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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
 

TEXTO 1 
 

A degradação do meio ambiente tem sido proporcional 
à evolução do homem. As indústrias trouxeram o aquecimento 
gradual do planeta provocado pelo acúmulo de certos gases na 
atmosfera, principalmente dióxido de carbono. A cada dia, 
cerca de 300Km2 de florestas tropicais são eliminados da face 
da Terra com o desmatamento, queimadas, extração de carvão 
vegetal pela agricultura intensiva, poluição, urbanização 
desordenada. Por causa desses fatores, muitas espécies de 
vegetais e animais desapareceram e estão desaparecendo 
(cerca de mil por ano), antes mesmo de serem descobertas 
pelo homem. 

Se colocarmos na balança, parte do que chamamos de 
‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade de vida de uma 
forma ou de outra, como nos transportes, nas comunicações e 
na saúde. Porém, tudo na vida tem seu preço. O atual modelo 
de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios: se, 
por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, 
por outro lado a miséria, a degradação ambiental e a poluição 
aumentam dia a dia. 

Para a consolidação efetiva de um processo de 
desenvolvimento sustentável, cujo maior desafio é consolidar 
progresso e ecologia, se faz necessária a participação coletiva, 
com ênfase no indivíduo. Nesse sentido, cada indivíduo deve 
avaliar seu conjunto de comportamentos e as possíveis 
conseqüências que eles provocam no meio ambiente e buscar 
seus interesses de modo que não haja grandes agressões ao 
mesmo. “A participação do cidadão é indispensável na 
melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras. A 
atuação de cada indivíduo parece pouco no âmbito global, 
porém se todos se conscientizarem sobre os níveis de consumo 
de produtos, energia, entre outros, os resultados serão 
enormes”, diz o Presidente do Instituto Ethos, organização 
não-governamental que ajuda as empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. 

Kátia Neves. Revista Lupo Magazine, ano III, n° 9, primavera 2008, 
p.38, 40. Adaptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a síntese do conteúdo 
global do Texto 1. 
 
A) O desenvolvimento sustentável não poderá ser alcançado 

enquanto cada indivíduo não avaliar as conseqüentes 
repercussões de seu comportamento para a natureza. 

B) As ações individuais, embora pareçam insignificantes 
quando consideradas no âmbito global, trarão relevantes 
contribuições na luta para preservar o meio ambiente. 

C) A evolução do ser humano tem proporcionado uma 
inquestionável melhora na sua qualidade de vida, que se 
revela em setores como os de transportes, comunicações e 
saúde. 

D) As indústrias são as principais responsáveis pelos 
problemas ambientais, pois provocam o aquecimento 
gradual do planeta, pelo acúmulo de dióxido de carbono na 
atmosfera.   

E) Se, por um lado, o que chamamos de ‘progresso’ tem 
melhorado a qualidade da vida humana em várias áreas, 
por outro tem representado a degradação do meio 
ambiente. 

  
 
 
 
No Texto 1, o autor põe numa relação inversamente 
proporcional:  
 
A) a participação do cidadão e o desenvolvimento sustentável. 
B) a conscientização individual e a conservação do planeta. 
C) o desenvolvimento do ser humano e a preservação 

ambiental. 
D) a atuação individual e a construção de uma sociedade justa.    
E) a emissão de gases pelas indústrias e o desmatamento. 
 
 
 
 
De acordo com as informações do Texto 1, podemos concluir 
que uma “participação coletiva, com ênfase no indivíduo” 
implica: 
 
A) conscientização individual visando ao benefício coletivo. 
B) priorização de interesses individuais alijados dos coletivos. 
C) atuação coletiva em detrimento de valores pessoais. 
D) subserviência dos indivíduos aos interesses da coletividade. 
E) avaliação e conseqüente punição de atitudes individuais, 

pelo coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03



 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC  
Processo Seletivo 2008.2 
Tipo 1                                                                                                                                  Cargo: Assessor Técnico II – Contabilidade / Nível Superior 

Página 2/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 

 
 
A respeito do tema abordado no Texto 1, o Presidente do 
Instituto Ethos acredita que: 
 

A) cabe às gerações futuras toda a responsabilidade pela 
conservação do planeta. 

B) as ações no âmbito individual certamente terão grande 
impacto no nível global.  

C) a participação de cada cidadão é irrelevante diante da 
dimensão do problema ambiental. 

D) na defesa do nosso planeta, a mobilização coletiva pode 
prescindir de ações individuais. 

E) as gerações futuras terão mais consciência da necessidade 
de consumir menos energia. 

 
 

 
 

Se colocarmos na balança, parte do que chamamos de 
‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade de vida de uma 
forma ou de outra, como nos transportes, nas comunicações 
e na saúde. Porém, tudo na vida tem seu preço. 

 

No trecho acima, o termo destacado funciona para indicar uma 
mudança na orientação argumentativa do texto. Para 
desempenhar essa função, também poderia ser usado: 
 

A) ademais. 
B) com tudo. 
C) ao passo que. 
D) não obstante. 
E) na medida em que. 
 
 
Acerca de elementos lingüísticos utilizados no Texto 1, analise 
as proposições que se seguem. 
 

1. No trecho: “As indústrias trouxeram o aquecimento 
gradual do planeta provocado pelo acúmulo de certos 
gases na atmosfera, principalmente dióxido de carbono.”, 
o termo destacado tem a função de pôr em destaque um 
dado elemento. 

2. No trecho: “Se colocarmos na balança, parte do que 
chamamos de ‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade 
de vida de uma forma ou de outra.”, o termo destacado foi 
utilizado para introduzir uma justificativa.  

3. No trecho: “se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e 
fartura no mundo, por outro lado a miséria, a degradação 
ambiental e a poluição aumentam dia a dia.”, as 
expressões destacadas cumprem a função de retomar 
termos anteriormente enunciados no texto, garantindo a 
coesão textual.  

4. No trecho: “Nesse sentido, cada indivíduo deve avaliar seu 
conjunto de comportamentos e as possíveis conseqüências 
que eles provocam no meio ambiente e buscar seus 
interesses de modo que não haja grandes agressões ao 
mesmo.”, os termos destacados têm o mesmo referente.  

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

 

 
 
“A cada dia, cerca de 300Km2 de florestas tropicais são 
eliminados da face da Terra com o desmatamento”. Assinale a 
alternativa que corresponde a esse mesmo enunciado, na voz 
ativa.  
 

A) O desmatamento elimina da face da Terra cerca de 300Km2 
de florestas tropicais a cada dia. 

B) O desmatamento tem eliminado cerca de 300Km2 de 
florestas tropicais da face da Terra a cada dia. 

C) O desmatamento já eliminou cerca de 300Km2 de florestas 
tropicais da face da Terra.  

D) A cada dia, cerca de 300Km2 de florestas tropicais têm sido 
eliminados da face da Terra com o desmatamento. 

E) A cada dia, o desmatamento está eliminando da face da 
Terra cerca de 300Km2 de florestas tropicais.  

 
TEXTO 2 

 

Desmatamento oficial 
 

Caiu como um duro golpe no ranking dos maiores 
desmatadores do País, elaborado pelo Inpe e apresentado na 
semana passada diretamente pelo ministro do Meio Ambiente. 
Qual não foi a surpresa geral diante da constatação de que, na 
lista dos dez primeiros, os seis maiores infratores, por ordem de 
área desmatada e pelo valor da multa, eram o próprio Incra. 
Jornais estrangeiros saudaram com ironia: “O Brasil descobriu 
o inimigo da Amazônia: é o governo do Brasil.” O argumento 
serviu como uma luva às pretensões dos que querem 
internacionalizar a Amazônia. O governo reclamou. Pediu 
vistas. O ministro recuou. Culpou o Ibama pelos dados. Vai 
checar de novo. Até o final do mês sai uma nova lista. 
Provavelmente excluindo essa constrangedora posição do Incra. 
Mas a conclusão é inevitável: a política de assentamentos mal 
planejados, a ausência de pulso firme sobre as ações do MST e 
o magro investimento em fiscalização ditaram o ritmo da 
devastação.  

Somente em agosto cresceu 133% o volume de abate 
florestal da região. O Incra respondeu por 44% dos mais de 
cinco mil quilômetros quadrados de floresta derrubada. Mais de 
85% dessa mata arrancada do mapa são de floresta nativa. Uma 
parte dela está em áreas de proteção permanente, como margens 
de rios e lagoas. Mesmo assim, o órgão federal não se sentiu 
intimidado na sua prática de ocupação desordenada da terra. 

Os crimes ambientais estão listados na categoria de 
inafiançáveis. Mesmo assim, não se tem notícia até aqui de que 
os responsáveis pela prática oficial vão parar atrás das grades. 
Assim, as estatísticas lamentáveis dessa flagrante violação 
tendem a ser esquecidas na gaveta. 

O fato é que o Brasil possui uma missão monumental 
no campo da preservação. Zelar pela Amazônia, dita e havida 
como pulmão do mundo, requer antes de tudo que as próprias 
autoridades se conscientizem da missão e atuem com 
responsabilidade. Se elas são as primeiras a encabeçar a lista 
dos infratores, quem fará diferente? 
 

Carlos José Marques. Revista Istoé, ano 31, n° 2031, 08/10/2008, p.20 . 
Adaptado. 

  

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05 
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Com o Texto 2 seu autor pretendeu, principalmente: 
 
A) defender um ponto de vista; e convocar o leitor a assumir 

uma posição clara. 
B) propagar uma ação governamental; e enaltecer 

representantes do governo federal. 
C) opor-se aos resultados de pesquisa oficial; e noticiar vários 

fatos a ela relacionados. 
D) criticar uma pessoa pública; e comentar determinadas 

posições do governo federal. 
E) informar sobre reações a uma notícia divulgada; e criticar 

ações realizadas pelo governo. 
 
 
 
“O argumento serviu como uma luva às pretensões dos que 
querem internacionalizar a Amazônia.” – Com esse enunciado, 
o autor do Texto 2 quis dizer que: 
 
A) O argumento foi eficaz para dirimir as pretensões dos que 

querem internacionalizar a Amazônia. 
B) O argumento funcionou para recrudescer as pretensões dos 

que querem internacionalizar a Amazônia. 
C) O argumento serviu para abalizar as pretensões dos que 

querem internacionalizar a Amazônia. 
D) O argumento prestou-se a obstar as pretensões dos que 

querem internacionalizar a Amazônia. 
E) O argumento foi útil para mitigar as pretensões dos que 

querem internacionalizar a Amazônia. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) Mais de 85% dessa mata arrancada do mapa são de floresta 

nativa. 
B) Jornais estrangeiros saudaram com ironia. 
C) Somente em agosto cresceu 133% o volume de abate 

florestal da região. 
D) Caiu como um duro golpe no ranking dos maiores 

desmatadores do País.  
E) Os crimes ambientais estão listados na categoria de 

inafiançáveis. 
 
 
 
“Os crimes ambientais estão listados na categoria de 
inafiançáveis. Mesmo assim, não se tem notícia até aqui de que 
os responsáveis pela prática oficial vão parar atrás das 
grades.” – Nesse trecho, a expressão destacada tem valor: 
 
A) causal. 
B) explicativo. 
C) condicional. 
D) concessivo. 
E) conclusivo. 

 
 
 
Acerca de aspectos da pontuação utilizada no Texto 2, analise 
as proposições seguintes. 
 
1. “Jornais estrangeiros saudaram com ironia: ‘O Brasil 

descobriu o inimigo da Amazônia: é o governo do 
Brasil.’”. Nesse trecho, os primeiros dois pontos foram 
utilizados para introduzir uma citação literal.    

2. “O governo reclamou. Pediu vistas. O ministro recuou. 
Culpou o Ibama pelos dados. Vai checar de novo. Até o 
final do mês sai uma nova lista.” Nesse trecho, a opção de 
isolar cada segmento por meio de pontos tem o efeito de 
realçá-los. 

3. “Se elas são as primeiras a encabeçar a lista dos 
infratores, quem fará diferente?” – Nesse trecho, o ponto 
de interrogação indica que o autor fez um questionamento, 
ainda que seja um caso de pergunta retórica. 

4. “Zelar pela Amazônia, dita e havida como pulmão do 
mundo, requer antes de tudo que as próprias autoridades 
se conscientizem da missão”. Nesse trecho, as vírgulas 
foram utilizadas para separar os termos numa enumeração. 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras vigentes de 
concordância foram obedecidas.  
 
A) Apesar de serem poucas as ações concretas, no Brasil não 

falta defensores do meio ambiente.  
B) Quem de nós podemos prever com certeza até quando 

nosso planeta conseguirá resistir?  
C) Embora cresça, no Brasil, os casos de desmatamento, o 

governo parece não querer ver a situação. 
D) A defesa de nossas matas e de nossas riquezas naturais têm 

ficado sob a responsabilidade do governo. 
E) A necessidade de preservar o meio ambiente é assunto que 

está em pauta já faz muitos anos.  
 
 
 
A partir de janeiro de 2009, entrará em vigor o novo Acordo 
Ortográfico, a partir do qual o trema será totalmente abolido das 
palavras portuguesas ou aportuguesadas. Essa nova regra altera 
a grafia do seguinte par de palavras:  
 
A) lingüiça e distingüir. 
B) argüição e freqüência. 
C) líqüido e agüentar.  
D) trégüa e eqüânime.  
E) lângüido e eqüitação. 
 
 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14
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TEXTO 3 

 

 
 
 
 
A análise do Texto 3 nos permite concluir que:  
 
A) seu autor pretendeu chamar a atenção do leitor para o uso 

inadequado dos itens lexicais na expressão ‘meio 
ambiente’.  

B) o autor sabe que na expressão ‘meio ambiente’, o termo 
‘meio’ tem valor de adjetivo, opondo-se semanticamente a 
‘inteiro’. 

C) a substituição de palavras realizada no texto faz o leitor 
conferir à palavra ‘meio’ um sentido que ela não tem na 
expressão ‘meio ambiente’.  

D) o autor teve a intenção de criticar a compreensão 
equivocada que as pessoas têm em relação ao sentido da 
expressão ‘meio ambiente’. 

E) o humor da charge é alcançado exatamente pelo fato de o 
personagem ter atribuído ao termo ‘inteiro’ um sentido 
inusitado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
Para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 
podem ser utilizados dois métodos: direto e indireto. Qual a 
diferença entre esses métodos? 
 
A) O método indireto enfoca o recebimento de vendas e o 

pagamento das despesas, enquanto o método direto parte 
do lucro líquido do exercício. 

B) O método indireto não atende aos objetivos de uma 
demonstração de fluxo de caixa, pois parte de um lucro 
econômico, enquanto que o método direto se inicia pelo 
lucro financeiro. 

C) Ambos evidenciam a variação do disponível, partindo de 
premissas diferentes: o método indireto parte do lucro 
líquido do exercício, ajustando-o para o lucro financeiro e 
demonstrando as variações de itens circulantes e não 
circulantes (exceto as disponibilidades), enquanto que o 
método direto informa sobre os recebimentos e 
pagamentos, podendo ser obtido nos registros contábeis da 
entidade. 

D) O método indireto adiciona ao lucro líquido do exercício a 
receita com vendas e diminui a depreciação, enquanto que 
o direto adiciona a depreciação e diminui a receita com 
vendas. 

E) O método indireto é mais detalhado e precisa de 
informações internas da empresa, enquanto que o direto é 
de mais fácil elaboração, pois só necessita de informações 
do lucro e de variação nas contas do balanço. 

 
 
 
 
Quais são as principais atividades que devem ser evidenciadas 
na demonstração do fluxo de caixa? 
 
A) Atividades operacionais, imobilizações e capitalização. 
B) Atividades expansão, financiamento e operacionais. 
C) Atividades estatutárias, descapitalização e investimentos. 
D) Atividades operacionais, desestruturais e de geração de 

caixa futuros. 
E) Atividades operacionais, investimento e de financiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utilize as informações da Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) abaixo para responder as questões 18, 19, 
20 e 21 referentes à Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA) 
 

Receita bruta com vendas 500.000,00
(-) Deduções
ICMS (30.000,00)
Devoluções (1.300,00)
Receita Líquida 468.700,00
(-) CMV (50.000,00)
Lucro Bruto 418.700,00
(-) Despesas vendas e administrativas
Materiais Diretos (8.000,00)
Serviços de terceiros (15.110,00)
Salários funcionários - remuneração direta (40.000,00)
Despesas Financeiras (77.203,00)
Lucro antes do IR 278.387,00
(-) IR e CSLL (41.758,00)
Lucro Líquido do exercício 236.629,00

Cia. Contador 
Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01-01-X1 a 31-12-X1

 
 
 
 
Qual o valor adicionado pela entidade: 
 
A) 430.250 
B) 425.590 
C) 426.320 
D) 431.450 
E) 428.760 
 
 
 

 
Qual o montante distribuído da riqueza para a remuneração dos 
bancos? 

 
A) 77.203 
B) 40.000 
C) 41.758 
D) 46.000 
E) 39.000 
 
 
 
 
Qual o valor que ficou retido da riqueza que pertence aos sócios 
ou acionistas? 
 
A) 77.203 
B) 40.000 
C) 236.629 
D) 71.758 
E) 425.590 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Qual o valor distribuído ao Governo, nas esferas Federais, 
Estaduais e Municipais? 
 
A) 30.000 
B) 41.758 
C) 71.758 
D) 77.203 
E) 49.758 
 

Considere as seguintes informações para responder as 
seguintes questões: 22, 23 e 24.  
 

No Balanço Patrimonial da Cia. CS no dia 31/12/X2 constavam 
as seguintes contas e valores: Disponibilidades: R$ 12.000; 
Clientes: R$ 10.000, Estoques: R$ 20.000, Ativo Permanente 
no total de R$ 43.000; Fornecedores: R$ 26.000, Salários a 
Pagar: R$ 4.500; Tributos a recolher (Longo Prazo): R$ 8.000, 
Capital Social: 30.500, Reserva de Capital: R$ 5.400 Reservas 
de Lucro: 10.600.  
 

 
 
Qual a participação dos capitais de terceiros e a composição do 
endividamento respectivamente?  
 

A) 90,3% e 76,4% 
B) 89,5% e 74,6% 
C) 82,8% e 79,2% 
D) 84,1% e 73,4% 
E) 83,2% e 78% 
 

 
 
Qual a liquidez imediata e a liquidez seca, respectivamente, da 
Cia CS? 
 

A) 0,39 e 0,80 
B) 0,43 e 0,79 
C) 0,38 e 0,72 
D) 0,36 e 0,84 
E) 0,39 e 0,72 
 

 
 
Qual o valor do Capital Circulante Líquido (CCL) e qual seu 
significado para a Cia. CS? 
 
A) CCL é igual a R$ 3.500 e significa que a empresa não 

possui folga financeira no curto prazo 
B) CCL é igual a R$ 11.500 e significa que a folga financeira 

do curto prazo advém de origens de exigíveis a longo prazo 
e do capital circulante próprio (patrimônio liquido menos o 
ativo permanente) 

C) CCL é igual a R$ 11.500 e significa que a folga financeira 
do curto prazo advêm de bons investimentos em 
imobilizações 

D) CCL é igual a R$ 3.500 e significa que a empresa possuiu 
origens de recursos superiores a aplicações 

E) CCL é igual a R$ 10.500 e significa que houve uma 
política correta entre prazo de recebimento e prazo de 
pagamento.  

 

 
 
Referente à Resolução CFC n°. 1.074/06 que trata sobre a 
Norma Brasileira de Contabilidade (NBC P 4) para educação 
profissional continuada (EPC) é correto afirmar que: 
 

A) EPC é a atividade programada, formal e reconhecida que o 
contador, na função de perito judicial, com registro em 
Conselho Regional de Contabilidade deve cumprir, com o 
objetivo de manter, atualizar e expandir seus 
conhecimentos para o exercício profissional 

B) EPC é a atividade programada, formal e reconhecida que o 
contador, na função de docente, com registro em Conselho 
Regional de Contabilidade, deve cumprir, com o objetivo 
de manter, atualizar e expandir seus conhecimentos para o 
exercício profissional 

C) EPC é a atividade programada, formal e reconhecida que o 
contador, na função de Auditor Independente, com registro 
em Conselho Regional de Contabilidade, inscrito no 
Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), e 
aquele com cadastro na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), e os demais contadores que compõem o seu 
quadro funcional técnico devem cumprir 57 pontos por 
triênio, com o objetivo de manter, atualizar e expandir seus 
conhecimentos para o exercício profissional 

D) EPC é a atividade programada, formal e reconhecida que o 
contador, na função de Auditor Independente, com registro 
em Conselho Regional de Contabilidade, inscrito no 
Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), e 
aquele com cadastro na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), e os demais contadores que compõem o seu 
quadro funcional técnico devem cumprir 96 pontos por 
triênio, com o objetivo de manter, atualizar e expandir seus 
conhecimentos para o exercício profissional 

E) EPC é a atividade programada, formal e reconhecida que 
todos os contadores devem cumprir 10 pontos por ano, com 
o objetivo de manter, atualizar e expandir seus 
conhecimentos para o exercício profissional 

 
 
Quais os subgrupos que compõem o ativo permanente e o 
patrimônio líquido, respectivamente, com a publicação da Lei 
n°. 11.638/07? 
 

A) Investimentos, imobilizado, diferido - capital social, 
reservas de capital, reserva de reavaliação, reservas de 
lucros, ações em tesouraria, lucros/prejuízos acumulados. 

B) Investimentos, imobilizado, intangível e diferido – capital 
social, reservas de capital, reserva de reavaliação, reservas 
de lucros, lucros/prejuízos acumulados. 

C) Investimentos, imobilizado, intangível e diferido – capital 
social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. 

D) Investimentos, imobilizado, diferido – capital social, 
reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial e 
reservas de lucros. 

E) Investimentos temporários, imobilizado, intangível e 
diferido – capital social, reservas de capital, ajuste de 
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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A Cia DF S/A recebeu um terreno da prefeitura por meio de 
doação incondicional em 31/12/X3, para expandir seu parque 
industrial. A prefeitura informou que o custo de aquisição do 
terreno, no dia 01/01/X2 foi de R$ 30.000. No dia 31/12/X3 o 
valor de mercado do terreno, conforme comprovação de laudo 
pericial é de R$ 32.000. A Cia DF S/A fará o seguinte 
lançamento contábil, conforme preconiza a Lei n°. 11.638/07: 
 
A) D - Imobilizado  
 C  - Reserva de Capital – doação – R$ 30.000 
B) D - Imobilizado  
 C  - Reserva de Capital – doação – R$ 32.000 
C) D - Imobilizado  
 C  - Receita com doação – R$ 30.000 
D) D - Imobilizado  
 C  - Receita com doação – R$ 32.000 
E) D - Imobilizado  
 C  - REF – R$ 30.000 
 
 
 
A NBC T 13.7 estabelece que o parecer pericial contábil deve 
conter, no mínimo os seguintes itens em sua estrutura: 
 
A) identificação do processo e das partes, identificação das 

diligências realizadas, respostas aos quesitos, conclusão 
B) identificação do processo e das partes, síntese do objeto da 

perícia, metodologia adotada para os trabalhos periciais, 
identificação das diligências realizadas, conclusão, 
identificação do perito contador assistente e outras 
informações, a critério do perito contador assistente, 
entendidas como importantes para melhor apresentar ou 
esclarecer o parecer pericial contábil 

C) identificação do processo e das partes, síntese do objeto da 
perícia, metodologia adotada para os trabalhos periciais, 
identificação das diligências realizadas, transcrição dos 
quesitos, no todo ou naqueles em discordância, respostas 
aos quesitos, conclusão, identificação do perito contador 
assistente e outras informações, a critério do perito 
contador assistente, entendidas como importantes para 
melhor apresentar ou esclarecer o parecer pericial contábil 

D) capa, contra-capa, sumário, identificação do processo e das 
partes, síntese do objeto da perícia, metodologia adotada 
para os trabalhos periciais, identificação das diligências 
realizadas, transcrição dos quesitos, no todo ou naqueles 
em discordância, respostas aos quesitos, conclusão, 
identificação do perito contador assistente e anexos 

E) identificação do processo e das partes, síntese do objeto da 
perícia, transcrição dos quesitos, no todo ou naqueles em 
discordância, respostas aos quesitos, conclusão, 
identificação do perito contador assistente e outras 
informações, a critério do perito contador assistente, 
entendidas como importantes para melhor apresentar ou 
esclarecer o parecer pericial contábil e apêndices (gráficos, 
tabelas etc.)  

 
 

 
 
 
O auditor independente poderá utilizar o trabalho de 
especialistas, como parte da evidência de seus trabalhos de 
auditoria das demonstrações contábeis. Qual dos itens abaixo 
não deve ser considerado pelo auditor independente ao 
determinar a necessidade de utilizar-se do trabalho de 
especialistas? 
 

A) A relevância do item da demonstração contábil que está 
sendo analisada. 

B) O risco de distorção ou erro levando em conta a natureza e 
a complexidade do assunto que está sendo analisado. 

C) Conhecimento da equipe de trabalho e a experiência prévia 
dos aspectos que estão sendo considerados. 

D) A quantidade e qualidade de outras evidências de auditoria 
disponíveis para a análise do auditor. 

E) O grau de relação empregatícia entre o auditor e o 
especialista. 

 

 
 
A Cia. CA adquiriu, em 01-01-19X4, 40% das ações da Cia. 
Horizonte (passando a ter preponderância nas deliberações), 
cujo patrimônio líquido totalizava nessa data R$ 1.200.000, 
tendo pago R$ 480.000, pelo lote inteiro. Em 31-12-19X4, a 
Cia. Horizonte registrou um lucro de R$ 300.000 em seu PL. 
Em abril de 19X5, a investida distribuiu todo o lucro de 19X4, 
por meio de pagamento de dividendos. Em abril de X5, a 
investidora realizou o seguinte lançamento contábil: 
 

A) D – Disponível  
 C – Investimentos Permanentes – R$ 120.000 
B) D – Disponível  
 C – Ganho com Equivalência Patrimonial– R$ 120.000 
C) D –Dividendos a receber 
 C – Ganho com Equivalência Patrimonial– R$ 120.000 
D) D –Dividendos a receber 
 C – Ganho com Equivalência Patrimonial– R$ 300.000 
E) D – Disponível  
 C – Investimentos Permanentes – R$ 300.000 
 

 
 
Em relação à documentação contábil é incorreto afirmar que: 
 

A) esta compreende todos os documentos, livros, papéis, 
registros e outras peças, que apóiam ou compõem a 
escrituração contábil. 

B) documento contábil é aquele que comprova os atos e fatos 
que originam lançamento (s) na escrituração contábil da 
entidade. 

C) a documentação contábil pode ser de origem interna, 
quando gerada na própria entidade, externa, quando 
proveniente de terceiros ou eletrônica quando gerado de 
entidades digitais. 

D) a entidade é obrigada a manter em boa ordem a 
documentação contábil. 

E) a documentação contábil é hábil quando revestida das 
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, 
definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos 
usos e costumes. 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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O regime tributário de transição (RTT) de apuração do lucro 
real, instituído pela Medida Provisória n°. 449/08 estabelece, 
entre outras providências: 

 
A) que as alterações introduzidas pela Lei n°. 11.638 de 2007 

e pelos artigos 36 e 37 desta Medida Provisória não terão 
efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa 
jurídica sujeita ao RTT.  

B) o abatimento da receita bruta dispondo sobre normas de 
tributação relativas à incidência do imposto de renda 
pessoas físicas. 

C) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional por meio 
de certidões positivas e negativas. 

D) a prorrogação do prazo de entrega do Demonstrativo de 
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) pelas 
pessoas jurídicas. 

E) a aprovação do programa gerador para preenchimento da 
declaração de débitos e créditos tributários federais mensal 
(DCTF Mensal).  

 
 
 
 
A teoria da contabilidade afirma que a principal característica 
de um ativo é:  
 
A) Propriedade jurídica 
B) Capacidade de geração de benefícios financeiros presentes 

e futuros 
C) Posse e controle  
D) Mensuração com bases objetivas advindas de técnicas 

estatísticas 
E) Aplicação de recursos tangíveis  
 
 
 
 
A empresa MFR S/A apurou no exercício de 19X6 um lucro 
líquido de R$ 133.00. No ano passado, a empresa apurou um 
prejuízo de R$ 2.000. Em 19X6 foram constituídas e revertidas 
as seguintes reservas: Reserva Estatutária: R$ 8.000, Reserva 
Legal: R$ 9.000, Reserva para Contingência: R$ 10.000, 
Reversão da Reserva para contingência: R$ 2.000 e Reversão 
da Reserva Estatutária: R$ 1.000. Qual o dividendo mínimo 
obrigatório a ser distribuído sabendo que o estatuto é omisso? 
 
A) 58.000 
B) 57. 000 
C) 53.500 
D) 56.000 
E) 60.000. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Os livros contábeis e fiscais das empresas pertencentes ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) são emitidos: 
 
A) impressos e guardados por pelo menos cinco anos. 
B) em meio eletrônico e impressos guardados por, pelo 

menos, cinco anos  
C) em meio eletrônico. 
D) impressos guardados por pelo menos três anos e em meio 

eletrônico. 
E) não são mais necessários.  
 
 
 
 
Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
1. Sobre o sistema de busca disponibilizado no Windows, ao 

se utilizar *.doc no campo referente ao nome do 
documento procurado, a pesquisa irá retornar todos os 
documentos do Word, Excel e de outros programas 
encontrados no computador. 

2. Os atalhos e ícones encontrados na área de trabalho de um 
computador são criados automaticamente durante a 
instalação de aplicativos, não cabendo ao usuário a criação 
de seus próprios atalhos. 

3. Entre as teclas de atalho comumente utilizadas, temos a 
combinação SHIFT+DELETE, utilizada para remover 
arquivos diretamente para a Lixeira. 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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Acerca das características e recursos disponíveis no programa 
Microsoft Word, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Por padrão, documentos são salvos no formato.docx no 

Word 2007. Esse formato é incompatível com versões 
anteriores do Word. Com isso, salvar o documento no 
formato .doc no Word 2007 é a única forma de fazer com 
que versões anteriores do Word possam abrir esse 
documento. 

2. Não é possível definir novos marcadores para serem 
utilizados em listas criadas pelo comando representado por 

. Apesar disso, vários estilos de marcadores são 

disponibilizados pelo Word ( , , , etc.). 
3. Uma das opções ao se definir a fonte de um determinado 

texto do documento é o estilo de sublinhado que pode, por 
exemplo, ser o duplo.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
 
Acerca das configurações de páginas de documentos criados no 
programa Microsoft Word, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. É possível usar as orientações retrato e paisagem em um 

mesmo documento do Word, assim como usar tamanhos 
diferentes de papel. 

2. É possível definir cabeçalhos e rodapés diferentes para 
páginas pares, ímpares e primeira página de um mesmo 
documento. 

3. A configuração do alinhamento vertical indica se o texto 
será alinhado: no topo ou na parte inferior da página; 
centralizado ou justificado em relação às margens superior 
e inferior da página. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A figura abaixo mostra uma planilha Excel utilizada para se 
calcular os gastos com compras de determinados produtos. 
 

 
 
Baseado nessa planilha, analise as afirmativas a seguir. 
 
1. Para ordenar os produtos listados de acordo com a ordem 

alfabética de seus nomes, selecionamos primeiro a célula 
E3 e aumentamos a seleção até incluir a célula B6. Depois, 

basta clicarmos em . 
2. A fórmula MÁXIMO(B3:B6;E3:E6) retorna o nome do 

produto (coluna B) que resultou no maior gasto (coluna E). 
3. A fórmula ORDEM(E4;E3:E6) resulta no valor 2, 

indicando que E4 é o segundo valor do intervalo E3:E6. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
Acerca das funções disponíveis no programa Microsoft Excel, 
analise as seguintes afirmativas: 
 
1. A função CONT.VALORES é utilizada para calcular o 

número de células que não estão vazias e os valores 
existentes na lista de argumentos. 

2. A função MODO retorna o formato utilizado em uma 
determinada célula da planilha. 

3. A função CONT.SE calcula o número de células não vazias 
em um intervalo que atendem a uma determinada condição. 

4. Assinale a alternativa correta: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 

QUESTÃO 37 
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