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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 3 horas e 30 minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu
tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na
Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Maceió - AL, 8 de junho de 2014.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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A questão 3 refere-se ao fragmento abaixo.
Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um
bramido da fera; a pequena seta despedida pelo índio se cravara
na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a
mandíbula inferior.
ALENCAR, José. O guarani. São Paulo: Ática, 1991.

3. Em relação às estruturas linguísticas, assinale a alternativa
correta.
A) O “se” em “Ouviu-se um forte sibilo” é indicador de sujeito
indeterminado.
B) O “que” em “que foi acompanhado” é conjunção integrante.
C) O “se” em “se cravara na orelha” é pronome reflexivo.
Disponível em: <http://vidadeleiturista.blogspot.com.br>. Acesso em: 5 maio 2014.

D) O “lhe” em “ferir-lhe a mandíbula” é objeto indireto.
E) O termo “um forte sibilo” é sujeito simples.

1. No trecho “Leitura do livro!”, presente no balão do último
quadrinho, o ponto de exclamação revela um efeito

A questão 4 refere-se ao texto abaixo.

A) de surpresa do leitor, pela visita inesperada.
Dança da chuva

B) de alegria do leitor, por ter terminado a leitura.
C) de cansaço do leitor, pelo longo período de leitura.
D) de irritação do leitor, que não quer ser interrompido.
E) de dúvida do leitor, que não sabe quem bate à porta.
A questão 2 refere-se à charge abaixo.

senhorita chuva
me concede a honra
desta contradança
e vamos sair
por esses campos
ao som desta chuva
que cai sobre o teclado
Paulo Leminski – Toda Poesia. 2013.

4. O termo “chuva”, sublinhado, utilizado pelo poeta no primeiro
e sexto versos, é polissêmico porque
A) as ocorrências têm relação de antonímia.
B) as ocorrências têm relação de sinonímia.
C) as ocorrências têm sentido denotativo.
D) tem mais de um significado no texto.
E) tem significado único no texto.

5. As orações que compõem o período: “Disciplina é liberdade;
compaixão é fortaleza; ter bondade é ter coragem.” são
A) subordinadas substantivas.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/>. Acesso em: 12 maio 2014.

2. Dadas as afirmativas a respeito da concordância do verbo
“colocou”,

B) coordenadas assindéticas.
C) subordinadas adverbiais.
D) coordenadas sindéticas.

I. A forma verbal “colocou” está na terceira pessoa do singular,
uma vez que o sujeito é o pronome relativo “quem”.

E) subordinadas adjetivas.

II. Uma vez que o sujeito é o pronome relativo “quem”, a forma
verbal poderia estar também na 1ª pessoa do singular
(coloquei), concordando com o antecedente do pronome
relativo.

A questão 6 refere-se ao texto abaixo.

III. Caso o pronome relativo “quem” fosse substituído pelo
pronome “que”, haveria necessidade de adequação da
forma verbal, a qual passaria para a 1ª pessoa do singular
(coloquei).
verifica-se que está(ão) correta(s)

Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciarse um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos; o patrão,
o soldado amarelo e a cachorra Baleia esmoreceram no seu
espírito.
Graciliano Ramos. Vidas Secas.

6. No trecho destacado, Graciliano Ramos se vale de um
recurso estilístico conhecido como figura de linguagem, que
é denominada de

A) I, II e III.

A) prosopopeia.

B) II e III, apenas.

B) metonímia.

C) I e II, apenas.

C) catacrese.

D) III, apenas.

D) hipérbole.

E) I, apenas.

E) anáfora.
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A questão 7 refere-se à tirinha abaixo.
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9. Quanto ao emprego das vírgulas no texto é correto afirmar
que
A) a primeira vírgula foi empregada a fim de desfazer
ambiguidades; a segunda, na separação de orações.
B) a primeira vírgula foi empregada para indicar elipse verbal; a
segunda, para assinalar orações adverbiais.
C) ambas apresentam a mesma finalidade: foram usadas para
isolar adjuntos adverbiais deslocados.
D) ambas apresentam a mesma finalidade: foram usadas para
isolar orações adverbiais.
E) ambas foram utilizadas com a finalidade de separar o sujeito
do predicado.

Disponível em: <http//disciclopedia.org/wiki/Recruta_Zero>. Acesso em: 1 maio 2014.

7. No primeiro quadro da tirinha, na fala do recruta Zero, há um
problema de adequação à norma padrão. A reescrita, de
acordo com a tradição gramatical, é:
A) Não jogo cartas consigo se você não tirardes a camisa,
Cosme!
B) Não jogo carta com você se tu não tirares a camisa, Cosme!
C) Não jogo cartas contigo se tu não tirares a camisa, Cosme!
D) Não jogo cartas contigo se tu não tirar a camisa, Cosme!

A questão 10 refere-se ao texto abaixo.
O nexo entre o real e as imagens faz com que conceitos
abstratos tornem-se vivos e inesquecíveis.
Literatura e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

10. No texto, o escritor Gabriel Perissê informa que
A) a associação lógica entre o real e as imagens transforma o
conceito abstrato em algo plausível e inesquecível.
B) as associações entre o real e as imagens são formas
conceituais subjetivas e inesquecíveis.

E) Não jogo cartas com tu se tu não tirar a camisa, Cosme!

C) os conceitos abstratos são resultantes da existência de nexo
entre o real e as imagens.

A questão 8 refere-se ao texto abaixo.

D) a incongruência entre o real e as imagens torna vivos os
conceitos abstratos.

Eu não podia pensar nos outros porque não existiam
outros. O mundo era uma gramática em branco. Só havia eu, e
todos os verbos eram na primeira pessoa. Eu abri os olhos. Eu
olhei em volta. Eu vi que estava no paraíso (do grego paradeisos,
um jardim dos prazeres). Eu perguntei: o que devo fazer,
Senhor?, e Deus me respondeu: Nada, apenas exista. E eu fui
tomado pelo tédio. A primeira sensação humana.

E) a lógica entre o real e as imagens acentua a abstração dos
conceitos.

A questão 11 refere-se à tirinha abaixo.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Orgias. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.

8. Acerca de aspectos gramaticais do texto acima, assinale a
alternativa correta.
A) O trecho “Eu abri os olhos. Eu olhei em volta. Eu vi que
estava no paraíso” pode ser transformado num único
período sem danos à norma culta: “Eu abri os olhos, olhei
em volta e vi que estava no paraíso”.
B) No trecho “Só havia eu, e todos os verbos eram na primeira
pessoa”, o uso da vírgula não se justifica, pois antes de
conjunção aditiva não se utiliza vírgula.
C) No período “Eu vi que estava no paraíso”, a oração “que
estava no paraíso” exerce a função sintática de sujeito.
D) A vírgula em “o que devo fazer, Senhor?” pode ser retirada
da sentença, visto que não há justificativa para o uso.

Disponível em: <http://www.pinterest.com/pin/>. Acesso em: 15 maio 2014.

E) O trecho “porque não existiam outros” pode ser também
escrito corretamente “porque não haviam outros”.

11. Considerando-se o enunciado do 1º balão com a conjunção

A questão 9 refere-se ao texto abaixo.

“se” no lugar de “a menos que”, o efeito de sentido seria
alterado de “esperança” para indicar
A) valor comparativo.

Preço da cerveja
Pela segunda vez em menos de um mês, o governo elevou
os impostos sobre a bebida. Com o repasse dos fabricantes, o
preço do produto pode aumentar em até 10%.
VEJA. São Paulo: Ed. Abril, n. 19, 7 maio 2014.
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B) valor de atenuação.
C) explicação enfática.
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A questão 15 refere-se ao texto abaixo.

Com o Sol

A potência da acupuntura

Essa que amo mora num sobrado
e o sol, que a quer também, para-se em frente
e até que o sol se canse e, enfim, se ausente;
a janela é deserta, e eu, desolado.
Marcelo Gama (adaptado).

12. Os “quês” destacados no poema exercem, respectivamente,
as funções de
A) conjunção integrante, pronome
subordinativa consecutiva.
B) pronome relativo, pronome
subordinativa temporal.
C) pronome substantivo, pronome
coordenativa explicativa.

relativo
relativo

e
e

adjetivo

e

conjunção
conjunção

A acupuntura já se consagrou como método eficiente para
aliviar dores. Agora, embasada por sólidas pesquisas científicas
realizadas em todo mundo, suas aplicações começam a se
expandir. A prática é usada contra doenças como depressão, na
recuperação de sequelas de acidente vascular cerebral e até em
procedimentos de beleza. O avanço do método, nascido na
China, em terras ocidentais é consequência de algumas
transformações ocorridas nos últimos anos. A primeira foi a
demanda crescente por técnicas que melhoram a saúde sem a
necessidade de se recorrer a remédios. A acupuntura se ajusta
perfeitamente nesse quesito. A segunda deve-se ao fato de que
a medicina finalmente encontrou meios de avaliar com mais
refinamento científico o efeito das agulhas no organismo. [...]

conjunção

REVISTA ISTOÉ. Editora Três, edição nº 2317 – Ano 38 – 23 Abr./ 2014.

D) conjunção subordinativa concessiva, pronome adjetivo e
partícula de realce.

15. Em: “A primeira foi a demanda crescente por técnicas que

E) pronome relativo, pronome substantivo e preposição.

melhoram a saúde [...]”, o vocábulo sublinhado é um
mecanismo de coesão que faz alusão, no contexto,
A) à acupuntura.

A questão 13 refere-se à estrofe abaixo.
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras, moças... mas nuas, espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs.
ALVES, Castro. Os escravos. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.

13. Se fosse retirado o acento grave de “às tetas”, essa
expressão exerceria a função sintática de
A) sujeito.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) adjunto adverbial.
E) complemento nominal.
A questão 14 refere-se ao texto abaixo.
Dia da água
Criado pela ONU em 1993, o Dia Mundial da Água foi uma
tentativa de organizar os países membros para realizarem
campanhas de conscientização sobre o consumo da água no
mundo. Cada ano tem um tema específico, mas cabe aos países
escolherem as ações a serem tomadas.
Galileu. São Paulo: Ed. Globo, mar. 2014.

14. A expressão destacada estabelece entre as orações uma
relação semântica de
A) consecutividade.
B) causalidade.
C) concessão.
D) finalidade.
E) conclusão.

NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)

B) às aplicações.
C) a terras ocidentais.
D) à recuperação de sequelas.
E) a algumas transformações ocorridas.

A questão 16 refere-se ao texto abaixo.
O Leão e o Rato
Um Leão dormia sossegado, quando foi acordado por um
Rato, que passava correndo em cima de seu rosto. Com um
ataque ágil ele o agarrou, e estava pronto para matá-lo, ao que o
Rato implorou: Por favor, se o senhor me soltar, tenho certeza
que um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo por achar
ridícula a ideia, assim mesmo, ele resolveu soltá-lo. Pouco tempo
depois, o Leão caiu numa armadilha colocada por caçadores.
Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexerse. O Rato, ouvindo seu rugido, aproximou-se e roeu as cordas
até deixá-lo livre. Então disse: O senhor riu da ideia de que eu
jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim
qualquer favor em troca do seu! Mas agora sabe que mesmo um
pequeno Rato é capaz de retribuir um favor a um poderoso Leão.
Moral da História - Os pequenos amigos podem se revelar
os melhores e mais leais.
Baseada na obra de Esopo - Fabulista grego do século VI.a.C. http://www.clickatualidade.com.br.

16. De acordo com a gramática da língua portuguesa, quando
anteposto ao substantivo, o adjetivo favorece uma
predicação em que se ressaltam valores afetivos ou
psicológicos. Diante desse princípio semântico, o significado
para a expressão “pequenos amigos”, contida na Moral da
História, é:
A) amigos pouco apreciáveis, de pouco valor.
B) amigos muito novos, ainda na infância.
C) amigos de muitas posses, ricos.
D) amigos de baixa estatura.
E) amigos de feições rudes.
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A questão 17 refere-se ao poema abaixo.

A questão 20 refere-se ao texto abaixo.

Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você
E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde
Se ele chorar
Se ele ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredita não, Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
Mentira
Cai fora.

Podemos definir o homem como o animal que pode dizer
“eu”, que tem consciência de si mesmo como entidade
independente. O animal, por estar dentro da Natureza sem
transcendê-la, não tem consciência de si mesmo, não necessita
de um sentimento de identidade. O homem, afastado da
Natureza, dotado de razão e de imaginação, necessita formar
conceito de si mesmo, necessita dizer e sentir.

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa. São Paulo: M. Fontes, 1997.

17. Ao construir o texto, o poeta Manuel Bandeira
A) reforça os marcadores estruturais do poema, utilizando a
rima, a métrica e a pontuação rigorosa.
B) abdica de elementos expressivos cotidianos para construir
um texto de concepções rebuscadas.
C) transpõe para o poema marcadores linguísticos prosaicos,
reveladores de coloquialidade.
D) apresenta imagens poéticas pitorescas e dissociadas da
proposta original do poema.
E) prescinde de marcadores textuais inerentes ao texto
prosaico.

18. Dadas as orações, quanto à concordância verbal, de acordo

FROMM, Erich. Psicanálise da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar. 1970.

20. A ideia principal do autor está fundamentada na seguinte
proposição:
A) o sentimento de identidade está associado à concepção do
“eu”, mas o homem não desenvolveu estratégias que o
submeteria a ser reconhecido como ser individual.
B) o homem, por se reconhecer na escala dos elementos
naturais, não transcende de seu caráter estritamente
zoomórfico para uma consciência identitária.
C) pode-se afirmar que os atos de sentir e de dizer se
dissociam da capacidade humana de formar conceitos sobre
a realidade.
D) o animal e o homem se diferenciam pela consciência do
“eu”. O homem se dissipou da Natureza; o animal não.
E) o homem prescinde de estratégias que o impulsionem a
construir conceitos sobre si mesmo.

com a norma culta,
I. Fernanda Montenegro é uma das atrizes que mais recebem
convites para participar de filmes em Hollywood.
II. Férias é um período para descansar e recarregar as
energias gastas.
III. De todo o eleitorado, apenas vinte e cinco por cento
compareceu à votação da nova diretoria.
IV. Já não se faz mais móveis como antigamente.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) III e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, apenas.

A questão 19 refere-se ao texto abaixo.
Uma cultura da narração é substituída de alguma maneira
por uma cultura de movimento; uma cultura lírica ou melódica é
substituída por uma cultura cinemática, construída sobre o choque
e o dilúvio de imagens, sobre a busca da sensação imediata.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

19. A expressão “dilúvio de imagens”, utilizada pelo autor, está
relacionada à(ao)
A) caráter da cultura cinemática,
comedimento das imagens.

fundamentada

no

B) inundação de formas e imagens que resultam da cultura lírica.
C) profusão de imagens, constituinte da cultura cinemática.
D) constituição estática da cultura imagética.
E) estabilidade da cultura cinemática.
NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)
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RASCUNHO

21. Sabe-se que “Se José é obeso, então ele não faz dieta
alimentar”. Como José faz dieta alimentar, podemos concluir
que José não é obeso. A inferência lógica aplicada é
A) indutiva.
B) reflexiva.
C) dedutiva.
D) predicativa.
E) contraditória.

22. Sejam as premissas: “Algum filósofo é jovem” e “Todo jovem
é aventureiro”. Para que o argumento seja válido, devemos
concluir que
A) nenhum aventureiro é filósofo.
B) algum aventureiro é filósofo.
C) algum jovem não é filósofo.
D) todo filósofo é aventureiro.
E) todo jovem é filósofo.

23. O gráfico abaixo apresenta as despesas de uma família nos
primeiros cinco meses do corrente ano.

Assinale a alternativa
apresentadas no gráfico.

correta

quanto

as

informações

A) As despesas com educação cresceram a cada mês.
B) A maior despesa com combustível ocorreu no mês de abril.
C) Os gastos com alimentação e educação subiram de janeiro
para fevereiro.
D) Os gastos com lazer e combustível diminuíram entre
fevereiro e maio.
E) Os maiores gastos com alimentação ocorreram nos meses
de fevereiro, março e abril.

24. Num experimento científico, é observado que apenas um
dentre três eventos e1, e2 e e3 pode ser observado por vez.
Sabendo-se que a probabilidade de ocorrer e1 ou e2 é de
55% e que a probabilidade de ocorrer e1 ou e3 é de 62%,
qual a probabilidade de ocorrer e2 ou e3?
A) 91%
B) 83%
C) 45%
D) 38%
E) 17%

NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)
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30. Dadas as premissas,
Ana e Bruno jogam basquete.

I. (A ⊆ B) ↔ (A – B = Ø)

Carlos anda de bicicleta se Ana joga basquete.

II. (A ∩ B = C) → ∀x(((x ∈ A) v (x ∈ B)) → (x ∈ C))

Daniela corre ou Carlos não anda de bicicleta.

III. (A − B = A) → (B = Ø)

Daniela não correr é condição necessária para Edson patinar.

verifica-se que está(ão) correta(s)

é correto inferir que

A) I, II e III.

A) Se Carlos anda de bicicleta, Ana não joga basquete.

B) II e III, apenas.

B) Daniela corre e Carlos não anda de bicicleta.

C) I e II, apenas.

C) Daniela não corre ou Bruno não joga.

D) III, apenas.

D) Daniela corre e Edson não patina.

E) I, apenas.

E) Bruno joga e Edson patina.

26. Considerando o alfabeto da Língua Portuguesa composto de
26 letras, quantas pessoas, no mínimo, devem estar
presentes numa sala para que se possa garantir com
absoluta certeza que ao menos quatro delas possuam
primeiros nomes iniciando com a mesma letra?

RASCUNHO

A) 109
B) 108
C) 89
D) 79
E) 4

27. Quantos triângulos existem na figura abaixo?

A) 18
B) 16
C) 12
D) 10
E) 8

28. No último ano, devido às condições climáticas da região
sudeste do país, o preço do tomate sofreu três aumentos de
20%. Esses aumentos consecutivos no ano produziram um
aumento total do produto em, aproximadamente,
A) 72%.
B) 64%.
C) 60%.
D) 50%.
E) 40%.

29. Uma urna contém seis bolas de pesos e tamanhos iguais,
duas delas identificadas pela letra S e as demais pelas letras
A, C, E e O. Sorteando-se as bolas, uma a uma e sem
reposição, qual é a probabilidade de que a ordem de retirada
das bolas forme a palavra ACESSO?
A) 0,08
B) 0,032
C) 0,02
D) 0,008
E) 0,002
NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)
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31. Dadas as afirmativas acerca das alterações propostas pelas
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33. Com base no CPC 18 – Investimento em coligada, em
controlada e em empreendimento controlado conjunto,
associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1ª COLUNA

2ª COLUNA

Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76,
I. Por serem informações sigilosas, a administração pode
optar por não divulgar informações sobre a base de
preparação das demonstrações financeiras e das práticas
contábeis específicas selecionadas e aplicadas para
negócios e eventos significativos.

1. Coligada

( )
Investimento do qual duas ou
mais partes têm controle conjunto.

2. Negócio em
conjunto

( )
Entidade sobre a qual o
investidor tem influência significativa.

II. As novas avaliações de ativos que resultem em aumento de
seus valores devem ser evidenciadas em notas explicativas.

3. Controle conjunto

III. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do
balanço inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
não será obrigada à elaboração e publicação da
demonstração dos fluxos de caixa.

4. Empreendimento
controlado em
conjunto

IV. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente
de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos
seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante,
composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos,
imobilizado, intangível e diferido.
V. Serão classificados no ativo imobilizado: os direitos que
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção
das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações
que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle
desses bens.
verifica-se que estão corretas apenas

( )
Parte de um empreendimento
controlado em conjunto que tem o
controle
conjunto
deste
empreendimento.
( )
Existe
somente
quando
decisões sobre as atividades exigem o
consentimento unânime das partes que
compartilham o controle.

5. Investidor conjunto

( )
Acordo por meio do qual as
partes que detêm o controle têm direito
sobre os ativos líquidos desse acordo.

Qual a sequência correta, de cima para baixo?
A) 4, 2, 1, 5, 3.
B) 4, 1, 2, 3, 5.
C) 3, 4, 2, 5, 1.
D) 2, 4, 5, 1, 3.
E) 2, 1, 5, 3, 4.

A) III, IV e V.

34. Com base na NBC TR 2400, que dispõe sobre trabalhos de

B) II, III e V.
C) I, II e IV.
D) I e IV.
E) I e II.

32. A empresa ABC adquiriu 20% das ações da empresa XYZ.
Durante o exercício social de 2013, o Patrimônio Líquido da
empresa XYZ apresentou as seguintes mutações:

Saldo em 31/12/2012
Lucro líquido em 2013
Dividendos declarados
Saldo em 31/12/2013

2.500.000
600.000
(100.000)
3.000.000

Com base nesses dados, é correto afirmar que o valor a ser
reconhecido pela empresa XYZ como Receita de Equivalência
Patrimonial exclusivamente deste investimento é
A) R$ 20.000,00.
B) R$ 100.000,00.

revisão de demonstrações contábeis, associe a 2ª coluna de
acordo com a 1ª.
1ª COLUNA
2ª COLUNA
( )
Busca de
informações
de
1. Procedimentos pessoas da própria entidade, ou externas
analíticos
a ela, que conhecem determinado
assunto.
2. Estrutura de
( )
Avaliações
de
informações
relatório
financeiras por meio da análise de
financeiro para relações
plausíveis
entre
dados
fins gerais
financeiros e não financeiros.
( )
Aplicação
de
treinamento,
conhecimento e experiência aplicáveis,
dentro do contexto fornecido pelas normas
3. Asseguração
de contabilidade, auditoria e ética na
limitada
tomada de decisões sobre os cursos de
ação
que
são
apropriados
nas
circunstâncias do trabalho de revisão.
( )
Projetada para atender às
4. Julgamento
necessidades financeiras comuns de
profissional
ampla gama de usuários.

C) R$ 120.000,00.
D) R$ 500.000,00.
E) R$ 600.000,00.

5. Consulta

( )
Fornecida quando o nível de
segurança obtido é limitado, ou seja, o
risco do trabalho é reduzido a um nível
aceitável nas circunstâncias do trabalho.

Qual a sequência correta, de cima para baixo?
A) 5, 4, 1, 2, 3.
B) 5, 1, 4, 2, 3.
C) 3, 1, 5, 4, 2.
D) 1, 5, 4, 3, 2.
E) 1, 4, 5, 2, 3.
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35. A empresa ABC fez um novo investimento no ano X3

36. Dadas as afirmativas a respeito da Resolução CFC nº

adquirindo 80% do capital da empresa XYZ. Sabe-se que a
empresa XYZ pegou um empréstimo no valor de R$ 25.000,00
da empresa ABC e pagou apenas R$ 5.000,00. Durante o ano,
ABC realizou vendas para XYZ no valor de R$ 80.000,00, cujo
custo dos produtos vendidos referente exclusivamente a esta
operação totalizou R$ 35.000,00. Destes produtos comprados a
empresa XYZ já vendeu 60%. Foram publicadas as
demonstrações individuais de cada empresa, conforme pode
ser visto abaixo.

1.202/09, que aprovou a NBC TA Estrutura Conceitual –
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração,

ATIVO

ABC

XYZ

Caixa e equivalentes

30.000

20.000

Títulos a receber

40.000

-

Clientes

25.000

20.000

Estoques

15.000

32.000

120.000

-

70.000

57.000

Móveis e utensílios

18.000

15.000

Máquinas e equipamentos

52.000

40.000

370.000

184.000

Participações societárias
Terrenos

TOTAL DO ATIVO

I. A Estrutura Conceitual não estabelece normas próprias nem
exigências relativas a procedimentos para execução de
trabalhos de asseguração.
II. É através do trabalho de asseguração que o auditor
independente emite opiniões acerca da avaliação, ou
mensuração, de determinado objeto, de acordo com os
critérios aplicáveis.
III. O auditor não pode ser cético ao ponto de aceitar que
existam contingências que façam com que a informação
sobre o objeto contenha distorções relevantes.
IV. A materialidade é o aspecto a ser considerado pelo auditor
independente que pode influenciar as decisões dos usuários
previstos.
V. O fato de haver limitação no alcance do trabalho do auditor
independente não justifica que ele expresse uma conclusão
com ressalva ou uma abstenção de conclusão.
verifica-se que estão corretas apenas
A) II, III e V.
B) II, III e IV.

PASSIVO + PL

ABC

C) I, IV e V.

XYZ

10.000

-

D) I, III e V.

5.000

-

E) I, II e IV.

-

20.000

37. Em relação à equação fundamental do patrimônio, também

Empréstimos

20.000

-

Capital social

310.000

150.000

25.000

14.000

chamada de equação geral da contabilidade, contendo os
elementos do Ativo, Passivo e Patrimônio, assinale a
alternativa correta.

370.000

184.000

Fornecedores
Impostos a pagar
Títulos a pagar

Reservas de lucro
TOTAL PASSIVO + PL

A) Ativo – Despesas = Passivo + Patrimônio Líquido + Receitas
B) Ativo + Despesas = Passivo – Patrimônio Líquido – Receitas
C) Ativo – Despesas = Passivo + Patrimônio Líquido

DRE
ABC
Receita de vendas

D) Ativo – Despesas = Passivo – Patrimônio Líquido

XYZ

E) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido

290.000

120.000

(150.000)

(70.000)

38. Uma empresa calcula que 4% das suas vendas a prazo não

Lucro bruto

140.000

50.000

Despesas operacionais

(40.000)

(15.000)

?

0

(30.000)

(13.000)

?

22.000

serão liquidadas por seus clientes e, então, em 31/12/2013
fez uma estimativa para perdas no recebimento de créditos
duvidosos (PRCD) no valor de R$ 5.000,00. Em janeiro de
2014, um cliente desta empresa, que devia R$ 2.000,00,
tornou-se incobrável. De acordo com essas informações,
assinale a alternativa correta em relação a qual lançamento
contábil deve ser feito em janeiro de 2014, considerando que
a perda já havia sido estimada.

CMV

Resultado de equivalência patrimonial
Impostos
Lucro líquido

Com base nos dados fornecidos, quais são, respectivamente, os
valores do Resultado de Equivalência Patrimonial a ser
reconhecido pela empresa ABC e do Capital Social consolidado?
A) R$ 22.000,00 e R$ 460.000,00
B) R$ 22.000,00 e R$ 310.000,00
C) R$ 22.000,00 e R$ 150.000,00
D) R$ 17.600,00 e R$ 460.000,00
E) R$ 17.600,00 e R$ 310.000,00

A) Caixa
a Perdas no Recebimento de Créditos Duvidosos (PRCD)
B) Perdas no Recebimento de Créditos Duvidosos (PRCD)
a Lucros Acumulados
C) Perdas no Recebimento de Créditos Duvidosos (PRCD)
a Caixa
D) Despesas com Vendas
a Perdas no Recebimento de Créditos Duvidosos (PRCD)
E) Perdas no Recebimento de Créditos Duvidosos (PRCD)
a Clientes
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39. A empresa XYZ realizou uma venda cujo recebimento será
em 5 anos e com parcela única. O valor da venda foi de
R$ 24.157,65. Foi oferecida uma opção de pagamento à
vista que, caso exercida, teria o valor de R$ 15.000,00. A
diferença no valor é equivalente a um custo de transação de
10% ao ano, o que é também igual à taxa de mercado na
data de transação. Com base no CPC 12 – Ajuste a Valor
Presente, é correto afirmar que o valor pelo qual este ativo
deve ser registrado na data da transação é de
A) R$ 15.000,00.
B) R$ 16.500,00.
C) R$ 21.961,50.
D) R$ 22.500,00.
E) R$ 24.157,65.

40. Os dados relativos à Demonstração do Resultado do
Exercício da empresa ABC foram os seguintes:
Receitas Líquida de Vendas R$ 125.000,00
Custos das Mercadorias Vendidas R$ 34.000,00
Despesas Gerais R$ 28.000,00
Despesas Financeiras R$ 13.000,00

8 – JUN – 2014

43. Dadas as afirmativas acerca das alterações propostas pelas
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76,
I. O patrimônio líquido é dividido em capital social, reservas de
capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros,
ações em tesouraria e lucros acumulados.
II. Nas situações em que o
decorrente de avaliação
encontrada deverá ser
avaliação patrimonial até
exercício.

ativo tiver aumento de seu valor
do seu valor justo, a diferença
contabilizada como ajuste de
ser computada no resultado do

III. Elementos financeiros do ativo classificados como
disponíveis para venda deverão ser avaliados pelo seu valor
justo.
IV. O ativo intangível deve ser avaliado pelo seu valor justo,
considerando-se as amortizações acumuladas, quando
houver.
V. A demonstração do resultado do exercício discriminará as
participações de debêntures, empregados, administradores
e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos
financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados, que não se caracterizem como
despesa.

Receitas Financeiras R$ 23.000,00

verifica-se que estão corretas apenas

Despesas com tributos incidentes sobre as vendas R$ 1.500,00

A) II, III e V.

Após a apuração do resultado do exercício, a empresa
apresentou o lucro líquido no período de

B) I, II e IV.

A) R$ 91.000,00.

D) III e V.

B) R$ 71.500,00.

E) I e IV.

C) IV e V.

C) R$ 42.500,00.
D) R$ 23.000,00.
E) R$ 10.000,00.

41. Existem três teorias doutrinárias das contas contábeis:
Teoria Materialista, Teoria Patrimonialista e Teoria
Personalista. Em relação à Teoria Materialista, quais são as
classificações das contas que representam os bens, direitos
e obrigações, e as contas do Patrimônio Líquido e suas
variações (receitas e despesas), respectivamente?
A) Contas dos Proprietários, dos Agentes Consignatários e dos
Agentes Correspondentes.
B) Contas de Resultado e Patrimoniais.
C) Contas Patrimoniais e de Resultado.
D) Contas Integrais e Diferenciais.
E) Contas Diferenciais e Integrais.

42. O que representa a diferença entre o Ativo Cíclico e o
Passivo Cíclico?
A) Ciclo Operacional da Entidade.
B) Ciclo Financeiro da Entidade.

44. Dadas as afirmativas a respeito do CPC 15 – Cominação de
Negócios,
I. Em uma incorporação, o adquirente deve mensurar os ativos
identificáveis adquiridos pelo valor contábil constantes nas
demonstrações contábeis da adquirida.
II. O adquirente deve mensurar um ativo não circulante
mantido para venda da adquirida pelo seu valor justo, menos
as despesas de venda.
III. O goodwill deve ser reconhecido separadamente dos ativos
adquiridos identificáveis e dos passivos e passivos
contingentes assumidos.
IV. Quando a contabilização inicial de uma combinação de
negócios estiver incompleta ao término do período de
reporte em que a combinação ocorrer, o adquirente não
deve reportar valores provisórios em suas demonstrações
contábeis até que a contabilização inicial seja concluída.
V. Após o reconhecimento inicial, e até que seja liquidado,
cancelado ou extinto, o passivo contingente assumido deve
ser reconhecido apenas pelo montante pelo qual foi
inicialmente reconhecido, deduzido da amortização
acumulada, quando cabível.

C) Capital de Giro Próprio.

verifica-se que estão corretas apenas

D) Capital Circulante Líquido.

A) IV e V.

E) Necessidade de Capital de Giro.

B) II e IV.
C) II e III.
D) I e V.
E) I e III.
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45. A empresa XYZ possui 120.000 ações ordinárias e 16% das

47. A empresa XYZ possui um ativo intangível que é avaliado

preferenciais da empresa ABC, totalizando um investimento
de R$ 184.000,00. No exercício de X1, a empresa ABC
propôs distribuição de 20% do lucro líquido do exercício que
totalizou R$ 300.000,00. Sabe-se ainda que o Capital Social
da ABC é formado por 600.000 ações ordinárias e 400.000
ações preferenciais. Com base exclusivamente nas
informações fornecidas, é correto afirmar que o valor a ser
lançado como saldo credor na conta Investimentos da
empresa XYZ ao final de X1 é igual a

pelo método do custo, obedecendo ao CPC 04 – Ativos
Intangíveis. O valor inicial deste ativo foi de R$ 40.000,00 e,
conforme a norma, é amortizado em dez anos. No primeiro
ano após sua aquisição, o ativo tem valor recuperável
estimado de R$ 30.000,00 e sua vida útil estimada
permaneceu inalterada. Três anos após, o valor reconhecido
pela deterioração do ativo é de R$ 13.000,00. Neste mesmo
período a gestão da empresa fez uma revisão dos fluxos de
caixa inerentes ao referido ativo e estimou seu valor
recuperável em R$ 28.000,00. Com base nessas
informações e no CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável
de Ativos, qual dos procedimentos descritos abaixo deveria
ser adotado?

A) R$ 188.000,00.
B) R$ 64.000,00.
C) R$ 60.000,00.
D) R$ 39.560,00.
E) R$ 11.040,00.

46. Dadas as afirmativas acerca do CPC 18 – Investimento em

A) Ajustar o valor do ativo, porém sem reverter as provisões
para não gerar impacto no resultado do período. O valor do
ajuste seria de R$ 13.000,00.

coligada, em controlada e em empreendimento controlado
conjunto,

B) Reverter as amortizações efetuadas após o primeiro teste de
recuperabilidade evidenciado. O valor dessa reversão seria
de R$ 13.000,00.

I. O método de equivalência patrimonial é aquele por meio do
qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e
depois ajustado para refletir a participação do investidor
sobre os ativos líquidos da investida.

C) Reverter as amortizações efetuadas após o primeiro teste de
recuperabilidade evidenciado. O valor dessa reversão seria
de R$ 9.000,00.

II. Todo investimento que tenha sido previamente classificado
como mantido para venda deve ser contabilizado pelo
método da equivalência patrimonial até que se venda pelo
menos uma parcela deste investimento.
III. Se o investimento em coligada tornar-se investimento em
controlada, a entidade deve proceder à remensuração do
interesse retido e contabilizar este investimento pelo custo.

D) Reverter as amortizações efetuadas após o primeiro teste de
recuperabilidade evidenciado. O valor dessa reversão seria
de R$ 7.000,00.
E) Ajustar o valor do ativo, porém sem reverter as provisões
para não gerar impacto no resultado do período. O valor do
ajuste seria de R$ 9.000,00.

48. Dadas assertivas acerca dos deveres e proibições ao
profissional de contabilidade, de acordo com o Código de
Ética Profissional do Contador (CEPC), instituído pela
Resolução CFC 803/96 e demais alterações vigentes,

IV. Se a investida utilizar práticas contábeis distintas das do
investidor em eventos de mesma natureza e circunstâncias
semelhantes, a investida deve proceder ajustes em suas
demonstrações contábeis para se adequar às práticas do
investidor, quando as demonstrações contábeis da investida
forem utilizadas para aplicação do método de equivalência
patrimonial pelo investidor.

I. Caso o empregador demonstre a falta de confiança nele, o
contador deverá renunciar às suas funções, zelando,
contudo, para que os interesses do empregador não sejam
prejudicados.

V. O investidor deve testar a recuperabilidade de itens que não
façam parte do investimento líquido em empresa coligada
para determinar a existência e montante desta perda.

II. A comunicação da mudança de endereço do domicílio do
contador não precisa ser realizada, mesmo que seja o local
de exercício da profissão.

verifica-se que estão corretas apenas
A) II, III e IV.
B) I, IV e V.
C) I, III e V.
D) II e IV.
E) I e V.

III. Não é permitido ao profissional da contabilidade receber
valores referentes a serviços que tenham sido agenciados
por ele, mas que não tenha participado da execução desses
serviços.
IV. O contador, ao exercer a função de perito-judicial, não deve
abster-se de emitir opinião, mesmo que não esteja
suficientemente informado acerca dos fatos ocorridos e/ou
documentos existentes.
verifica-se que estão corretas apenas
A) II, III e IV.
B) I, III e IV.
C) II e IV.
D) I e III.
E) I e II.
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49. Uma empresa efetuou o fechamento da sua folha de

51. São contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica

pagamento relativa ao mês de março de 2014 no valor total
de R$ 50.000,00, apurando o total de 28% de INSS, sendo
20% de responsabilidade da empresa e 8% relativo à
parcela dos empregados. A empresa contabilizou todo o
valor de R$ 14.000,00 correspondente aos 28% como
despesa do período. Ao efetuar os ajustes da conta, assinale
a alternativa correta em relação ao procedimento a ser
adotado pelo contador.

(IRPJ) as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas
equiparadas, domiciliadas no País. Elas podem apurar o
IRPJ de três formas: com base no lucro real, presumido ou
arbitrado. Acerca do IRPJ, assinale a alternativa correta.

A) O contador deve corrigir o lançamento efetuado, estornando
a despesa e debitando à conta salários a pagar no valor de
R$ 4.000,00.
B) O contador deve fazer um lançamento complementar no
valor de R$ 4.000,00 debitando a despesa e creditando à
conta salários a pagar.
C) O contador deve contabilizar o valor de R$ 10.000,00
revertendo da despesa e creditando a conta de INSS a
recolher.
D) O contador deve fazer um lançamento complementar de
R$ 10.000,00 a crédito da conta salários a pagar.
E) O contador deve acatar o lançamento, considerando-o
correto, tendo em vista que o INSS é despesa da empresa.

50. A Resolução CFC 1203/09 trata dos objetivos gerais do
auditor independente e a condução da auditoria em
conformidade com normas de auditoria. Assinale a
alternativa correta a respeito dos diversos conceitos de risco,
segundo essa Resolução.
A) Risco de distorção é a suscetibilidade de uma afirmação a
respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, a
uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou
em conjunto com outras distorções, antes da consideração
de quaisquer controles relacionados.
B) Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma
opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações
contábeis contiverem distorção relevante.
C) Risco de controle é o risco de que os procedimentos
executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a
um nível aceitavelmente baixo não descubram uma
distorção existente que possa ser relevante, individualmente
ou em conjunto com outras distorções.
D) Risco inerente relevante é o risco de que as demonstrações
contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria.
E) Risco de detecção é o risco de que uma distorção que possa
ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação,
saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante,
individualmente ou em conjunto com outras distorções, não
seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo
controle interno da entidade.

A) Estão sujeitos ao adicional do Imposto de Renda apenas as
pessoas jurídicas que optaram pela apuração do imposto de
renda sobre o lucro real anual relativo à parcela do lucro que
exceder R$ 20.000,00 por mês.
B) A alíquota do adicional do Imposto de Renda pode variar de
acordo com a atividade econômica, sendo de 10% apenas
para as pessoas jurídicas classificadas como instituições
financeiras, sociedades seguradoras e assemelhadas.
C) O adicional do Imposto de Renda incide sobre os resultados
tributáveis de pessoa jurídica que explore atividade rural;
porém, no caso de empresas que desenvolvem atividades
mistas, a base de cálculo do adicional será o lucro real
apurado na principal atividade exercida.
D) A alíquota do IRPJ é de 15% (quinze por cento) sobre o
lucro apurado, acrescido do adicional de 10% (dez por
cento) sobre a parcela do lucro que exceder R$ 30.000,00
por mês.
E) Em relação às pessoas jurídicas que optarem pela apuração
do lucro presumido ou arbitrado, o adicional do imposto de
renda incide sobre a parcela que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo
número de meses do respectivo período de apuração.

52. Assinale a alternativa correta acerca da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS).
A) No regime de incidência não cumulativa, a alíquota do PIS é
de 0,65%, e no regime de incidência cumulativa, a alíquota é
de 1,65%.
B) As receitas relativas às atividades próprias dos templos de
qualquer culto e dos partidos políticos são isentas da
COFINS.
C) A base de cálculo no regime de incidência cumulativa é o
total das receitas da pessoa jurídica, permitidas as deduções
em relação a custos, despesas e encargos da pessoa
jurídica.
D) As pessoas jurídicas submetidas à incidência não
cumulativa integram a essa incidência as receitas obtidas
nas vendas de bens submetidos a alíquotas diferenciadas,
incluindo também as receitas de venda de álcool para fins
carburantes.
E) No regime de incidência não cumulativa, a alíquota da
COFINS é de 3%, e no regime de incidência cumulativa, a
alíquota é de 7,6%.

53. Em relação às configurações do estado patrimonial, assinale
a alternativa que indica a situação de Passivo a Descoberto
(A = Ativo; P = Passivo e PL = Patrimônio Líquido).
A) A + PL = P
B) A = P + PL
C) A = PL
D) A = PL - P
E) A = P
NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)

12

ALGÁS - 2014

Prova tipo 2

54. Estão sujeitas ao pagamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) as pessoas jurídicas e as pessoas
físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A respeito
da CSLL, assinale a alternativa correta.
A) A CSLL, apurada trimestralmente, deve ser paga de forma
parcelada, até o último dia útil do trimestre subsequente ao
do encerramento do período de apuração.
B) Para as atividades de prestação de serviços hospitalares e
de transporte, inclusive de carga, o percentual de receita
bruta a ser considerado para determinação da base de
cálculo é de 32% (trinta e dois por cento).
C) A alíquota da CSLL é de 9% (nove por cento) para as
pessoas jurídicas em geral e de 15% (quinze por cento) para
as pessoas jurídicas consideradas instituições financeiras,
de seguros privados e de capitalização.
D) As entidades sujeitas à CSLL não necessitam ajustar o
resultado do período com as adições determinadas e
exclusões admitidas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição, ficando estes ajustes apenas para o
Imposto de Renda, conforme legislação vigente.
E) O valor da CSLL poderá ser deduzido para efeito de
determinação do lucro real e da própria base de cálculo.

55. Uma empresa apresentou em 2013 os seguintes índices de
liquidez e de endividamento:
Liquidez Corrente = 1,4
Composição do Endividamento = 20%
Se o Passivo não Circulante da empresa totalizou R$ 200.000,00
no exercício, qual o valor do seu Ativo Circulante?
A) R$ 200.000,00
B) R$ 70.000,00
C) R$ 50.000,00
D) R$ 40.000,00
E) R$ 20.000,00

56. Dadas as assertivas a respeito do que é disposto na Lei
nº 6.404/76 e suas alterações,
I. A Reserva Legal será constituída com 5% do lucro líquido do
exercício, não podendo exceder a 20% do capital social.
II. Classificam-se como reservas de capital as contas que
registrarem o produto da alienação de partes beneficiárias,
bônus de subscrição e ações em tesouraria.
III. As reservas para contingências têm a finalidade de destinar
parte do lucro líquido à formação de reserva para
compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda julgada provável, tais como greves ou
calamidades naturais.
IV. A reserva de lucros a realizar será constituída no exercício
em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro líquido do exercício.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I, III e IV.
B) III e IV.
C) II e IV.
D) I e III.
E) I e II.
NS– Analista de Processos Organizacionais (cód. 13)

8 – JUN – 2014

57. Com base na NBC ITG 2000 – Escrituração Contábil, assinale a
alternativa correta.
A) O registro contábil deve conter o número de identificação do
lançamento em ordem sequencial relacionado ao respectivo
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.
B) A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças,
análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de
atribuição e de responsabilidade de qualquer profissional da
área administrativa legalmente habilitado.
C) Os livros contábeis obrigatórios, em forma não digital, devem
revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem
assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado e serem autenticados no
registro público competente.
D) Os livros contábeis obrigatórios, em forma digital, devem
revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem
encadernados, numerados sequencialmente e conterem termo
de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade.
E) A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a
essência econômica da transação; porém, no caso de
divergência entre a essência e a forma, esta prevalecerá.

58. A Resolução CFC nº 750/93, atualizada e consolidada pela
Resolução CFC nº 1.282/10, quando trata do Princípio do
Registro pelo Valor Original, determina que, após serem
contabilizados e integrados ao patrimônio da Entidade, os
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer
variações no custo histórico em função de alguns fatores.
Assinale a alternativa correta que indica um destes fatores.
A) No valor realizável: os ativos são mantidos pelo valor presente,
descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se
espera seja gerado pelo item no curso normal das operações
da Entidade; os passivos são mantidos pelo valor presente,
descontado do fluxo futuro de saída necessário para liquidar o
passivo no curso normal das operações da Entidade.
B) No valor presente: os ativos são mantidos pelos valores em
caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos
pela venda em uma forma ordenada; os passivos são mantidos
pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não
descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as
correspondentes obrigações no curso normal das operações da
Entidade.
C) No valor justo: os efeitos da alteração do poder aquisitivo da
moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros
contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos
valores dos componentes patrimoniais.
D) Na atualização monetária: um ativo pode ser trocado, ou um
passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso,
em uma transação sem favorecimentos.
E) No custo corrente: os ativos são reconhecidos pelos valores em
caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se
esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data
ou no período das demonstrações contábeis; os passivos são
reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa,
não descontados, que seriam necessários para liquidar a
obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis.
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59. Assinale a alternativa correta relativa aos Princípios de
Contabilidade, regulamentados pela Resolução CFC nº
750/93, atualizada e consolidada pela Resolução CFC nº
1.282/10.
A) O Princípio da Continuidade se baseia na proposição de que
a Entidade continuará em operação no futuro; porém, ao
mensurar e apresentar os componentes patrimoniais, não se
faz necessário levar em conta esta circunstância.
B) O Princípio da Atualização Monetária representa uma nova
avaliação, em que haverá o ajustamento dos valores
originais dos componentes patrimoniais para determinada
data, mediante a aplicação de indexadores ou outros
elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da
moeda nacional em um dado período.
C) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas. O não
atendimento a este princípio resulta necessariamente em
perda
de
relevância
da
informação
contábil,
independentemente da análise da relação entre a
oportunidade e confiabilidade da informação.
D) O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos
períodos a que se referem, de acordo com seu recebimento
ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas.
E) O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os
componentes do patrimônio devem ser inicialmente
registrados pelos valores originais das transações,
expressos em moeda nacional, tendo como bases de
mensuração o custo histórico e a variação do custo histórico.

60. Dadas as afirmativas relativas aos elementos que compõem
o patrimônio, de acordo com a Resolução CFC nº 1.374/11,
que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,
I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado
de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros
benefícios econômicos para a entidade.
II. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de
eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na
saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios
econômicos.
III. Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da
entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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