencia pelas condições temporais e
espaciais de sua produção.
( ) O segundo texto tece críticas à adaptação fílmica da obra representada no primeiro texto,
dentre as quais se destaca o tratamento sintetizado conferido à complexidade de um enredo
que se desenrola por um século e meio na obra.
( ) Os textos compartilham características literárias semelhantes, tais como recursos de comparação, uso de intensificadores e de atributos
sensoriais, multiplicidade de vozes e uso do
tempo verbal predominantemente no passado.
( ) No segundo texto, as valorações da adaptação
cinematográfica e da obra de Verissimo são
díspares entre si.
( ) O diretor do filme e o autor do texto 1 podem
ser tomados como a mesma voz ficcional,
assim como o crítico do filme e o narrador do
romance podem ser tomados como a mesma
voz autoral.

1. Em “[…] famílias que se enfrentam e se encontram em guerras e romances […] Capitão
Rodrigo Cambará se apaixona por Bibiana
Terra” (primeiro parágrafo), o vocábulo sublinhado funciona como pronome que expressa
reciprocidade nas três ocorrências.
2. A expressão “esses elementos”, na segunda
frase do texto, retoma anaforicamente todo
o enunciado que a antecede: “Pores do sol
avermelhados, bebês gorduchos nascendo,
guerras que pouco se explicam, cruzes em
cemitérios”.
3. O vocábulo “já” em “A obra completou 50 anos
em 2012 e já foi adaptada para cinema […]”
(segundo parágrafo) e “Já a jovem Bibiana […]”
(terceiro parágrafo) é advérbio usado para
expressar, nas duas ocorrências, uma ação
consumada no momento da enunciação.
4. Os termos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, por “não obstante” e
“felizmente”, sem alteração de significado, em:
“Rodrigo aparece um pouco melhor, embora
exagere o aspecto brejeiro. […] Ainda bem
que há Fernanda Montenegro dando alicerce
ao drama” (terceiro parágrafo).
5. O vocábulo “que” está funcionando como
pronome relativo nas três ocorrências sublinhadas: “guerras que pouco se explicam” (primeiro parágrafo), “famílias que se enfrentam”
(primeiro parágrafo) e “olhares que escorregam” (terceiro parágrafo).

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

( )
( )
(X)
( )
( )

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

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

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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9. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 2.
1. O título “Longa ‘O Tempo e o Vento’ abusa de
tom novelesco” contém uma avaliação negativa da adaptação realizada, o que pode ser
captado pelo verbo e pelo adjetivo utilizado.
2. A expressão sublinhada em “Na fita de
Monjardim” (segundo parágrafo) pode ser
considerada um jargão técnico, podendo ser
substituída, sem alteração de sentido e função
sintática, por “No que tange à”.
3. Em “Mas a fixação pela fórmula global transgênica de fazer cinema […]” (último parágrafo), há uma crítica feita a uma certa forma
de produção artística, que se reforça pelo uso
dos termos “global” e “transgênico”.
4. O enunciado “Ciclos se sucedem sem muito
contexto: um pôr do sol, poucas falas, a roca
de fiar.” afirma que há um encadeamento
lógico e contextualmente situado de fatos.
5. O termo “brejeiro” em “embora exagere o
aspecto brejeiro” (terceiro parágrafo) significa
“sagaz, astuto”.
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 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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10. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 2.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As avaliações feitas pela crítica especializada
se aplicam igualmente às adaptações fílmicas,
televisivas e teatrais da obra de Verissimo.
( ) O texto apresenta termos pejorativos e jargões cinematográficos que tornam a notícia
inacessível para os leitores leigos.
( ) Trata-se de um texto atemporal e descontextualizado, que julga apressadamente um
trabalho artístico sem considerar as suas reais
especificidades.
( ) O texto que faz a crítica do filme apresenta
uma descrição objetiva e politicamente correta da obra analisada, em consonância com
os interesses do diretor do filme.
( X ) O texto é uma resenha que tece comentários
ácidos e fundamentados, bem como alguns
elogios, acerca da adaptação fílmica do universo ficcional retratado por Erico Verissimo
em sua trilogia.
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Conhecimentos Específicos
11. O objetivo da Reserva para Contingências é:
a. ( ) Segregar e caracterizar passivos genuínos que
não devem ser reconhecidos como provisões.
b. ( ) Segregar passivos e ativos quando há incertezas sobre os prazos e valores que serão desembolsados ou exigidos para a sua liquidação.
c. ( X ) Segregar uma parcela de lucros, inclusive
com a finalidade de não distribuí-la como
dividendo, correspondente a prováveis perdas
extraordinárias futuras, que acarretarão diminuição dos lucros em exercícios futuros.
d. ( ) Segregar obrigações, visto que ainda há de
ser confirmado se a entidade tem ou não uma
obrigação presente que possa conduzir a uma
saída de recursos futura.
e. ( ) Segregar uma obrigação presente caracterizada por evidência disponível de que o
passivo provável ou possível vai existir e gerar
uma obrigação futura.

12. A Estrutura Conceitual básica da contabilidade
não aborda:
a. ( ) o objetivo da elaboração e divulgação de
relatório contábil-financeiro.
b. ( ) as características qualitativas da informação
contábil-financeira útil.
c. ( ) os conceitos de capital e de manutenção de
capital.
d. ( X ) a estrutura patrimonial (ativos, passivos e
patrimônio líquido) e suas interligações com o
objeto do negócio da entidade.
e. ( ) a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as
demonstrações contábeis são elaboradas.

(40 questões)

13. A conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial
objetiva:
a. ( X ) Receber as contrapartidas de aumentos ou
diminuições de valor atribuído a elementos
do ativo e do passivo em decorrência de sua
avaliação a valor justo, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
b. ( ) Receber as contrapartidas de aumentos de
valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor
justo, enquanto não computadas no resultado
do exercício em obediência ao regime de
competência.
c. ( ) Receber as contrapartidas das diminuições de
valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor
de custo, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de
competência.
d. ( ) Receber as contrapartidas de aumentos e
diminuições de valor atribuído a elementos
do ativo em decorrência de sua avaliação a
valor justo, enquanto não computadas no
resultado do exercício em obediência ao
regime de competência.
e. ( ) Receber as contrapartidas de aumentos ou
diminuições de valor atribuído a elementos
do ativo e do passivo em decorrência de sua
subavaliação a valor justo ou a valor de custo,
quando não computadas anteriormente no
resultado do exercício em obediência ao
regime de competência.
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14. O método de equivalência patrimonial é fundamentado no fato de que:
a. ( ) Os lucros e quaisquer outras variações patrimoniais positivas da investida sejam reconhecidos (contabilizados) na investidora no
momento de sua geração na investida, independentemente de serem ou não distribuídos
por esta.
b. ( ) Os resultados da investida sejam reconhecidos
(contabilizados) na investidora no momento
de sua geração na investida, independentemente de serem ou não distribuídos por esta.
c. ( ) Os resultados patrimoniais da investida sejam
reconhecidos (contabilizados) na investida no
momento de sua geração na investida, independentemente de serem ou não distribuídos
por esta.
d. ( ) Os resultados e quaisquer outras variações
patrimoniais da investida sejam reconhecidos
(contabilizados) na investida no momento de
sua geração na investidora, independentemente de serem ou não distribuídos por esta.
e. ( X ) Os resultados e quaisquer outras variações
patrimoniais da investida sejam reconhecidos
(contabilizados) na investidora no momento
de sua geração na investida, independentemente de serem ou não distribuídos por esta.

15. Quanto à Redução do Valor Recuperável de Ativos,
deve-se reconhecer uma perda sempre que o valor
contábil de um ativo estiver maior que o seu valor
recuperável:
a. ( ) no caso de valor justo e menor no caso de
valor de uso.
b. ( ) determinado pelas modificações positivas no
ativo.
c. ( ) sempre determinado pelo valor maior ou
menor dos custos para vender ou do valor de
uso.
d. ( X ) determinado pelo maior dos seguintes valores: valor justo líquidos dos custos para vender
ou valor de uso.
e. ( ) determinado pelo menor dos seguintes valores: valor justo líquidos dos custos para vender
ou valor de uso.
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16. Analise as afirmativas abaixo sobre Auditoria de
demonstrações contábeis.
1. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de
confiança nas demonstrações contábeis por
parte dos usuários.
2. Para aumentar o grau de confiança dos usuários, o auditor expressa uma opinião sobre
se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em
conformidade com uma estrutura de relatório
financeiro aplicável.
3. O auditor expressa em sua opinião se as
demonstrações contábeis estão apresentadas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de
relatório financeiro.
4. A auditoria conduzida em conformidade com
as normas de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião.
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 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode
julgar necessário não considerar uma exigência relevante em uma NBC TA. Em tais circunstâncias:
a. (
b.
c.

d.
e.

) o auditor deve reportar ao IBRACON a situação ocorrida.
( ) o auditor deve obter carta da administração
eximindo-se, assim, da sua responsabilidade
( X ) o auditor deve executar procedimentos de
auditoria alternativos para cumprir o objetivo
dessa exigência.
( ) o auditor deve ressalvar essa situação no relatório da auditoria (parecer).
( ) o auditor deve solicitar autorização ao CRC
em que está registrado para não executar
procedimentos de auditoria alternativos.

Governo do Estade de Santa Catarina • Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

18. Analise as afirmativas abaixo em relação à capacidade do auditor de obter evidências de auditoria.
1. A auditoria é uma investigação oficial de
suposto delito. Portanto, o auditor recebe
poderes legais específicos, tais como o poder
de busca, que podem ser necessários para tal
investigação.
2. A fraude pode envolver esquemas sofisticados
e cuidadosamente organizados para sua ocultação. Portanto, os procedimentos de auditoria aplicados para coletar evidências de auditoria podem ser ineficazes para a detecção de
distorção relevante que envolva, por exemplo,
conluio para a falsificação de documentação
que possa fazer o auditor acreditar que a evidência de auditoria é válida, quando ela não é.
3. Existe a possibilidade de que a administração
possa não fornecer, intencionalmente ou não,
as informações completas que são relevantes
para a elaboração das demonstrações contábeis ou que tenham sido solicitadas pelo auditor. Portanto, o auditor não pode ter certeza
da integridade da informação, embora tenha
executado os procedimentos de auditoria
para obter certeza de que todas as informações relevantes foram obtidas.
4. O auditor não é treinado nem obrigado a ser
especialista na verificação de autenticidade
de documentos.
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 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Analise o texto abaixo:
“Ao executar uma auditoria, pode-se exigir que o
auditor                 com
exigências legais e regulatórias, além das NBC TAs.
As NBC TAs            por cima de
lei ou regulamento que regem a auditoria de
demonstrações contábeis. Caso essa lei ou regulamento seja diferente das NBC TAs, a auditoria
conduzida apenas em conformidade com essa
lei ou regulamento           
automaticamente com as normas de auditoria”.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

cumpra ; passam ; cumpre
cumpra ; não passam ; cumpre
cumpra ; não passam ; não cumpre
opte por cumprir ; passam ; cumpre
opte por cumprir ; passam ; não cumpre

20. Analise o trecho de parecer abaixo e assinale a
alternativa que identifica corretamente o tipo de
parecer que o completa.
“(3) No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a
entidade deixou de contabilizar a depreciação correspondente à conta de máquinas e equipamentos.
Como decorrência desse procedimento, em 31 de
dezembro de 2012 o imobilizado está registrado a
maior em R$ 15.000.000, e, por consequência, o patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 31
de dezembro de 2012 estão maiores em R$12.000.000,
líquidos dos efeitos tributários. (4) Em nossa opinião,
exceto quanto aos efeitos da não-contabilização de
depreciação, descritos no parágrafo 3o, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1o representam
adequadamente…”.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Parecer limpo.
Parecer adverso.
Parecer com ênfase.
Parecer sem ressalva, com quantificação dos
efeitos citados.
e. ( X ) Parecer com ressalva, com quantificação dos
efeitos citados.
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21. Se o auditor constatar que a provisão constituída
pela entidade não é suficiente para cobrir as perdas
esperadas na cobrança de suas contas a receber,
mesmo que elaborada de acordo com a legislação
fiscal ou regulamentação específica, deve:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

negar-se a emitir parecer
emitir parecer limpo.
emitir parecer com ênfase.
emitir parecer com ressalva ou, dependendo
da relevância, adverso.
e. ( ) emitir parecer adverso, independente da
relevãncia.

22. Assinale a alternativa que apresenta a geração de
crédito de COFINS e PIS em uma Empresa XYZ:
a. ( ) Produtos com a saída isenta.
b. ( ) Depreciação dos computadores utilizados na
área administrativa e financeira da empresa.
c. ( ) Serviços prestados por terceiros a Pessoa
Física.
d. ( ) Licenciamento do caminhão de entrega da
empresa XYZ.
e. ( X ) Aluguel do prédio da empresa XYZ na parte
vendas.

23. Assinale a alternativa que apresenta alíquotas
diferenciadas, ou seja, diferentes das alíquotas de
1,65% e 7,60% na utilização do PIS e COFINS não-cumulativos respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Biodiesel
Receita de serviços prestados.
Receita de venda de produtos.
Receita de revenda de mercadorias.
Autopeças relacionadas nos Anexos I e II da
Lei no 10.485/2002.

24. Assinale a alternativa que apresenta uma doação
dedutível na base do Lucro Real (IRPJ e CSLL).
a.
b.
c.
d.
e.

Sindicatos
Partidos políticos
Escolas Estaduais e Municipais
Fundo Municipal para Infância e Juventude
Fundo das Nações Unidas para Infância
(UNICEF)

25. Assinale a alternativa que apresenta menor valor
acumulado desembolsado mensalmente (janeiro até
março), pelo critério do menor desembolso financeiro, da contribuição Social e do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, considerando-se as possibilidades:
Estimativas × Balancete Suspensão e Redução.
Empresa revendedora de combustível derivado do
petróleo:
Mês/Ano
Janeiro
Fevereiro
Março

Vendas de
Combustíveis
1.850.000,00
2.700.000,00
4.090.000,00

Total Custo/
Despesas
1.698.000,00
2.720.000,00
3.980.000,00

Cálculos do IRPJ e CSLL:
Mês/ano
Janeiro
Fevereiro
Março
Mês/ano
Janeiro
Fevereiro
Março
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

IRPJ
5.400,00
8.800,00
14.360,00

Estimativa
CSLL
19.980,00
29.160,00
44.172,00

TOTAL
25.380,00
37.960,00
58.532,00

Balancete Suspensão e Redução
IRPJ
CSLL
Total
36.000,00
13.680,00
49.680,00
29.000,00
11.880,00
40.880,00
54.500,00
21.780,00
76.280,00

R$ 47.340,00
R$ 55.220,00
R$ 58.532,00
R$ 76.280,00
R$ 119.500,00
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26. A Construtora Escolar, situada na cidade A foi
contratada para prestar serviços de construção civil na
cidade B.

29. Assinale a alternativa que não apresenta o objetivo da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte à Secretaria da Receita Federal do Brasil:

A obra executada foi a construção de um depósito,
cujo valor líquido foi de R$ 100.000,00. A empresa
adquiriu materiais no valor de R$ 25.000,00.

a. (

Sabendo que a alíquota do ISS na cidade A é de 5% e
na cidade B de 2,5%, assinale a alternativa que indica
corretamente o valor do ISS pago pela prestação de
serviços na cidade.

b.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 1.939,10
R$ 3.125,00
R$ 3.190,37
R$ 3.750,00
R$ 3.947,37

c.

d.
e.

27. Assinale a alternativa que não apresenta obrigatoriedade da obrigação acessória DCTF.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

IMUNES
ISENTAS
SIMPLES
LUCRO REAL
LUCRO PRESUMIDO

28. Assinale a alternativa que não apresenta como
projeto do Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

GPS-on line
Sped – Fiscal
Sped – Contábil
EFD-Contribuições
FCONT

) os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País, inclusive os isentos e não
tributáveis nas condições em que a legislação
especifica.
( ) os pagamentos a plano de assistência à saúde
– coletivo empresarial.
( ) o valor do imposto sobre a renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos
pagos ou creditados para seus beneficiários.
( X ) os rendimentos de bolsa família pagos a pessoas físicas domiciliadas no País.
( ) o pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção
do imposto, inclusive nos casos de isenção ou
alíquota zero.

30. Assinale a alternativa que não apresenta a modalidade licitação de acordo com artigo 22 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

concurso
leilão
pregão
concorrência
tomada de preços

31. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo
de gestão patrimonial semoventes:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Um tipo de bens móveis.
Um tipo de bens imóveis.
Utilização de arborização da entidade.
Utilização de animais em diversas finalidades
da entidade.
) Utilização da estrutura externa da entidade
(ruas e calçadas).

Página 13

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI)

Tabelas
Utilize as tabelas abaixo para responder às questões 32 e 33.

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

Sabe-se que as verbas remuneratórias ocorreram no
mês de setembro de 2013.
Auxílio Creche
Comissões sobre vendas
Diárias do Mês
Salário

300,00
280,00
330,00
678,00

Utilize as tabelas da Previdência Social (INSS e Salário
Família) fornecidas no quadro de tabelas.

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

32. Assinale a alternativa que apresenta o valor da
GPS (Guia da Previdência Social) considerando que o
Risco de Acidente de Trabalho (R.A.T.) é de 1%, referente ao funcionário, que possui 3 filhos de 12, 13 e
14 anos completos.

Valor (R$)
33,16
23,26

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

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 256,62
R$ 286,86
R$ 313,26
R$ 333,38
R$ 337,26

33. Assinale a alternativa que apresenta o valor do
IRRF retido do funcionário, que possui 4 filhos de 10,
12, 15 e 18 anos completos.
Sabe-se que as verbas remuneratórias ocorreram no
mês de setembro de 2013:
Adicional Periculosidade
Comissões sobre vendas
Diárias do Mês
Salário

300,00
1.900,00
2.600,00
1.000,00

Utilize as tabelas da Previdência Social e a tabela
Progressiva do IRRF fornecidas no quadro de tabelas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 319,73
R$ 489,44
R$ 595,00
R$ 1.280,02
R$ 1.594,73
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34. Assinale a alternativa que apresenta as verbas
rescisórias de demissão indireta pelo fato de o empregado não receber os salários dentro do período estabelecido por lei, antes de completar um ano de trabalho:
a. ( ) Saldo de Salários, Férias Proporcionais, 1/3 de
Férias da Constituição e 13o Salário.
b. ( ) Saldo de Salários, Aviso Prévio, Férias
Proporcionais, 1/3 Férias da Constituição,
13o Salário e Indenização por dano.
c. ( X ) Saldo de Salários, Aviso Prévio, Férias
Proporcionais, 1/3 de Férias da Constituição,
13o Salário e FGTS + multa rescisória
d. ( ) Indenização, Férias Proporcionais, 1/3 de Férias
da Constituição, 13o Salário e FGTS + multa
rescisória
e. ( ) Saldo de Salários, Aviso Prévio, Férias
Vencidas, Férias Proporcionais, 1/3 de Férias
da Constituição, 13o Salário e FGTS + multa
rescisória.

35. Assinale a alternativa que não apresenta conceito
de auditoria.
a. ( ) A auditoria também identifica deficiências
no sistema de controle interno e no sistema
financeiro e apresenta recomendações para
melhorá-los.
b. ( ) As auditorias podem diferir substancialmente,
dependendo de seus objetivos, das atividades para as quais se utilizam as auditorias e
dos relatórios que se esperam receber dos
auditores.
c. ( ) Em geral, as auditorias podem ser classificadas
em três grupos: auditoria financeira, auditoria
de cumprimento e auditoria operacional.
d. ( X ) A auditoria deverá abranger todas os lançamentos do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior (Lei 2.354/1954,
artigo 2o, e Lei 9.249/1995, artigo 25.
e. ( ) Uma auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registros,
transações e operações de uma entidade
ou de um projeto, efetuada por contadores,
com a finalidade de assegurar a fidelidade
dos registros e proporcionar credibilidade às
demonstrações financeiras e outros relatórios
da administração.

36. Segundo o Manual Técnico de Orçamento (2013),
os princípios orçamentários visam estabelecer regras
básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e
transparência aos processos de elaboração, execução
e controle do orçamento público.
São três os princípios básicos. Indique-os:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Unidade, universalidade e anualidade.
Totalidade, particularidade e equidade.
Unidade, controlabilidade e mensalidade.
Orçamento, municipalização e anualidade.
Descentralização, federalização e periodicidade.

37. É um princípio orçamentário, estabelecido pelo
inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal (CF).
Este princípio veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria CF. Indique-o.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Unidade
Exclusividade
Universalidade
Orçamento bruto
Não vinculação da receita de impostos

38. Conforme o Manual Técnico de Orçamento (2013),
são consideradas receitas correntes:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Tributária, Contribuições e Patrimonial.
Alienação de Bens, Industrial e de Serviços.
Tributária, Operações de Crédito e Patrimonial.
Agropecuária, Contribuições e Amortização
de Empréstimos.
) Operações de Crédito, Patrimonial e de
Serviços.

39. Os empréstimos compulsórios são de competência:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Comum.
Da União.
Dos Estados.
Dos Municípios.
Da União, dos Estados e Municípios.
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40. Conforme o Manual Técnico de Orçamento (2013),
são consideradas receitas de capital:

43. Conforme o Manual Técnico de Orçamento (2013),
são consideradas despesas correntes:

a. ( ) Alienação de Bens, Industrial e de Serviços.
b. ( ) Tributária, Operações de Crédito e Patrimonial.
c. ( ) Agropecuária, Contribuições e Amortização
de Empréstimos.
d. ( ) Operações de Crédito, Patrimonial e de
Serviços.
e. ( X ) Operações de Crédito, Alienação de Bens e
Amortização de Empréstimos.

a. ( X ) Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos
da Dívida e Outras Despesas Correntes.
b. ( ) Pessoal e Encargos Sociais, Empréstimos e
Juros da Dívida e Outras Despesas.
c. ( ) Empréstimos e Juros da Dívida, Inversões
Financeiras e Outras Despesas Correntes.
d. ( ) Pessoal, Juros e Empréstimos da Dívida e
Inversões Financeiras.
e. ( ) Juros e Encargos da Dívida, Investimentos e
Outras despesas.

41. A classificação orçamentária da receita, no âmbito
da União, é normatizada por meio de Portaria da SOF,
órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. A normatização da classificação válida para
Estados e Municípios é feita por meio de portaria
interministerial (SOF e STN).

44. Conforme o Manual Técnico de Orçamento (2013),
são consideradas despesas de capital:

As receitas orçamentárias são classificadas segundo os
seguintes critérios:

b.

a. ( ) Categoria econômica, natureza e rubrica.
b. ( X ) Natureza, indicador de resultado primário e
fonte/destinação de recursos.
c. ( ) Natureza, meta de resultado primário e conta/
destinação de recursos.
d. ( ) Indicador de desempenho, ente da federação
e conta contábil.
e. ( ) Ente da federação, categoria econômica e
fonte de recursos.

42. As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no País.
As etapas da receita, na sequência, são as seguintes:
a. ( ) Previsão, Arrecadação, Registro e Pagamento.
b. ( ) Elaboração, Lançamento, Cobrança e
Recolhimento.
c. ( X ) Previsão, Lançamento, Arrecadação e
Recolhimento.
d. ( ) Projeção, Fiscalização, Contabilização e
Recolhimento.
e. ( ) Planejamento, Cobrança, Lançamento e
Cobrança.
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a. (

c.
d.
e.

) Investimentos, Pessoal e Encargos Sociais e
Amortização de Ativos.
( X ) Investimentos, Inversões Financeiras e
Amortização da Dívida.
( ) Reversões Financeiras, Juros e Encargos da
Dívida e Amortização de Intangíveis.
( ) Reversões Financeiras, Pessoal Permanente e
Amortização de Empréstimos.
( ) Inversões Financeiras, Ativos Permanentes e
Reversões Financeiras.

45. Segundo Pêgas (2007), o Brasil possui em sua
estrutura normativa cinco espécies tributárias distintas, que são:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Impostos, Tarifas, Contribuições de Melhoria,
Empréstimos Obrigatórios e Contribuições
Especiais.
( ) Tributos, Taxas, Contribuições de Melhoria,
Empréstimos Compulsórios e Contribuições
Comuns.
( ) Impostos, Taxas, Contribuições de
Desenvolvimento, Empréstimos Bancários e
Contribuições Especiais.
( ) Impostos, Tarifas, Contribuições de Melhoria,
Empréstimos Bancários e Contribuições
Especiais.
( X ) Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria,
Empréstimos Compulsórios e Contribuições
Especiais.
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46. Considere as afirmativas abaixo sobre estoques:
1. Itens que têm algumas características de despesas antecipadas, como peças, materiais de
manutenção e ferramentas de pouca duração,
podem também ser incluídos como estoques,
mas evidenciados separadamente dos demais.
2. Correspondem a estoques os bens tangíveis
adquiridos ou produzidos pela empresa, com
o objetivo de venda ou utilização própria no
curso normal de suas atividades.
3. Compreendem estoques os itens da empresa
que foram remetidos para terceiros em consignação, normalmente em mãos de possíveis
clientes ou outros consignatários, para aprovação e possível venda posterior, mas cujos
direitos de propriedade permanecem com a
sociedade.
4. Compreendem estoques os itens que, apesar
de serem de propriede de terceiros, estão
fisicamente sob a guarda da empresa, para
armazenagem, beneficiamento, embarque,
avaliação etc.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

47. Considerando os componentes do custo de estoques, avalie as seguintes afirmativas:
1. Matérias-primas têm no seu custo o preço do
produto comprado, mais os custos incorridos
adicionalmente até o item estar no estabelecimento da empresa.
2. ICMS e todos os demais tributos incidentes
sobre os itens adquiridos devem, sempre,
integrar o custo de aquisição e compor o
custo dos estoques.
3. No caso de importações de materiais, a variação cambial incorrida até a data da entrada do
produto no estabelecimento do adquirente
deverá ser agregada ao custo; daí em diante
passará a ser despesa.
4. Os custos de transformação de estoques
incluem os custos diretamente relacionados
com as unidades produzidas ou linhas de
produção, mas também os custos indiretos
de produção e as despesas administrativas,
comerciais e financeiras.
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 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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48. Uma unidade de resfriamento de leite tem um
processamento médio de 600.000 litros de leite por
mês. O preço de venda do leite aos laticínios é de
R$ 1,20 por litro. A unidade de resfriamento paga
R$ 0,98 por litro de leite aos produtores rurais, e tem
custo de transporte de R$ 0,02 por litro de leite adquirido para resfriamento.

49. Em relação ao Custeio Baseado em Atividades,
avalie as seguintes afirmativas:
1. O método pode ser aplicado também aos custos de mão-de-obra direta, mas não haverá,
neste caso, diferenças significativas em relação aos chamados “sistemas tradicionais”.
2. Uma das informações importantes oriundas
do Custeio Baseado em Atividades é a margem de contribuição, que mostra a contribuição de cada produto ao resultado da empresa
após terem sido descontados os custos de
todas as atividades demandadas pelo produto.
3. Os direcionadores de atividades, empregados
no Custeio Baseado em Atividades, devem
ser definidos a partir da identificação do fator
que detemina ou influencia a maneira como
os objetos de custos consomem as atividades.
4. O Custeio Baseado em Atividades é necessário, nas empresas, quando há alta proporção
de custos indiretos, e quando há diversidade
de produtos, principalmente no que se refere
a complexidade e a diferentes quantidades
produzidas.

Tem ainda gastos com:
Remuneração
Energia elétrica
Material de limpeza e sanitização
Depreciação de instalações e equipamentos
Manutenção de equipamentos
Honorários contábeis
Material expediente

R$ 50.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 20.000,00
R$ 2.000,00
R$ 600,00
R$ 400,00

Considerando os dados do enunciado para a unidade
de resfriamento de leite, a Margem de Contribuição
Unitária e o Ponto de Equilíbrio correspondem, respectivamente, a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 0,20; 67.500 unidades.
R$ 0,20; 405.000 unidades.
R$ 0,22; 67.500 unidades.
R$ 0,22; 368.182 unidades.
R$ 0,22; 405.000 unidades.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

Governo do Estade de Santa Catarina • Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

50. Na análise das demonstrações contábeis, em relação à taxa de Retorno sobre o Investimento, é correto
afirmar:
a. ( ) O índice pode comparar duas ou mais demonstrações, sendo realizada análise percentual das
variações de contas em diferentes períodos.
b. ( ) A medida mostra quantos dias a empresa
demora, em média, para receber suas vendas,
e com isso monitora o retorno sobre o capital
investido.
c. ( ) Trata-se de uma medida da capacidade de
pagamento da empresa a longo prazo, considerando tudo o que ela converterá em
dinheiro, relacionando-se com tudo o que já
assumiu como dívida.
d. ( ) O indicador mostra a participação de capitais
de terceiros sobre os recursos totais. Alta participação do capital de terceiros em relação ao
capital próprio pode tornar a empresa vulnerável, dependendo das características dessa
participação.
e. ( X ) Retorno é o lucro obtido pela empresa,
enquanto investimento é toda aplicação realizada pela empresa com o objetivo de obter
lucro. Em função da dificuldade em calcular
o verdadeiro retorno sobre o investimento,
normalmente se opta por calcular a taxa de
retorno total, considerando o Lucro Líquido e
o Ativo Total.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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