
 

 

 

 

 

NOME:__________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 60 questões de múltipla escolha (objetivas) correspondentes 
ao cargo e nível de escolaridade do candidato; 

 
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas 

uma correta; 
 

3- Verifique se o TIPO DE PROVA que você recebeu corresponde ao TIPO DESCRITO NO CARTÃO-
RESPOSTA, caso seja diferente comunique imediatamente o Chefe ∕ Fiscal de Sala; 

 
4- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. 

Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente o fiscal de sala; 

 
5- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma 

divergência comunique o chefe ∕ fiscal de sala; 
 
6- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 
7- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné e etc; 
 

8- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do 
início da prova; 

 
9- O tempo disponível para a prova é de quatro horas; 
 
10- Quando terminar sua prova, entregue ao chefe ∕ fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO 

DE QUESTÕES; 
 

11-  Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos. 
 

Boa Prova! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ANOTE SEU GABARITO ABAIXO E DESTAQUE: 

1  11  21  31  41  51  

2  12  22  32  42  52  

3  13  23  33  43  53  

4  14  24  34  44  54  

5  15  25  35  45  55  

6  16  26  36  46  56  

7  17  27  37  47  57  

8  18  28  38  48  58  

9  19  29  39  49  59  

10  20  30  40  50  60  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO PARA AS QUESTOES DE 01 A 10: 

Vocações 

Luís Fernando Veríssimo. 

Todos diziam que a Leninha, quando crescesse, ia ser médica. Passava horas brincando de médico com as 

bonecas. Só que, ao contrário de outras crianças, quando largou as bonecas, não perdeu a mania. A primeira 

vez que tocou no rosto do namorado foi para ver se estava com febre. Só na segunda é que foi com carinho. 

Ia porque ia ser médica. Só tinha uma coisa. Não podia ver sangue. 

“Mas, Leninha, como é que...” 

“Deixa que eu me arranjo.” 

Não é que ela tivesse nojo de sangue. Desmaiava. Não podia ver carne malpassada. Ou ketchup. Um 

arranhãozinho era o bastante para derrubá-la. Se o arranhão fosse em outra pessoa ela corria para socorrê-la 

– era o instinto médico – , mas botava o curativo com o rosto virado. 

“Acertei? Acertei?” 

“Acertou o joelho. Só que é na outra perna!” 

Mas fez o vestibular para medicina, passou e preparou-se para começar o curso. 

“E as aulas de Anatomia, Leninha? Os cadáveres?” 

“Deixa que eu me arranjo.” 

Fez um trato com a Olga, colega desde o secundário. Quando abrissem um cadáver, fecharia os olhos. A 

Olga descreveria tudo para ela. 

“Agora estão no fígado. Tem uma cor meio...” 

“Por favor. Sem detalhes.” 

Conseguiu fazer todo o curso de medicina sem ver uma gota de sangue. Houve momentos em que precisou 

explicar os olhos fechados. 

“É concentração, professor.” 

Mas se formou. Hoje é médica, de sucesso. Não na cirurgia, claro. Se bem que chegou a pensar em convidar 

a Olga para fazerem uma dupla cirúrgica, ela operando com o rosto virado e a Olga dando as coordenadas. 

“Mais para a esquerda... Aí. Agora corta!” 

Está feliz. Inclusive se casou, pois encontrou uma alma gêmea. Foi num aeroporto. No bar onde foi tomar um 

cafezinho enquanto esperava a chamada para o embarque puxou conversa com um homem que parecia 

muito nervoso. 

“Algum problema?” – perguntou, pronta para medicá-lo. 
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“Não” – tentou sorrir o homem. “É o avião...” 

“Você tem medo de voar?” 

“Pavor. Sempre tive.” 

“Então por que voa?” 

“Na minha profissão é preciso.” 

“Qual é a sua profissão?” 

“Piloto.” 

Casaram-se uma semana depois. 

  

Questão 01 

Na passagem “Conseguiu fazer todo o curso de medicina sem ver uma gota de sangue”, o autor faz uso de 

um recurso da linguagem cujo nome é: 

 

(A) prosopopeia; 

(B) pleonasmo; 

(C) perífrase; 

(D) ironia; 

(E) eufemismo. 

 

Questão 02 

Na sentença “Mas se formou”, temos: 

 

(A) predicado verbo-nominal; 

(B) predicado nominal; 

(C) predicado verbal; 

(D) predicativo do sujeito; 

(E) predicativo do objeto. 

 

Questão 03 

O texto é predominantemente: 

 

(A) narrativo; 

(B) descritivo; 

(C) dissertativo-argumentativo; 

(D) dissertativo-expositivo; 

(E) somente dissertativo. 
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Questão 04 

A mesma relação semântica paralelística que se está operando entre medo e pavor em “Você tem medo de 

voar?” / “Pavor. Sempre tive”, não é a mesma que há entre: 

 

(A) bonito/lindo; 

(B) feio/horrível; 

(C) gordo/obeso; 

(D) gostoso/estupendo; 

(E) maravilhoso/simples 

 

Questão 05 

Sob a análise acústica do vocábulo arranhãozinho, temos: 

 

(A) dez fonemas; 

(B) onze fonemas; 

(C) doze fonemas; 

(D) dois dígrafos; 

(E) um hiato 

 

Questão 06 

Na passagem “Não é que ela tivesse nojo de sangue”, a expressão de sangue está funcionando 

sintaticamente como: 

 

(A) adjunto adnominal; 

(B) complemento nominal; 

(C) aposto; 

(D) agente da passiva; 

(E) objeto indireto. 

 

Questão 07 

Na sentença: “No bar onde foi tomar um cafezinho...”, o sufixo –zinho, em cafezinho, opera ao enunciado o 

valor de: 

 

(A) afetividade; 

(B) pejoratividade; 

(C) familiaridade; 

(D) dimensionalidade; 

(E) totalidade. 
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Questão 08 

O motivo que levou o vocábulo medicá-lo a ser acentuado graficamente foi: 

 

(A) porque é oxítono; 

(B) porque termina em a; 

(C) porque é paroxítono terminado em a; 

(D) porque é paroxítono, simplesmente; 

(E) porque é proparoxítono. 

 

Questão 09 

No trecho ““Agora estão no fígado. Tem uma cor meio...”, a palavra meio morfologicamente é: 

 

(A) conjunção; 

(B) preposição; 

(C) adjetivo; 

(D) advérbio; 

(E) numeral. 

 

Questão 10 

No período “Passava horas brincando de médico com as bonecas”, a preposição de opera o valor semântico 

de: 

 

(A) companhia; 

(B) comparação; 

(C) tempo; 

(D) causa; 

(E) efeito. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 

Considere as proposições p, q e r proposições simples e que os símbolos “” , “”  e “”  representem, 

respectivamente, os conectivos “não” ,  “ou” e  condicional. As proposições são julgadas como verdadeiras – 

V ou como falsas –F. Com base nessas informações, julgue a proposição composta: P:  p   ( q  r )  

 

(A) V , V , V , V , F , F , F , V 

(B) V , V , V , V , F , V , V , V 

(C) V , V , V , V , V , F , V , V 

(D) F , F , F , V , V , V , V , V  

(E) F , F , F , V , F , F , F , V 
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Questão 12 

 Em uma agência do Banpará, contando-se apenas os técnicos bancários e os pequenos aprendizes, 

trabalham 240 pessoas. Se a razão entre técnicos bancários e pequenos aprendizes é de 5 para 7, então o 

número de técnicos bancários é: 

 

(A) 80 

(B)  100 

(C)  120 

(D)  140 

(E)  157 

 

Questão 13 

 Uma empresa recebeu uma multa de R$ 1.200,00 que foi ainda acrescida de 60% sobre esse valor. Depois 

de pagar a multa com acréscimo, a empresa recorreu à justiça e obteve de volta o valor que foi pago a mais. 

Que porcentagem do valor pago foi devolvido à empresa? 

 

(A) 60% 

(B) 48,5% 

(C) 45% 

(D) 38,5% 

(E) 37,5% 

 

Questão 14 

Se x e y são inteiros consecutivos, então uma expressão que representa, necessariamente, um número 

inteiro e par é: 

 

(A) x  

 

(B)  y  

 

(C)  
2

.yx
 

(D)  
y

x
  

(E)  x . y 

 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

8 

 

Questão 15 

 Três pessoas receberam juntas R$ 135.000,00. A divisão do dinheiro foi feita em partes diretamente 

proporcionais as suas idades e inversamente proporcionais as suas rendas. A primeira tem 72 anos e renda 

de 1 salário mínimo, a segunda tem 80 anos e renda de 2 salários mínimos, e a terceira 68 anos e renda de 3 

salários mínimos.A pessoa mais velha recebeu, exatamente: 

 

(A) R$ 72.000,00 

(B)  R$ 68.000,00 

(C) R$ 40.000,00 

(D) R$ 23.000,00 

(E) R$ 80.000,00 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 16 

Periféricos são dispositivos que fazem a comunicação do computador com o meio externo. Podem ser de 

Entrada, Saída ou Entrada/Saída. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Monitor e Teclado: são periféricos de 

Entrada e Saída. 

(B) JoyStick e HD: são periféricos de Entrada. 

(C) Caixa Acústica e Impressora Matricial: são 

periféricos de Saída. 

(D) Placa de Rede e Mouse: são periféricos 

de Entrada e Saída. 

(E) Drive e Scanner: são periféricos de Saída. 

 

Questão 17 

Para pesquisar um conteúdo na internet, utilizando o navegador Internet Explorer, que contenha uma 

determinada frase, com todas as palavras digitadas e exatamente na mesma ordem digitada, o procedimento 

seria: 

 

(A) Digitar a frase sem delimitador  

(B) Preceder a frase com o sinal de menos (-). 

(C) Digitar um til (~) e depois a frase. 

(D) Delimitar a frase entre aspas (" "). 

(E) Digitar a frase entre cerquilhas (#). 

 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

9 

 

Questão 18 

As teclas de atalho para ativar o Botão Iniciar do Windows é: 

 

(A) CTRL+C 

(B) CTRL+W 

(C) ALT+TAB 

(D) ALT+CTRL 

(E) CTRL+ESC 

 

Questão 19 

Considere o aplicativo Microsoft Office Excel 2007. Analise as sentenças abaixo e assinale alternativa correta. 

 

(A)  =SOMA(A1:B2) equivale a  =A1+A2+B1+B2 

(B)  =FATORIAL(B4) equivale a =B4*4 

(C)  =MÉDIA(A1:A3) equivale a =(A1+A3)/3  

(D)  =B1^2 equivale a =B1*2 

(E)  =POTENCIA(A1;3) não equivale a =A1^3 

 

Questão 20 

A quantidade de dados é medida em múltiplos de bytes. Qual das alternativas corresponde a um (01) 

PetaByte: 

 

(A) 1024GigaBytes 

(B) 1024 TeraBytes 

(C) 5000GigaBytes 

(D) 5000TeraBytes 

(E) Um trilhão de Bytes 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

Questão 21 

 

Segundo a Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, a cada exercício social, a diretoria da companhia deverá 

elaborar demonstrações financeiras, capazes de evidenciar a situação patrimonial e as mutações 

ocorridas na riqueza da companhia. Considerando o que determina a referida Lei e suas alterações, 

assinale a alternativa correta quanto às demonstrações financeiras exigidas: 

 

(A) Para evidenciar as mutações ocorridas no patrimônio líquido, a companhia deverá elaborar a 

demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração das mutações do patrimônio 

líquido. 
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(B) Para evidenciar o resultado do período, a companhia deverá elaborar a demonstração do resultado 

do exercício e a demonstração do resultado abrangente. 

(C) As companhias abertas deverão elaborar no conjunto de suas demonstrações financeiras a 

demonstração do valor adicionado. 

(D) As companhias fechadas são obrigadas a elaborar o balanço patrimonial, a demonstração dos 

lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração dos 

fluxos de caixa. 

(E) As companhias deverão publicar suas demonstrações financeiras a cada período e para o balanço 

patrimonial e a demonstração do resultado devem publicar também os valores correspondentes das 

demonstrações do exercício anterior. 

 

Questão 22 

Os Princípios de Contabilidade determinados na Resolução CFC n.º 750/93, alterada pela Resolução 

CFC 1.282/2010, devem ser observados obrigatoriamente no exercício da profissão e na aplicação das 

Normas Brasileiras de Contabilidade. Sobre os princípios de Contabilidade é correto afirmar que: 

 

(A) Pelo princípio da oportunidade, os elementos patrimoniais devem ser reconhecidos, mensurados e 

evidenciados de forma tempestiva, para produzir informações relevantes, independente da incerteza 

quanto à confiabilidade da informação. 

(B) O princípio do registro pelo valor original estabelece que os elementos patrimoniais sejam 

mensurados inicialmente pelo seu valor original da transação na moeda em que ocorrer, tendo como 

base única para mensuração o custo histórico e suas variações. 

(C) De acordo com o princípio da competência, os impactos econômicos, financeiros e patrimoniais das 

transações e dos demais eventos devem ser informados tempestivamente no período em que 

ocorrerem, independentemente do recebimento ou pagamento, a fim de permitir o confronto entre 

receitas e despesas. 

(D) O princípio da entidade assume o patrimônio como objeto da contabilidade e determina que a 

entidade seja tratada como uma unidade de natureza econômico- contábil, o que permite que um 

patrimônio particular seja tratado como parte do patrimônio da entidade.  

(E) Seguindo o princípio da prudência deve-se ser cauteloso no julgamento das estimativas em 

condições de incerteza dos valores de ativos e receitas, bem como de passivos e despesas, para que 

os dois primeiros não sejam superestimados e os dois últimos não sejam subestimados. 
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Considerando os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2010 e de 2011 e a Demonstração do 

Resultado de 2011 do Banco Vale Mais S/A e as informações adicionais apresentadas a seguir, 

responda às questões de 23 a 27. 

 

Banco Vale Mais S/A 

Balanço Patrimonial Em milhares de Reais 

ATIVO 31/12/2011 31/12/2010 

ATIVO CIRCULANTE 
  

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.000,00  8.700,00  

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 30.000,00  30.000,00  

Depósitos Compulsórios 25.000,00  40.000,00  

Total do Ativo Circulante 59.000,00  78.700,00  

ATIVO NÃO CIRCULANTE   

Realizável a Longo Prazo   

Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros 15.270,00  25.000,00  

Investimentos   

Participações em Coligadas e Controladas 31.000,00  29.000,00  

Imobilizado   

Imóveis em Uso 90.000,00  60.000,00  

(-) Depreciação Acumulada (6.000,00) 
 

Intangível   

Softwares 10.000,00  
 

(-) Amortização Acumulada (1.000,00) 
 

Total do Ativo Não Circulante 139.270,00  114.000,00  

TOTAL DO ATIVO 198.270,00  192.700,00  

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

PASSIVO CIRCULANTE   

Depósitos de Clientes a Vista 24.400,00  20.000,00  

Emissão de Títulos e Valores Mobiliários 13.500,00  22.500,00  

Obrigações fiscais e tributárias 4.200,00  4.200,00  

Dividendos a Pagar 3.168,00  4.500,00  

Total do Passivo Circulante 45.268,00  51.200,00  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE   
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Empréstimos de longo prazo no país 15.000,00  15.000,00  

Provisões Trabalhistas 5.870,00  
 

Total do Passivo Não Circulante 20.870,00  15.000,00  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

Capital 98.500,00  88.500,00  

Reserva de Capital - 10.000,00  

Reserva de Lucros 44.632,00  39.000,00  

(-) Ações em Tesouraria (11.000,00)  (11.000,00)  

Total do Patrimônio Líquido  132.132,00  
 

126.500,00  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  198.270,00  
 

192.700,00  

 

Banco Vale Mais S/A 

Demonstração do Resultado do Exercício Em milhares de Reais 

 
Exercício 2011 

Receitas de Intermediação Financeira 50.270,00  

Operações de Crédito 20.000,00  

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 25.000,00  

Resultado de aplicações compulsórias 5.270,00  

Despesas de Intermediação Financeira (20.000,00) 

(-) Operações de captação no mercado (20.000,00) 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 30.270,00 

Outras Receitas / Despesas Operacionais 
 

(-) Despesas de Pessoal (7.870,00) 

(-) Despesas Tributárias (3.400,00) 

(-) Despesas de Depreciação e Amortização (7.000,00) 

Resultado de participações em coligadas e controladas 1.000,00 

Resultado antes dos Tributos e Participações 13.000,00 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (4.200,00) 

Lucro Líquido do Exercício 8.800,00 

Lucro por Ação 0,08 

 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

13 

 

Informações Adicionais: 

 Não houve recebimento dos dividendos de coligadas e controladas; 

 O saldo da reserva de capital foi totalmente integralizado; 

 O saldo das reservas de lucros corresponde aos saldos da reserva legal (5%) e da reserva para 

contingência (35%); 

 Não há parcela não realizada do lucro; 

 Os saldos das despesas com pessoal incluem provisões trabalhistas no valor de R$ 5.870; 

 O Banco Vale Mais adota como política distribuir 60% de dividendos mínimos obrigatórios, pagos 

em períodos posteriores; 

 No período, a companhia decidiu destinar 24% do lucro para reserva de expansão. 

 

Questão 23 

Na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o valor correspondente ao dividendo mínimo 

obrigatório evidenciado foi de: 

 

(A) R$ 5.280 

(B) R$ 5.016 

(C) R$ 3.749 

(D) R$ 3.432 

(E) R$ 3.168

 

Questão 24 

Quanto aos valores líquidos dos fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento é 

correto afirmar que: 

 

(A) O caixa líquido consumido pelas 

atividades de investimento foi de R$ 41.000. 

(B) Foi gerado um caixa líquido de R$ 42.000 

pelas atividades de investimento. 

(C) As atividades de financiamento geraram 

um caixa líquido de R$ 4.500. 

(D) O caixa líquido gerado pelas atividades de 

financiamento foi de R$ 15.000. 

(E) Não ocorreu atividade de financiamento, 

que afetou o caixa do período. 
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Questão 25 

Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborada pelo método indireto, os valores do lucro ajustado e 

do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais correspondem, respectivamente, a: 

 

(A) R$ 14.800 e R$ 30.530. 

(B) R$ 14.800 e R$ 34.930. 

(C) R$ 15.800 e R$ 40.530. 

(D) R$ 20.670 e R$ 40.800. 

(E) R$ 21.670 e R$ 42.000. 

 

Questão 26 

O valor adicionado bruto evidenciado na Demonstração do Valor Adicionado do período foi de: 

 

(A) R$ 31.270. 

(B) R$ 30.270. 

(C) R$ 27.870. 

(D) R$ 26.870. 

(E) R$ 22.400. 

Questão 27 

O valor adicionado a distribuir do período na Demonstração do Valor Adicionado corresponde a: 

 

(A) R$ 23.270. 

(B) R$ 24.270. 

(C) R$ 30.270. 

(D) R$ 37.270. 

(E) R$ 50.270. 

 

Questão 28 

Sobre a estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) prevista na Lei n.º 6.404/76 e 

alterações e no CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, analise as afirmações a seguir 

e marque a alternativa, que indica as sentenças corretas. 

 

I – A Lei n.º 6.404/76 e alterações e o CPC 26 determinam que o resultado dos investimentos avaliados 

pelo método da equivalência patrimonial deve ser evidenciado na DRE no item outras receitas e/ou 

despesas operacionais. 

II – O CPC 26 determina que as despesas e receitas financeiras devem ser evidenciadas como um dos 

itens da DRE enquanto que a Lei n.º 6.404/76 e alterações disciplina que as despesas financeiras 

devem ser evidenciadas líquidas das receitas financeiras, no item outras despesas operacionais. 
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III – As participações a empregados, administradores e outras partes relacionadas devem ser 

discriminadas na DRE após o reconhecimento da provisão dos impostos sobre a renda e antes do lucro 

líquido, conforme disciplina a Lei n.º 6.404/76. 

IV – O CPC 26 determina que seja evidenciado o resultado líquido das operações em descontinuidade 

separadamente do resultado das operações em continuidade, o que não é exigido pela Lei n.º 6.404/76 

e alterações. 

V – O lucro operacional em uma DRE elaborada de acordo com a Lei n.º 6.404/76 corresponde ao 

mesmo valor do resultado antes das receitas e despesas financeiras de uma DRE elaborada de acordo 

com o CPC 26. 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) II, III, IV e V. 

(E) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 29 

São receitas e despesas que correspondem a outros resultados abrangentes, exceto: 

 

(A) Ganhos na remensuração do valor líquido do passivo de plano de benefício definido. 

(B) Perdas por desvalorização de uma unidade geradora de caixa da empresa. 

(C) Perdas no valor de títulos disponíveis para venda em coligadas e controladas. 

(D) Ganhos na conversão de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira. 

(E) Ganhos efetivos de hegde em operações de hedge de fluxos de caixa. 

 

Questão 30 

De acordo com o CPC 46 – Mensuração a Valor Justo não é correto afirmar que: 

 

(A) É necessário determinar qual ativo ou passivo será objeto da mensuração. 

(B) Definir como mercado principal aquele em que o ativo ou passivo possui o maior volume de 

transação. 

(C) Considerar como mercado mais vantajoso aquele em que as transações envolvendo o ativo ou 

passivo ocorrem de forma inesperada, indicando uma liquidação imediata. 

(D) Utilizar técnicas de avaliação adequadas ao tipo de dado (input) disponível, que reflitam 

aproximadamente os mesmos critérios utilizados pelos participantes do mercado, para precificar o ativo 

ou passivo. 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

16 

 

(E) Determinar premissas apropriadas para mensuração, considerando o maior e o melhor uso do 

ativo não financeiro. 

 

Questão 31 

Em relação aos critérios de avaliação e mensuração do ativo imobilizado, determinados no CPC 27 – 

Ativo Imobilizado, assinale a opção incorreta: 

 

(A) Um ativo reconhecido como ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo, que 

corresponde ao preço à vista na data do reconhecimento. 

(B) Para o reconhecimento inicial, o custo do ativo imobilizado é formado pelo seu preço de aquisição, 

que inclui os impostos recuperáveis, deduzidos dos descontos comerciais e abatimentos. 

(C) Fazem parte do custo de aquisição todos os custos que podem ser atribuíveis diretamente, para 

que o ativo imobilizado possa estar em condições de funcionamento. 

(D) Não compreendem os custos diretamente atribuíveis ao custo do ativo imobilizado aqueles 

relacionados à abertura de nova instalação, à propaganda e publicidade com novos produtos e à 

transferência para novo local da sua unidade fabril. 

(E) Não fazem parte do custo do ativo imobilizado aqueles incorridos quando o referido ativo está em 

condição de uso, mas não é utilizado ou está operando com sua capacidade produtiva parcial. 

 

Questão 32 

Não é considerada mudança de estimativas contábeis, segundo o CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro aquelas decorrentes de alteração: 

 

(A) No valor residual e/ou método de depreciação de ativos imobilizados. 

(B) No percentual de créditos de liquidação duvidosa. 

(C) No nível de obsolescência de estoque. 

(D) No valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros. 

(E) Na taxa de juros de empréstimos e financiamentos. 

 

Questão 33 

A entidade deve verificar se há perda de valor recuperável de uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) 

quando: 

 

(A) O valor recuperável da UGC exceder o seu valor contábil. 
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(B) O valor de mercado da UGC diminuiu significativamente no período, muito mais do que se 

esperava. 

(C) As taxas de juros do mercado, utilizadas na estimativa de retorno, mantiveram-se estáveis durante 

o período. 

(D) O desempenho econômico da UGC é maior do que o desempenho esperado. 

(E) A UGC foi incluída em um plano de reestruturação, pelo qual haverá um aumento de sua 

capacidade produtiva. 

 

Questão 34 

Para realizar o teste de recuperabilidade de um ativo intangível com vida útil indefinida é necessário: 

 

(A) Estabelecer o valor recuperável, estimando-o por meio do valor justo líquido das despesas de 

venda do ativo. 

(B) Definir se o valor realizável deve ser aquele do ativo individual ou se corresponde ao determinado 

para a unidade geradora de caixa. 

(C) Comparar se o valor em uso desse ativo é maior do que seu valor justo líquido das despesas de 

venda do ativo. 

(D) Verificar se o valor contábil do ativo excede a diferença entre o valor em uso e o valor recuperável. 

(E) Considerar a reversão da perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para o 

ativo como o valor recuperável. 

 

Questão 35 

Assinale a alternativa que contempla a conta que pode ser classificada no Ativo Intangível de uma 

instituição financeira: 

 

(A) Ações de Coligadas. 

(B) Obras de Arte. 

(C) Amortização de empréstimos a longo prazo. 

(D) Carteira de clientes. 

(E) Direitos de exploração de jazidas. 

 

Uma entidade apresentou, em 31/12/2010, os seguintes saldos de contas. Com base nesses saldos, 

responda às questões 36, 37 e 38, conforme determina o CPC 26 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis. 
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Contas R$ 

Aluguéis a apropriar –até dezembro 2011 300,00  

Veículos utilizados para a entrega de produtos 8.000,00  

Clientes - Vencimento em março de 2013 4.000,00  

Aplicações em Títulos de Renda Variável com Liquidez Imediata 2.600,00  

Participação societária permanente em outras empresas 1.000,00  

Estoque de matérias-primas 5.000,00  

Capital Social 40.000,00  

Imóveis de Uso 26.000,00  

Financiamento bancário em 12 parcelas mensais iguais, primeira em 

01/2011 
30.000,00  

Ações em Tesouraria 300,00  

Impostos a Pagar - Vencimento em janeiro de 2011 6.400,00  

Ações de Outras Empresas - Para Negociação 400,00  

Bancos Conta Movimento 6.000,00  

Perda na remensuração de aplicações em títulos de renda variável 900,00  

Participação societária em empresas coligadas 14.000,00  

Caixa 700,00  

Fornecedores 19.000,00  

Clientes - Vencimento em março de 2011 12.000,00  

Reserva Legal 4.000,00  

Impostos a recuperar 600,00  

Depreciação acumulada 8.800,00  

Equipamentos utilizados na produção 18.000,00  

Imóveis para Alugar 4.000,00  

Reserva de Capital 2.200,00  

Clientes - Vencimento em março de 2012 6.600,00  

 

 

 

 

 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

19 

 

Questão 36 

O total do Ativo Circulante é: 

 

(A) R$ 24.300,00. 

(B) R$ 25.000,00. 

(C) R$ 27.000,00. 

(D) R$ 27.200,00. 

(E) R$ 27.600,00. 

 

Questão 37 

O total do Ativo Não Circulante é: 

 

(A) R$ 55.800,00. 

(B) R$ 56.800,00. 

(C) R$ 60.800,00. 

(D) R$ 72.800,00. 

(E) R$ 84.800,00. 

 

 

Questão 38 

O total do Patrimônio Líquido da entidade no período foi de: 

 

(A) R$ 45.000,00. 

(B) R$ 45.900,00. 

(C) R$ 46.200,00. 

(D) R$ 46.500,00. 

(E) R$ 47.400,00. 

 

Questão 39 

O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) é adotado pela atual legislação societária para avaliar e 

contabilizar as aplicações em participações societárias em coligadas e controladas. Sobre a aplicação 

do método é correto afirmar que: 

 

(A) A mudança no valor do investimento decorrente de lucro/prejuízo do período na investida deve ser 

reconhecida como ajuste de avaliação patrimonial. 

(B) As distribuições de dividendos recebidas da investida aumentam o valor contábil do investimento. 

(C) As mudanças decorrentes de outros resultados abrangentes na investida serão reconhecidas no 

resultado do período na investidora. 

(D) Quando a investida deixar de se qualificar como coligada, controlada ou empreendimento 

controlado em conjunto, o uso do método de equivalência patrimonial deve ser descontinuado. 
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(E) Para a aplicação do MEP, as demonstrações contábeis da investidora devem ser modificadas para 

apresentar práticas contábeis uniformes, de acordo com as utilizadas pelo investidor. 

 

Questão 40 

A Cia. Star adquiriu 40% de participação acionária na Cia Tek por R$ 12.000.000,00, que garantiu 

também o poder de determinar as políticas operacionais e financeiras da investida. No momento da 

transação, o patrimônio líquido da investidaTek valia R$ 10.000.000,00 e existiam ativos líquidos que 

mensurados a valor justo valiam R$ 7.000.000,00 a mais do que reconhecidos no patrimônio da 

investida. Considerando essas informações, o reconhecimento inicial correto da aquisição das ações 

na Cia. Star é: 

 

(A) D = Investimento na Cia. Tek – Avaliado a MEP                  R$ 4.000.000,00 

D = Mais-Valia em Investimento na Cia. Tek – Avaliado a MEP     R$ 2.800.000,00 

D = Goodwill por rentabilidade futura  

em Investimento na Cia. Tek                                                          R$ 5.200.000,00 

C = Caixa e Equivalentes a Caixa                                                  R$ 12.000.000,00 

 

(B) D = Investimento na Cia. Tek – Avaliado a MEP                     R$ 5.000.000,00 

D = Mais-Valia em Investimento na Cia. Tek – Avaliado a MEP    R$ 7.000.000,00 

C = Caixa e Equivalentes a Caixa                                                  R$ 12.000.000,00 

 

(C) D = Investimento na Cia. Star – Avaliado a MEP                    R$ 4.000.000,00 

D = Mais-Valia em Investimento na Cia. Star – Avaliado a MEP   R$ 2.800.000,00 

D = Goodwill por rentabilidade futura  

em Investimento na Cia. Star                                                         R$ 5.200.000,00 

C = Caixa e Equivalentes a Caixa                                                  R$ 12.000.000,00 

 

(D) D = Investimento na Cia. Star – Avaliado a MEP                    R$ 4.000.000,00 

D = Goodwill por rentabilidade futura  

em Investimento na Cia. Star                                                         R$ 6.000.000,00 

C = Caixa e Equivalentes a Caixa                                                  R$ 10.000.000,00 

 

(E) D = Investimento na Cia. Tek – Avaliado a MEP                     R$ 12.000.000,00 

C = Caixa e Equivalentes a Caixa                                                  R$ 12.000.000,00 
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A Cia. Vitória apresenta um investimento em sua coligada a Cia. Dimitri no valor de R$ 200.000, que 

possui o Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.000.000. Em 2013, a Cia. Dimitri apurou um lucro de R$ 

200.000 e reconheceu um ganho na remensuração a valor justo de instrumentos financeiros 

disponíveis para venda no valor R$ 160.000. Com base nessas informações, responda as questões 

41 e 42 a seguir. 

Questão 41 

O reconhecimento correto na Investidora do ganho na remensuração a valor justo dos instrumentos 

financeiros disponíveis para venda é representado pelo lançamento: 

 

(A) D = Ganhos na remensuração de ativos financeiros – Ajuste de Avaliação Patrimonial 

C = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP                                                      R$ 32.000 

(B) D = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP 

C = Receita de Equivalência Patrimonial                                                                      R$ 160.000 

(C) D = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP 

C = Receita de Equivalência de Avaliação Patrimonial                                                R$ 160.000 

(D) D = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP 

C = Ganhos na remensuração de ativos financeiros –Ajuste de Avaliação Patrimonial R$ 32.000 

(E) D = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP 

C = Receita Financeira - Ganho c/Valor Justo de Ativos Financeiros                            R$ 24.000 

 

Questão 42 

A Cia. Dimitri reconheceu a distribuição dos dividendos de R$ 120.000 no período a serem pagos em 

2014 utilizando o lançamento: 

 

(A) D = Caixa e Equivalentes de Caixa 

C = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP                                                      R$ 28.000 

(B) D = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP 

C = Receita de Dividendos                                                                                            R$ 120.000 

(C) D = Caixa e Equivalentes de Caixa 

C = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP                                                       R$24.000 

(D) D = Dividendos a Receber 

C = Receita de Equivalência Patrimonial                                                                      R$ 120.000 

(E) D = Dividendos a Receber 

C = Investimento na Cia. Dimitri - Avaliado a MEP                                                      R$ 24.000 
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Questão 43 

Assinale a alternativa que contém apenas transações que afetam o caixa: 

 

(A) Aquisição de imóveis a vista e variação cambial dos passivos de longo prazo. 

(B) Aquisição de entidade com emissão de ações e máquina recebida em doação. 

(C) Recebimento de dividendos e estimativa de perda para créditos de liquidação duvidosa. 

(D) Integralização de capital pelos sócios em dinheiro e amortização da dívida de longo prazo. 

(E) Apropriação de despesas pagas antecipadamente e integralização de capital em dinheiro. 

 

Questão 44 

A empresa Sorriso S/A apresentou suas contas de resultado com os saldos do período de 2013. 

 

CONTAS DE RESULTADO 2013 

Despesas Administrativas – Salário  $             1.400  

Receita de Juros  $                400  

Despesas com Vendas - Depreciação de Veículo  $                800  

Receita de Equivalência Patrimonial  $             2.100  

Receita de Dividendos  $             2.800  

Venda de Mercadorias  $           49.000  

Despesa de IRPJ / CSLL (32%)  $             3.920  

Impostos Incidentes s/Venda (25%)  $           12.250  

Custo das Mercadorias Vendidas  $           16.800  

Despesas com Vendas – Comissões  $             1.120  

Despesas de Juros  $             2.400  

Despesas Administrativas – Amortização  $                280  

Despesas Administrativas – Seguros  $             1.200  

 

Com base na elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício de acordo com o CPC 26 – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis marque a alternativa correta: 

 

(A) A receita da empresa no período foi de R$ 36.750. 

(B) O Resultado antes das receitas e despesas financeiras corresponde a R$ 15.150. 

(C) As outras receitas e despesas operacionais somam um montante de receitas de R$ 4.900. 
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(D) O resultado financeiro do período foi de R$ 18.050. 

(E) O resultado líquido das operações descontinuidade do período foi de R$ 14.130. 

 

Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no patrimônio líquido da companhia Horizonte no ano 

de 2012 e responda às questões de 45 a 47. 

 

Saldos Iniciais da Companhia Horizonte: Capital Social: R$ 12.250, Reserva de Capital: R$ 2.000, 

Reserva de Contingência: R$ 2.000 e Outros Resultados Abrangentes: R$ 1.250. 

Fatos ocorridos durante o ano de 2012 na Companhia Horizonte: 

 

 Os sócios integralizaram R$ 2.500 em dinheiro; 

 Ocorreu resgate de bônus de subscrição no valor de R$ 250; 

 A empresa comprou por R$ 1.250 suas próprias ações; 

 Lucro líquido do exercício foi de $ 2.142,00; 

 As destinações do lucro seguem os seguintes critérios: Reserva Legal, segundo as 

determinações societárias; 10% de Reserva Estatutária; 20% de Reserva para Contingência e 15% 

para Reserva para Expansão; 

 O estatuto da empresa determina que os dividendos mínimos obrigatórios correspondam ao 

percentual mínimo exigido do lucro ajustado nos termos da lei societária. 

 Nesse período deixaram de existir as razões pelas quais as reservas de contingência de 

períodos anteriores foram constituídas. 

 No período ocorreram ganhos atuariais sobre aplicações financeiras de longo prazo de R$ 500 

e perdas com variação cambial de financiamentos no valor de R$ 1.500. 

 

Questão 45 

O valor do patrimônio líquido ao final do período de 31/12/2012 foi de: 

 

(A) R$ 17.350. 

(B) R$ 19.725. 

(C) R$ 19.350. 

(D) R$ 17.475. 

(E) R$ 18.350. 
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Questão 46 

A reserva de capital e o somatório das reservas de lucro correspondem, respectivamente, a: 

 

(A) R$ 350 e R$ 1.125. 

(B) R$ 1.350 e R$ 3.125. 

(C) R$ 100 e R$ 1.125. 

(D) R$ 1.350 e R$ 2.125. 

(E) R$ 100 e R$ 3.125. 

 

Questão 47 

 

O valor do resultado abrangente total do período é de: 

 

(A) R$ 1.250. 

(B) R$ 500. 

(C) R$ 250. 

(D) R$ 1.500. 

(E) R$ 2.500. 

 

Questão 48 

Analise as afirmativas a seguir sobre as condições para reconhecer uma provisão pela entidade e 

marque a alternativa que apresenta apenas as corretas. 

 

I Deve-se reconhecer uma provisão quando existe uma obrigação presente decorrente de 

eventos passados. 

II Quando há base confiável para que se possa estabelecer o seu valor, a provisão pode ser 

constituída. 

III A obrigação presente corresponde a obrigação em que não há outra opção a não ser liquidá-la. 

IV A probabilidade de haver saída de recurso envolvendo benefícios econômicos possibilita o 

reconhecimento da provisão. 

V – A provisão relacionada ao passivo contingente deve ser constituída, mesmo que seja remota a sua 

ocorrência. 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I, II, III, IV e V 

(D) II, III, IV. 

(E) II, III, IV e V. 
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Questão 49 

Segundo os critérios e procedimentos contábeis estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições 

Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A escrituração contábil deve ser completa e permanente, apresentando registro de todos os atos e 

fatos administrativos, capazes de alterar a composição do patrimônio da instituição financeira. 

(B) Os métodos e critérios contábeis devem ser mantidos uniformes ao longo do tempo e caso haja 

alterações relevantes devem ser evidenciadas em notas explicativas e seus efeitos apresentados nas 

demonstrações financeiras. 

(C) As receitas e despesas devem ser apuradas e apropriadas anualmente, ao final de cada exercício, 

em que ocorrerem independente do seu recebimento e pagamento, seguindo o regime de 

competência, observando o período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro. 

(D) A instituição financeira deve escriturar em ordem cronológica do dia, mês e ano, a movimentação 

diária no Livro Diário ou no Livro de Balancetes Diários, bem como os Balanços. 

(E) O Livro Razão, se for utilizado, deve conter históricos que explicitem os eventos reconhecidos, 

contendo a indicação da conta (nome ou código) da contrapartida do lançamento contábil ou com o 

número da ficha do lançamento do movimento diário, que contenha essa informação. 

 

Questão 50 

De acordo com a Lei n.º 4.595/1964, são prerrogativas exclusivas do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), exceto: 

 

(A) Estabelecer as diretrizes e normas da política cambial; 

(B) Regular o crédito, incluindo suas modalidades e operações de aceites, avais e de garantias. 

(C) Realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias. 

(D) Emitir normas gerais de contabilidade e estatística a serem seguidas pelas instituições financeiras. 

(E) Remeter ao Congresso Nacional relatórios sobre o recolhimento de compulsórios. 
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Questão 51 

São recomendações estabelecidas pelo Acordo de Basileia III, emitido em 16 de Dezembro de 2010, 

exceto: 

 

(A) Implementação do índice de endividamento, exigindo o mínimo efeito na estrutura de capital. 

(B) Composição do capital de forma mais rigorosa. 

(C) Exigência de uma quantidade mínima de liquidez para as instituições financeiras. 

(D) Criação de duas modalidades de capital para absorção de perdas, a primeira voltada a momentos 

de estresse e a segunda a modificações no ambiente macroeconômico. 

(E) Aumento nos níveis de transparência dos elementos da composição do capital. 

 

Questão 52 

No que tange a composição e a competência do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é correto afirmar 

que: 

 

(A) O Conselho Monetário Nacional (CMN), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) constituem os órgãos reguladores do SFN. 

(B) É atribuição do Conselho Monetário Nacional (CMN) fiscalizar os bancos comerciais, os múltiplos, 

os bancos de desenvolvimento, de investimentos, as caixas econômicas e as sociedades de crédito, 

financiamento e de investimento. 

(C) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem a prerrogativa de supervisionar os fundos de 

investimento quanto aos mecanismos de gestão e controle de riscos da instituição que administra os 

recursos e verificar se há a segregação entre a administradora e o fundo. 

(D) São operadores do Sistema Financeiro Nacional (SFN) as instituições financeiras de depósito a 

vista, as bolsas de valores, as bolsas de câmbio, as demais entidades exportadoras e as outras 

instituições financeiras. 

(E) O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é supervisionado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de SegurosPrivados (SUSEP) e 

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 
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Questão 53 

Com base nas informações a seguir calcule o que se pede e marque a alternativa correta. 

 

CONTAS R$ 

Caixa e equivalente de caixa 200 

Clientes 900 

Estoques 400 

Participação permanente em outras empresas 500 

Máquinas e equipamentos em uso 500 

Fornecedores 1.200 

Financiamento a vencer em 390 dias 900 

Receita com Venda de Mercadorias 4.500 

Custo da Mercadoria Vendida 4.000 

Lucro operacional 85 

Lucro líquido 65 

Compras 3.300 

 

Pede-se calcular: 

I. Índice de liquidez corrente; 

II. Prazo Médio de Renovação de Estoque; 

III. Prazo Médio de Recebimento das Vendas; 

IV. Ciclo de Conversão de Caixa; 

V. Percentual de Retorno sobre o Patrimônio Líquido. 

 

A sequência correta das respostas é: 

 

(A) 1,54; 36; 70; 14; 13%. 

(B) 1,60; 30; 73; 12; 14%. 

(C) 1,36; 36; 72; -12; 13%. 

(D) 1,36; 40; 71; 12; 12%. 

(E) 1,40; 36; 72; 18; 13%. 
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Questão 54 

Na implantação de um sistema de custos, para fornecer informações gerenciais é necessário adotar 

providências pertinentes, tais como:  

 

I. Definição dos objetos de custo, tais como: produto, departamento, linha de produto. 

II. Escolha do método de custeio dos objetos de custo, tais como: absorção, variável e custeio 

baseado em atividades. 

III. Definição se a acumulação dos custos será por processo ou por ordem; 

IV. Identificação dos usuários dos relatórios gerados pelo sistema de custos. 

 

(A) As alternativas I e II indicam 

providências pertinentes. 

(B) As alternativas I, III e IV indicam 

providências pertinentes. 

(C) As alternativas I, II e III indicam 

providências pertinentes. 

(D) As alternativas I, II e IV indicam 

providências pertinentes. 

(E) Todas as alternativas indicam 

providências pertinentes. 

 

Questão 55 

Em relação ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF), assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) O IOF incide sobre operações de crédito, de câmbio, de seguros, de títulos e valores mobiliários, 

bem como aquelas realizadas com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. 

(B) Não se aplica a incidência do IOF nas operações realizadas por autarquias e fundações, templos e 

partidos políticos e entidades sindicais. 

(C) A alíquota máxima de cobrança do IOF é de 1,5 %, incidente sobre o valor do crédito. 

(D) Para casos específicos, a alíquota do IOF é reduzida para 0,0041% ao dia, tanto para pessoa 

física quanto para pessoa jurídica. 

(E) Operações de crédito realizadas com cooperativas ou de seguros feitos com seguradoras 

apresentam a incidência de alíquota zero. 
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Questão 56 

A Cia. Summer apresentou as seguintes informações, para apuração do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): 

 

Prejuízo Contábil do Período R$ 20.000 

Resultado Negativo da Avaliação pelo Método de Equivalência 

Patrimonial 

R$ 40.000 

Multas R$ 15.000 

Juros pagos por empréstimos de empresas controladas R$ 25.000 

Perdas no mercado de renda fixa R$ 10.000 

Dividendos recebidos de participações acionárias avaliadas a custo R$ 10.000 

Prejuízos Fiscais de Imposto de Renda em Anos Anteriores R$ 10.000 

Base Negativa de CSLL em anos anteriores R$ 5.000 

 

Com base nessas informações é correto afirmar: 

 

(A) A base de cálculo do lucro real (IRPJ) é de R$ 50.000. 

(B) O valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi de R$ 4.500. 

(C) As adições à base de cálculo do lucro real (IRPJ) somaram-se R$ 80.000. 

(D) O valor da CSLL corresponde a R$ 6.750. 

(E) Foram consideradas exclusões da base de cálculo da CSLL os dividendos recebidos de 

participações acionárias avaliadas a custo e a base negativa de CSLL em anos anteriores. 

 

Questão 57 

Em relação às formas de tributação, a opção que indica a alternativa correta é: 

 

(A) Lucro real é o lucro tributário do período ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

descritas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR 1999). 

(B) Lucro presumido é aquele apurado com base na aplicação de um percentual fixo sobre a receita 

bruta auferida ao final do período de apuração. 

(C) A empresa deverá apurar o lucro arbitrado quando houver compensação do prejuízo fiscal em 

períodos anteriores. 

(D) O lucro tributário do período é o resultado da soma do lucro operacional, dos resultados não 

operacionais e das participações nos resultados. 

www.pciconcursos.com.br



CONTADOR NÍVEL SUPERIOR 
PROVA TIPO 1 

30 

 

(E) O lucro real é a soma do lucro contábil ao lucro tributável, o qual deverá ser considerado como 

base de cálculo para determinar o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 

 

Questão 58 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TAs 200), a opinião do auditor 

independente deve ser baseada em: 

 

(A) Evidências que reduzem a níveis consideravelmente baixos o risco de auditoria, permitindo ao 

auditor expressar uma opinião adequada sobre as demonstrações financeiras. 

(B) Observações de distorções que afetam especificamente alguns aspectos das demonstrações 

financeiras em contraposição a aspectos gerais. 

(C) Indícios de riscos a que os negócios da entidade estão expostos, mesmo que não sejam 

suficientes para haver uma conclusão do seu efeito das demonstrações contábeis. 

(D) Dados e testes que mostrem até mesmo superficialmente as circunstâncias, que afetam as 

demonstrações contábeis, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. 

(E) Viabilidade futura do negócio da entidade, bem como na eficiência na condução desses negócios 

pela alta administração. 

 

Questão 59 

Os princípios que são exigidos na condução de uma auditoria de demonstrações contábeis, conforme 

as Normas Brasileiras de Contabilidade, incluem: 

 

I Transparência; 

II Objetividade; 

III Confiabilidade; 

IV Competência e zelo profissional; 

V  Integridade; e 

VI Utilidade e relevância 

 

Estão corretos os princípios indicados nos itens: 

 

(A) Apenas o item IV está correto. 

(B) Os itens II, III e IV estão corretos. 

(C) Os itens I, II, III, IV estão corretos. 

(D) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 
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Questão 60 

Faça a associação entre o tipo de opinião do auditor e seu objetivo principal e depois marque a 

sequência correta: 

1. Opinião Adversa        (    ) Emite a opinião que as demonstrações                                                                                                                           

contábeis expressam a situação econômica,  

financeira e patrimonial da entidade. 

2. Abstenção de Opinião        (    ) Expressa a opinião de que há algum item na 

demonstração financeira, que não representa a situação econômico, financeira e patrimonial da 

entidade. 

3. Opinião com Ressalva        (    ) Expressa a opinião de que existem efeitos de eventos 

econômicos expressos ou não nas demonstrações contábeis, que comprometem a apresentação da 

situação econômica, financeira e patrimonial da entidade. 

4. Opinião sem Ressalva        (    ) Emite opinião que existem limitações na condução do 

exame das demonstrações contábeis, o que impede de atestar que essas demonstrações evidenciam a 

real situação econômica, financeira e patrimonial da entidade. 

 

(A) 1, 2, 3, 4. 

(B) 2, 3, 1, 4. 

(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 4, 2, 3, 1. 

(E) 4, 2, 3, 1. 
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