BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
CARGO: CONTADOR
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: BRANCA
DATA: 18/10/2015 - PERÍODO: TARDE
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 60 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.
8. Para cada uma das questões são
apresentadas
5
(cinco)
alternativas

classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e
(e); somente uma responde adequadamente
ao quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O Candidato somente poderá retirar-se do
local de realização das provas, levando o
CADERNO DE QUESTÕES, no transcorrer
dos últimos 30 minutos anteriores ao horário
determinado para o término das provas.
14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 4h00min.
15. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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A importância do ato de ler
Paulo Freire

1º
Rara tem sido a vez, ao longo de tantos
anos de prática pedagógica, por isso política, em
que me tenho permitido a tarefa de abrir, de
inaugurar ou de encerrar encontros ou
congressos.
2º
Aceitei fazê-lo agora, da maneira, porém,
menos formal possível. Aceitei vir aqui para falar
um pouco da importância do ato de ler.
3º
Me parece indispensável, ao procurar falar
de tal importância, dizer algo do momento mesmo
em que me preparava para aqui estar hoje; dizer
algo do processo em que me inseri enquanto ia
escrevendo este texto que agora leio, processo
que envolvia uma compreensão crítica do ato de
ler, que não se esgota na descodificação pura da
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que
se antecipa e se alonga na inteligência do mundo.
A leitura do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa
prescindir da continuidade da leitura daquele.
Linguagem
e
realidade
se
prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a
percepção das relações entre o texto e o
contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância
do ato de ler, em que senti levado – e até
gostosamente – a “reler” momentos fundamentais
de minha prática, guardados na memória, desde
as experiências mais remotas de minha infância,
de minha adolescência, de minha mocidade, em
que a compreensão crítica da importância do ato
de ler se veio _____ mim constituindo. Ao ir
escrevendo este texto, ia “tomando distância” dos
diferentes momentos em que o ato de ler se veio
dando na minha experiência existencial. Primeiro,
a “leitura” do mundo, do pequeno mundo em que
me movia; depois, a leitura da palavra que nem
sempre, ao longo de minha escolarização, foi a
leitura da “palavra mundo”.
4º
A retomada da infância distante, buscando
_____ compreensão do meu ato de “ler” o mundo
particular em que me ouvia – e até onde não sou
traído pela memória –, me é absolutamente
significativa. Neste esforço a que me vou
entregando, re-crio, re-vivo, no texto que escrevo,
a experiência vivida no momento em que ainda
não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana
em que nasci, no Recife, rodeada de árvores,
algumas delas como se fossem gente, tal a
intimidade entre nós – à sua sombra brincava e
em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me
experimentava _____ riscos menores que me

preparavam para riscos e aventuras maiores. A
velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão,
seu terraço – o sítio das avencas de minha mãe –,
o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi
meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei,
me pus de pé, Andrei, falei. Na verdade, aquele
mundo especial se dava a mim como o mundo de
minha atividade perceptiva, por isso mesmo como
o mundo de minhas primeiras leituras. Os “textos”,
as “palavras”, as “letras” daquele contexto – em
cuja percepção me experimentava e, quanto mais
o fazia, mais aumentava a capacidade de
perceber – se encarnavam numa série de coisas,
de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia
apreendendo _____ meu trato com eles, nas
minhas relações com meus irmãos mais velhos e
com meus pais.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 12. ed. São Paulo: Cortez,
1986. p. 11-3.

01 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto:
a) em – a – em – no.
b) para – da – nos – a.
c) a – à – a – ao.
d) sobre – na – aos – no.
e) à – da – em – em.
02 - Assinale a alternativa em que as palavras
recebem acento gráfico pela mesma norma
gramatical:
a) política – crítica – traído.
b) possível – sítio – política.
c) importância – dóceis – série.
d) daí – até – pé.
e) crítica – árvore – dóceis.
03 - Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no mesmo tempo e modo que o
grifado em “tudo isso foi o meu primeiro
mundo”:
a) ... processo que envolvia uma compreensão ...
b) ... à sua sombra brincava ...
c) ... este texto que agora leio ...
d) ... me pus de pé ...
e) ... não sou traído pela memória ...
04 - “A leitura do mundo precede a leitura da
palavra”... (3º parágrafo). Transpondo-se a
frase acima para a voz passiva, a forma verbal
correta passa a ser:
a) tem precedido.
b) tem sido precedida.
c) é precedida.
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d) será precedida.
e) tinha precedido.
05 - Assinale a alternativa em que o valor
semântico da conjunção destacada no texto
(enquanto) está indicado de forma correta em:
a) causa.
b) tempo.
c) oposição.
d) hipótese.
e) condição.
06 - A conjunção “mas” destacada no terceiro
parágrafo do texto, pode ser substituída, sem
prejuízo para o significado do período por:
a) já que.
b) embora.
c) conquanto.
d) dado que.
e) contudo.
07 - Assinale a alternativa em que as palavras
podem servir de exemplo de homônimas
imperfeitas:
a) compreensão (substantivo) – compressão
(substantivo).
b) possa (verbo) – poça (substantivo).
c) encerrar (verbo) – encerar (verbo).
d) escrita (substantivo) – escriba (substantivo).
e) veio (substantivo) – veio (verbo).
08 - Em: “Ao ir escrevendo este texto”
substituir o termo grifado por um pronome, de
acordo com a norma culta tem-se:
a) escrevendo-o.
b) escrevendo-lhe.
c) escrevendo-lo.
d) ir-lhe escrevendo.
e) ir-o escrevendo.
09 - “Escolarização” se escreve com “z”.
Também se escreve com “z”:
a) exta___iar. – repre___a.
b) eva___iva – cateque___e.
c) he___itar – e___ílio.
d) requi___ito – êxta___e.
e) apra___ível – ojeri___o.
10 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - A leitura não se esgota na decodificação
pura da palavra escrita, ler é algo que se
integra à inteligência do mundo, ou seja, à
compreensão crítica do mundo.

II - Ler o mundo consiste em apreender o
significado daquilo que nos rodeia: o valor
social e afetivo de nossa realidade.
III - A palavra que se aprende está vinculada à
experiência da realidade de que ela fala.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas II.
b) Apenas I e II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
11 - Um grupo de 4 torcedores fanáticos por
times de futebol da região nordeste do Brasil,
discutiam sobre qual time de tal região havia
sido rebaixado na primeira divisão do
campeonato brasileiro de futebol, nos anos de
2012, 2013 e 2014. A princípio, todos
concordaram que o time do Bahia havia sido
rebaixado em 2014. Mas houve divergência
nas opiniões desses torcedores a respeito de
outros times nordestinos rebaixados de 2012 a
2014. Os palpites de cada torcedor estão
apresentados no quadro que segue:

Cláudio
Daniel
Evandro
Fábio

2012
Náutico
Sport
Náutico
Sport

2013
Náutico
Vitória
Sport
Náutico

2014
Sport
Náutico
Vitória
Náutico

Considere que um time não pode ser
rebaixado por dois anos consecutivos e que
cada um dos torcedores acertou pelo menos
um palpite. Dessa forma, é possível garantir
que os rebaixados nos anos de 2013 e 2014
são, respectivamente:
a) Sport e Vitória.
b) Náutico e Sport.
c) Náutico e Vitória.
d) Vitória e Sport.
e) Vitória e Náutico.
12 - Os primos Clóvis e Karla irão disputar na
moedinha, o direito de dirigir o carro do avô
durante uma viagem. A regra do jogo consistia
em jogar uma moeda não viciada até que
ocorressem três caras consecutivas e, nesse
caso, Karla é quem iria dirigir o carro; ou três
coroas consecutivas e, nesse caso, Clóvis é
quem iria dirigir o carro. Sabe-se que num
dado momento do jogo, haviam ocorridos 20
resultados coroa na moeda, mas que ainda
não havia ocorrido um vencedor dessa
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disputa. Dessa forma, é correto afirmar que,
até esse momento do jogo, o número mínimo
de lançamentos dessa moeda foi:
a) 29.
b) 30.
c) 45.
d) 59.
e) 60.
13 - Se Aldo se casa com Bianca, então Bianca
fica feliz. Se Bianca fica feliz, então Clara
chora. Se Clara chora, então Dione consola
Clara. Ora, Dione não consola Clara, logo:
a) Clara não chora e Bianca fica feliz.
b) Clara não chora e Aldo não se casa com
Bianca.
c) Bianca não fica feliz e Aldo se casa com
Bianca.
d) Bianca fica feliz e Aldo se casa com Bianca.
e) Clara chora e Bianca fica feliz.
14 - Jarbas nasceu em um sábado.
Considerando apenas anos não bissextos, é
correto afirmar que 613 dias após o
nascimento de Jarbas foi:
a) Domingo.
b) Segunda-feira.
c) Terça-feira.
d) Quarta-feira.
e) Quinta-feira.
15 - Uma equipe formada por 8 pedreiros
realiza o calçamento de um espaço em
formato retangular, de largura medindo 60 m e
de comprimento medindo o 4/3 da medida da
largura, em 9 dias, trabalhando 6 horas por
dia. Se essa equipe fosse formada por 10
pedreiros, trabalhando 5 horas por dia, o
calçamento de uma área em formato de
quadrado, cujos lados medem 80 m seria feito
em:
a) menos de 7 dias.
b) 7 dias.
c) 8 dias.
d) mais de 8 e menos de 11 dias.
e) mais de 11 dias.
16 - Ao utilizar o software de planilha de
cálculo Microsoft Excel®, um dos recursos
interessantes do mesmo é permitir que ao
copiar uma célula ou um conjunto de células,
as fórmulas sejam ajustadas nas células de
destino. Porém em alguns casos esta
característica pode não ser bem-vinda e, para

tanto existe uma forma específica para
determinar o que deve ser mantido, sem
qualquer alteração, seja quanto a coluna,
quanto a linha, ou ambas. Portanto, qual das
fórmulas abaixo indica que apenas a coluna
seja alterada em uma eventual cópia:
a) = #C5 * 3.
b) = C$5 * 3.
c) = $C$5 * 3.
d) = $C5 * 3.
e) = C#5 * 3.
17 - Supondo que você tenha uma planilha no
Microsoft Excel® que apresente em D6 o valor
bruto de um produto e em E6 o percentual de
desconto concedido ao mesmo, como deve
ficar a fórmula para se determinar o valor
líquido do mesmo? Obs.: D6 está formatada
como número e E6 como porcentagem:
a) = D6 – E6.
b) = E6 – (E6 – D6).
c) = D6 – (D6 * E6).
d) = D6 / E6.
e) = E6 / D6.
18 - Pedro tem em uma planilha no Microsoft
Excel®
uma
célula
com
a
fórmula:
=SE(B6>=C6;SE(B6>=D6;B6;D6);SE(C6>=D6;C
6;D6)), qual vai ser o valor apresentado por
esta célula se os valores presentes em B6, C6
e D6 são respectivamente: 3 (três), 5 (cinco) e
2 (dois):
a) 3.
b) FALSO.
c) 2.
d) VERDADEIRO.
e) 5.
19 - Felipe está utilizando o Microsoft Excel® e
deseja ordenar os dados deixando-os em
ordem decrescente, referente a produção de
uma agência em relação a um determinado
produto, portanto ele deve utilizar o recurso
de:
a) Filtro, tomando cuidado de previamente
selecionar os dados que deseja deixar em ordem.
b) Filtro, não sendo necessário selecionar
previamente os dados, pois o software já irá fazêlo automaticamente.
c) Classificar, não sendo necessário selecionar
previamente os dados, pois o software já irá fazêlo automaticamente.
d) Classificar, tomando cuidado de previamente
selecionar os dados que deseja deixar em ordem.
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e) Formatação Condicional, tomando cuidado de
previamente selecionar os dados que deseja
deixar em ordem.
20 - Bruno montou uma planilha no Microsoft
Excel® para a distribuição de metas para as
agências de um banco para um determinado
produto. Para tanto ele utilizou como recurso
uma função que busca as metas de cada
agência de acordo com o respectivo porte. Os
nomes das agências estão na coluna A e os
portes destas estão na coluna B. Já as
colunas E e F possuem a tabela indicando
quais são as metas das agências de acordo
com os seus portes. Qual foi a função que ele
utilizou?

a) BDEXTRAIR.
b) PROCV.
c) CONCATENAR.
d) PROCH.
e) BDVARP.
21 - Com base nas informações, o que são
consideradas receitas da intermediação
financeira, dentro do sistema financeiro
nacional?
1 - Operações de créditos.
2 - Operações Arrendamento Mercantil.
3 - Resultados de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários.
4 - Operações de Venda ou de Transferência
de Ativos Financeiros.
5 - Ativo e Passivo Fiscal Diferido.
Assinale a alternativa correta:
a) 1 e 2.
b) 2, 3 e 5.
c) 4 e 5.
d) 1, 2, 3 e 4.
e) Apenas a 5.
22 - É o resultado bruto da intermediação
financeira:
1 - As Receitas das Intermediações
Financeiras
menos
as
Despesas
das
Intermediações Financeiras.

2 - É o resultado das outras Receitas
Financeiras menos as Despesas Financeiras.
3 - É o resultado das Intermediações
Financeiras menos as Outras Despesas
Financeiras.
4 - É o resultado das Intermediações
Financeiras menos as Despesas Operacionais.
Assinale a alternativa correta:
a) 1.
b) 1 e 4.
c) 1, 3 e 2.
d) 2 e 4.
e) 2 e 3.
23 - Com base nas orientações abaixo, para a
Escrituração Contábil do “Câmbio” tendo
como instrumento norteador o Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF, qual(is) alternativa(s) é(são)
falsa(s)?
1 - Sempre que o ato ou fato administrativo
envolver outra moeda além da moeda
nacional, a escrituração deve ser efetuada
analiticamente por moeda estrangeira, com
indicação do valor na moeda estrangeira
envolvida e valor em reais, inclusive a nível de
subtítulo e titular. (Circ 2106 AN II item 1).
2 - As contas patrimoniais representativas de
moedas estrangeiras devem ser reajustadas,
mensalmente, com base nas taxas fornecidas
pelo Banco Central para fins de balancetes e
balanços, de forma a que o saldo em moeda
nacional reajustado corresponda, em natureza
(devedora e credora) e valor, ao saldo em
moeda estrangeira nela registrado, convertido
às taxas mencionadas. A variação cambial
apurada em cada uma das contas patrimoniais
deve ser registrada, conforme o caso, em
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE
TAXAS e DESPESAS DE VARIAÇÕES E
DIFERENÇAS DE TAXAS. (Circ 2106 AN II item
3).
3 - Para efeito de registro contábil de
operações sujeitas à atualização com base em
cotação de moeda estrangeira não divulgada
pelo Banco Central do Brasil, não podem ser
utilizadas as taxas de câmbio fornecidas por
provedores de informações econômicofinanceiras reconhecidos internacionalmente.
(Cta-Circ 3241).
4 - A instituição deve manter controles
internos adequados que evidenciem os
ajustes realizados nas contas patrimoniais
pela variação cambial, para apresentação ao
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Banco Central, quando solicitado. (Circ2106
AN II item 4).
5 - Os recebimentos, pagamentos e
transferências
registrados
nas
contas
patrimoniais representativas de moedas
estrangeiras devem ser contabilizados com
base em taxa de câmbio praticada no dia da
respectiva ocorrência. (Circ 2106 AN II item 5).
6 - As rendas relativas à variação cambial
incidente sobre operações ativas e passivas
com cláusula de reajuste cambial devem ser
registradas nos títulos e subtítulos contábeis
representativos da receita ou despesa
decorrente da aplicação ou captação efetuada.
(Cta-Circ 2541 item 15).
7 - Os valores recebidos em moeda nacional
por abertura de cartas de crédito de
importação devem ser registrados no título
DEPÓSITOS VINCULADOS, código 4.1.1.85.001. (Cta-Circ 2741 item 1).
a) 1 e 6.
b) 1.
c) 6.
d) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
e) 1, 2, 4, 5 e 7.
24 - Qual o fato gerador do PIS e COFINS?
a) Circulação de mercadorias, sobre as
prestações de serviços de comunicação a título
oneroso, e, ainda, sobre os serviços de transporte
intermunicipais e interestaduais por qualquer via.
b) Prestação de serviços de qualquer natureza.
c) Auferir receita. Assim, sempre que uma pessoa
jurídica auferir receitas, ressalvadas as exclusões,
isenções, ou outros benefícios.
d) O desembaraço aduaneiro de produto de
procedência estrangeira.
e) O lucro das empresas.
25 - Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros:
1 - Carteira Própria R$ 9.550,00.
2 - Vinculados a Compromissos de Recompra
R$ 4.250,00.
3 - Instrumentos Financeiros Derivativos R$
1.850,00.
4 - Moedas de Privatização R$ 3.450,00.
5 - Vinculados à Prestação de Garantias R$
9.500,00.
6 - Vinculados ao Banco Central R$ 2.200,00.
7 - Provisões para Desvalorizações R$
2.850,00.

Com base nos itens citados de 1 ao item 7,
qual o total dos Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros?
a) R$ 33.650,00.
b) R$ 30.800,00.
c) R$ 31.450,00.
d) R$ 2.850,00.
e) R$ 12.400,00.
26 - As informações a seguir são de Ativo e
Passivo de Instituições Financeiras em moeda
local.
Qual é o valor total respectivamente para Ativo
e Passivo?
Caixa e Equivalentes de Caixa R$ 2.578,00.
Operações Contratadas a Liquidar R$ 2.736,00.
Depósitos de Instituições Financeiras R$
5.254,00.
Compromisso de Revenda R$ 3.840,00.
Compromisso de Recompra R$ 66.101,00.
Títulos Públicos Federais R$ 21.836,00.
Obrigações com o Governo Federal R$
11.250,00.
Créditos com o Governo Federal R$ 1.097,00.
Créditos a Pagar R$ 9.148,00.
Créditos a Receber R$ 16.180,00.
Depósitos
de
Organismos
Financeiros
Internacionais R$ 19.780,00.
Bens Móveis e Imóveis R$ 6.850,00.
a) R$ 6.418,00 e R$ 28.928,00.
b) R$ 45.531,00 e R$ 114.269,00.
c) R$ 52.381,00 e R$ 114.269,00.
d) R$ 72.161,00 e R$ 94.489,00.
e) R$ 57.635,00 e R$ 109.015,00.
27 - O enunciado a seguir nos fornece
procedimentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. Qual(is) CPC(s)
faz(em) parte do enunciado a seguir?
Estabelecer procedimentos que a entidade
deve aplicar para assegurar que seus ativos
estejam registrados contabilmente por valor
que não exceda seus valores de recuperação.
As
instituições
financeiras
e
demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil devem elaborar e
publicar a Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC), a partir da data-base de 31 de dezembro
de 2008. (Res 3604 art. 1º). Estabelecer que as
demonstrações
contábeis
da
entidade
contenham as divulgações necessárias para
evidenciar a possibilidade de que sua posição
financeira e seu resultado possam ter sido
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afetados pela existência de transações e
saldos com partes relacionadas.
a) CPC 10.
b) CPCs 24,25 e 01.
c) CPC 25.
d) CPCs 10, 01 e 03.
e) CPCs 01, 03 e 05.
28 - O texto a seguir nos apresenta um número
variado de bases de mensuração é empregado
em diferentes graus e em variadas
combinações nas demonstrações contábeis.
Essas bases incluem o que segue:
Os ativos são registrados pelos montantes
pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou
pelo valor justo dos recursos entregues para
adquiri-los na data da aquisição. Os passivos
são registrados pelos montantes dos recursos
recebidos em troca da obrigação ou, em
algumas circunstâncias (como, por exemplo,
imposto de renda), pelos montantes em caixa
ou equivalentes de caixa se espera serão
necessários para liquidar o passivo no curso
normal das operações. Os ativos são mantidos
pelos montantes em caixa ou equivalentes de
caixa que teriam de ser pagos se esses
mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem
adquiridos na data do balanço. Os passivos
são reconhecidos pelos montantes em caixa
ou equivalentes de caixa, não descontados,
que se espera seriam necessários para
liquidar a obrigação na data do balanço. Os
ativos são mantidos pelos montantes em caixa
ou equivalentes de caixa que poderiam ser
obtidos pela sua venda em forma ordenada.
Os passivos são mantidos pelos seus
montantes de liquidação, isto é, pelos
montantes em caixa ou equivalentes de caixa,
não descontados, que se espera serão pagos
para liquidar as correspondentes obrigações
no curso normal das operações. Os ativos são
mantidos pelo valor presente, descontado, dos
fluxos futuros de entradas líquidas de caixa
que se espera seja gerado pelo item no curso
normal das operações. Os passivos são
mantidos pelo valor presente, descontado, dos
fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que
se espera serão necessários para liquidar o
passivo no curso normal das operações.
Podemos afirmar que é(são) definição(ões) de:
a) Custo histórico, Custo corrente, Valor realizável
e Valor presente.
b) Custo histórico, Custo corrente e Valor
realizável.

c) Custo corrente, Valor realizável e Valor
presente.
d) Custo histórico, Custo corrente e Valor
presente.
e) Custo corrente.
29 - Na instituição vendedora ou cedente, para
o registro contábil da venda ou da
transferência
de
ativos
financeiros
classificada na categoria operações com
retenção substancial dos riscos e benefícios,
devem
ser
observados
os
seguintes
procedimentos: (Res 3533 art. 5º).
Qual(is) procedimento(s) deve(m) ser(em)
observado(s)?
I - o ativo financeiro objeto da venda ou da
transferência deve permanecer, na sua
totalidade, registrado no ativo.
II - os valores recebidos na operação devem
ser registrados no ativo tendo como
contrapartida passivo referente à obrigação
assumida.
III - as receitas e as despesas devem ser
apropriadas de forma segregada ao resultado
do período pelo prazo remanescente da
operação, no mínimo mensalmente.
IV - o ativo financeiro objeto da venda ou da
transferência deve permanecer, na sua
parcialidade, registrado no ativo.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Apenas as afirmativas I, II e III.
e) Apenas a afirmativa IV.
30 - É INCORRETO afirmar:
a) O princípio da não cumulatividade do PIS e da
COFINS incide para as empresas tributadas pelo
Lucro Real.
b) As disposições tributárias do PIS são
determinadas pela Lei 10.637 e da COFINS pela
lei 10.833.
c) As alíquotas do PIS e da COFINS são de
0,65% e 3,00% para empresas do lucro
presumido.
d) Só são tributadas pelo PIS e COFINS as
empresas enquadradas no Lucro Real ou Lucro
Presumido.
e) As vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos não integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
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31 - Determinado município estipulo a Alíquota
do ISS no percentual de 7%. Esta afirmação
está amparada em qual dispositivo legal?
a) Lei Complementar 87/1996.
b) Decreto 6.080/2012.
c) Lei Complementar 116/2003.
d) Decreto 4.544/2002.
e) Lei Complementar 123/2006.
32 - Variação do custo histórico. Uma vez
integrado ao patrimônio, os componentes
patrimoniais, ativos e passivos, pode(m) sofrer
variação(ões) decorrente(s) do(s) seguinte(s)
fator(es):
1 - 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.
2 - Valor realizável. 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.
3 - Valor presente. 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 líquida de caixa que se
espera seja necessário para liquidar o passivo
no curso normal das operações da Entidade.
4 - Valor justo. É o valor pelo qual um ativo
pode ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes conhecedoras, dispostas a isso,
em uma transação sem favorecimentos; e
5 - Atualização monetária. 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.
a) Está correto somente o item 1.

b) Está correto somente o item 2.
c) Estão corretos os itens 3 e 4.
d) Estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
e) Todos os itens estão corretos.
33 - Com base nas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09, a estrutura do balanço patrimonial
é:
a) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo
Circulante, Passivo não Circulante e Patrimônio
Líquido.
b) Ativo Circulante, Ativo Permanente, Passivo
Circulante, Passivo não Circulante e Patrimônio
Líquido.
c) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo
Circulante, Exigível a Longo Prazo e Patrimônio
Líquido.
d) Ativo Circulante, Passivo Circulante, Passivo
não Circulante e Patrimônio Líquido.
e) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo
Circulante, Passivo não Circulante.
34 - O Pronunciamento Técnico CPC 26(R1),
apresenta
a
demonstrações
contábeis,
aprovada pelo CVM nº 676/11. É a
Demonstração apresentada de forma dedutiva
definindo o lucro ou prejuízo – Demonstração
que evidencia a mutação do patrimônio
Líquido em termos globais – Demonstração
que visa mostrar como ocorrem as
movimentações
de
disponibilidades
–
Demonstração que tem por objetivo informar o
valor da riqueza criada pela empresa e a forma
de sua distribuição - Respectivamente as
definições são de quais demonstrações:
a) DRE, DMPL, DFC e DVA.
b) DMPL, DFC, DRE e DVA.
c) DRE, DMPL, DVA e DFC.
d) DFC, DVA, DRE e DMPL.
e) DMPL, DFC, DVA e DRE.
35 - Qual é o total do Patrimônio Líquido da
organização empresarial que apresentou os
seguintes saldos em seu balanço patrimonial?
Capital Realizado R$ 5.000,00.
Reservas de Capital R$ 540,00.
Ajustes de Avaliação Patrimonial Itens do
Ativo R$ 180,00.
Capital a Realizar R$ 2.500,00.
Reservas de Lucros R$ 315,00.
Ações em Tesouraria R$ 200,00.
a) R$ 8.735,00.
b) R$ 6.035,00.
c) R$ 3.335,00.
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d) R$ 8.040,00.
e) R$ 8.355,00.
36 - Determinada organização empresarial
apresentava os seguintes indicadores:
Pagamentos a fornecedores e empregados R$
4.500,00.
Juros Pagos R$ 97,00.
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
R$ 375,00.
Imposto de Renda na fonte sobre dividendos
recebidos R$ 85,00.
Aquisição da controlada x Líquido do caixa
incluído na aquisição R$ 1.200,00.
Compra de ativo imobilizado R$ 125,00.
Juros recebidos R$ 210,00.
Dividendos recebidos R$ 200,00.
Recebimento pela emissão de ações R$
125,00.
Recebimento por empréstimo a longo prazo
R$ 245,00.
Pagamento de passivo R$ 90,00.
Dividendos Pagos R$ 91,00.
Recebimento de clientes R$ 11.180,00.
Recebido pela venda de equipamento R$
135,00.
Pelo método da demonstração dos fluxos de
caixa pelo Método Direto, pergunta-se:
1 - Qual o resultado do caixa Líquido
proveniente das atividades operacionais?
2 - Qual o resultado do caixa Líquido usado
nas atividades de investimento?
3 - Qual o resultado do caixa Líquido usado
nas atividades de financiamento?
a) 1 R$ 6.123,00 – 2 R$ 780,00 – 3 R$ 189,00.
b) 1 R$ 6.293,00 – 2 R$ 780,00 – 3 R$ 189,00.
c) 1 R$ 6.293,00 – 2 R$ 530,00 – 3 R$ 189,00.
d) 1 R$ 6.293,00 – 2 R$ 1.350,00 – 3 R$ 189,00.
e) 1 R$ 6.533,00 – 2 R$ 1.350,00 – 3 R$ 92,00.
37 - Com base na Lei nº 6.404/76:
1 - Na companhia com ações sem valor
nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais
classes de ações preferenciais com valor
nominal.
2 - O valor nominal será o mesmo para todas
as ações da companhia.
3 - O valor nominal das ações de companhia
aberta não poderá ser inferior ao mínimo
fixado pela Comissão de Valores Mobiliários.
4 - O estatuto fixará o número das ações em
que se divide o capital social e estabelecerá se
as ações terão, ou não, valor nominal.

5 - O número e o valor nominal das ações
somente poderão ser alterados nos casos de
modificação do valor do capital social ou da
sua expressão monetária, de desdobramento
ou grupamento de ações, ou de cancelamento
de ações autorizado nesta Lei.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas 4 e 5 estão corretas.
b) Apenas a afirmativa 1 esta correta.
c) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Estas afirmações não são desta lei.
38 - Segundo a Lei nº 6.404/76 as reservas de
capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os
lucros acumulados e as reservas de lucros
(artigo 189, parágrafo único).
II - resgate, reembolso ou venda de ações.
III - resgate de partes beneficiárias.
IV - incorporação ao capital social.
V - pagamento de dividendo a ações
preferenciais, quando essa vantagem lhes for
assegurada (artigo 17, § 5º).
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão
corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão
corretas.
c) Apenas a afirmativa V está correta.
d) Apenas as afirmativas I, II, III, IV e V estão
corretas.
e) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
39 - A empresa A, enquadrada no regime de
tributação Lucro Presumido, no dia 01/03/2014
comprou mercadorias para revenda no valor
de R$ 10.000,00 e vendeu as mesmas
mercadorias no dia 25/03/2014 pelo valor de
R$ 18.500,00. Sabendo que a empresa tem
despesa com aluguel de sala comercial
mensal de R$ 2.000,00, cujo o locador também
é uma pessoa jurídica, qual o valor que a
Empresa A deverá pagar de PIS e COFINS
respectivamente?
a) R$ 120,25 e R$ 555,00.
b) R$ 55,25 e R$ 255,00.
c) R$ 305,25 e R$ 1.406,00.
d) R$ 107,25 e R$ 494,00.
e) R$ 140,25 e R$ 646,00.
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40 - Uma empresa considerou os benefícios
econômicos futuros e a mensuração confiável
do custo de um bem do seu ativo imobilizado.
Esse procedimento se refere a qual etapa na
avaliação dos ativos fixos tangíveis?
a) Reavaliação.
b) Mensuração.
c) Reconhecimento.
d) Identificação de benefícios e riscos.
e) Verificação da vida útil e depreciação.

b) A empresa tem um percentual de aplicação no
ativo de circulante de 50%.
c) A maior origem de recursos foi o capital de
terceiros com a maior percentual em capital de
terceiros de curto prazo.
d) O capital próprio não foi capaz de financiar
integralmente o ativo não circulante, porém foi
suficiente para financiar o imobilizado.
e) A maior aplicação de recursos da empresa no
grupo investimentos.

41 - As técnicas de análise vertical e de análise
horizontal permitem informar, por exemplo,
quais são os principais tipos de ativos e como
a participação/relevância de cada ativo se
alterou nos últimos exercícios. Esse mesmo
raciocínio pode ser estendido para os itens do
Passivo + Patrimônio Líquido e também para
as contas de Resultado. Neste contexto,
marque a opção que contém o conjunto de
respostas corretas:
a) Através da análise vertical, é possível detectar
os motivos pelos quais o resultado de uma
empresa melhora ou piora de um período para
outro.
b) As análises vertical e horizontal devem ser
empregadas de forma complementar, a fim de
obter uma visão mais completa da situação da
empresa.
c) A análise vertical compara os valores de uma
demonstração em determinado exercício social
comas demonstrações em exercícios anteriores.
d) O objetivo da análise horizontal concentra-se
na verificação da estrutura de composição de
itens dos demonstrativos e a sua evolução no
tempo.
e) As análises vertical e horizontal da
demonstração do resultado permitem avaliar a
participação de cada elemento na formação do
lucro ou prejuízo do período.

43 - Com no Balanço Patrimonial de 31-122010 da empresa XLT (em R$):
Patrimônio Líquido
R$ 488.000,00.
Ativo Circulante
R$ 520.000,00.
Ativo Não Circulante
R$ 680.000,00.
Passivo Não Circulante
R$ 270.000,00.
Calculado o valor do Passivo Circulante e
efetuada a análise vertical do Balanço
Patrimonial da companhia, esse grupo
representou:
a) 85% do valor do Ativo Não Circulante da
companhia.
b) 65% do valor do Ativo Circulante da
companhia.
c) Quase 37% do valor do Ativo Total da
companhia.
d) Aproximadamente 75% do Passivo Não
Circulante da companhia.
e) Quase 23% do valor do Ativo Total da
companhia.

42 - Com base nos dados abaixo quanto à
análise vertical, assinale a afirmativa correta:

a) A maior aplicação de recursos foi nos
realizáveis tanto a curto quanto a longo prazo,
resultando em menores recursos aplicados no
ativo fixo.

44 - Com base na análise de demonstrações
contábeis da Empresa OXG S/A:
ATIVO
Caixa
Bancos
Duplicatas
a Receber
Estoques
Ativo
Circulante

2012
R$
22.000,00
R$
88.000,00
R$
367.400,00
R$
451.000,00
R$
928.400,00

AV
%

2013

AV
%

0,55

R$ 30.000,00

0,59

2,22
9,27
11,38
23,42

R$
140.000,00
R$
550.000,00
R$
680.000,00
R$
1.400.000,00

AH
%

2,74
10,76
13,31
27,40

Com base nos dados acima, a variação
(Análise Horizontal) ocorrida nos Bancos, no
exercício de 2013, em relação ao exercício de
2012, é:
a) R$ 36,36.
b) R$ 49,70.
c) R$ 50,78.
d) R$ 50,85.
e) R$ 59,09.
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45 - A demonstração do resultado do exercício
é a demonstração contábil que precede as
demais demonstrações e é, também a
demonstração que evidencia as variações
ocorridas no Patrimônio da empresa. A
demonstração do resultado do exercício faz
uma comparação de receitas e despesas em
um mesmo período para a apuração do
resultado, para compreendê-la é necessário
estudar os fatores que a compõem: Receita,
Despesa e Resultado.
A partir do exposto pode-se afirmar:
I - Receita operacional bruta é a venda de
produtos, de mercadorias e a prestação de
serviços, incluindo todos os impostos
cobrados do comprador, sem a exclusão das
devoluções de mercadorias e abatimentos
concedidos por pedidos em desacordo.
II - Deduções da receita bruta são os ajustes à
receita bruta e são classificadas como
despesas.
III - Receita Líquida é a receita bruta deduzida
das vendas canceladas, devoluções de
vendas, abatimentos, descontos comerciais e
dos impostos incidentes sobre as vendas.
IV - Lucro Bruto é a receita líquida deduzida do
custo dos produtos, mercadorias e serviços
vendidos.
Assinalar a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas com
exceção da II.
46 - É o órgão responsável por expedir
diretrizes gerais para o bom funcionamento do
SFN. E Integram este órgão: o Ministro da
Fazenda
(Presidente),
o
Ministro
do
Planejamento, Orçamento e Gestão e o
Presidente do Banco Central do Brasil. Dentre
suas funções estão: adaptar o volume dos
meios de pagamento às reais necessidades da
economia; regular o valor interno e externo da
moeda e o equilíbrio do balanço de
pagamentos; orientar a aplicação dos
recursos
das
instituições
financeiras;
propiciar o aperfeiçoamento das instituições e
dos instrumentos financeiros; zelar pela
liquidez
e
solvência
das
instituições
financeiras; coordenar as políticas monetária,
creditícia, orçamentária e da dívida pública
interna e externa:

a) CMN - Conselho Monetário Nacional.
b) BMF - Bolsa de Mercadorias e Futuros.
c) CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
d) BACEN - Banco Central do Brasil.
e) CEF - Caixa Econômica Federal.
47 - Espécies: interna, externa/independente:
Em
relação
a
profissão
de
auditor
independente assinale a alternativa correta:
1 - Conforme a Resolução do CFC nº 821/97 e
851/99, o auditor independente deve enviar até
o dia 31 de dezembro de cada ano ao
Conselho
Federal
Contabilidade,
as
informações sobre seu pessoal técnico
(inclusive categoria, área de atuação e posição
hierárquica), sobre seus clientes, inclusive os
que pagaram honorários cujo valor foi mais de
10% do seu faturamento mensal e de clientes
que lhe pagaram honorários decorrentes de
outros serviços de auditoria, cuja média
ultrapassou a média dos últimos 3 meses.
2 - Conforme a NBC TA 200, o planejamento
adequado pode reduzir o risco de auditoria a
um nível baixo aceitável. O planejamento de
auditoria compreende o levantamento de
dados e informações em relação à empresa
auditoria, e o programa de trabalho. No
programa de trabalho o auditor deve descrever
o objetivo da auditoria, a abrangência do
trabalho e os procedimentos de auditoria. A
função do planejamento é servir de guia para o
auditor, portanto uma vez estabelecidos os
procedimentos estes poderão ser alterados no
decorrer do processo de auditoria.
3 - Conforme a Resolução do CFC nº 821/97 e
851/99,
o
auditor
independente
deve
disponibilizar ao CRC todas as informações
necessárias à fiscalização da auditoria
independente dentro do prazo de 45 dias.
4 - Conforme a NBC PA 13 (R1) para exercer a
profissão de auditor independente, o contador,
devidamente habilitado junto ao CRC, deve se
submeter ao Exame de Qualificação Técnica,
para ter seu registro junto ao Cadastro
Nacional de Auditores Independentes (CNAI),
que é composto de 3 provas, sendo elas:
prova de qualificação técnica geral para os
auditores que pretendem atuar em auditoria de
instituições reguladas pela CVM; prova
específica para aqueles auditores que querem
atuar em auditoria em instituições autorizadas
a funcionar pelo BCB; e prova específica para
os auditores que pretendem atuar em
sociedades supervisionadas pela SUSEP.
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5 - Conforme a NBC PG 12 todos os auditores
independentes e contadores de empresas
sujeitas
à
contratação
de
auditoria
independente são obrigados comprovar junto
ao Conselho Regional de Contabilidade, até o
dia 31 de junho 40 pontos de educação
profissional continuada. Pelo menos 30%
pontos devem ser terem sido destinados à
aquisição de conhecimento e o restante pode
ser pela atuação como docente, como
participante
em
atividades
acadêmicas
voltadas à área contábil e produção
intelectual. Os documentos comprobatórios
devem ser guardados por 5 anos. Até o dia 30
de abril o CRC disponibiliza pela internet a
certidão de cumprimento ou não cumprimento
da referida obrigatoriedade.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
48 - Auditoria contábil, operacional e
administrativa:
Sr. Silvio Tarcio Bento, é auditor interno da
empresa Delta S.A, ao terminar a auditoria no
departamento de produção ele fez o relatório e
encaminhou aos diretores da empresa. Neste
relatório ele recomendou que fazer seguro das
máquinas, comprovou que havia muito tempo
ocioso dos colaboradores de um determinado
setor,
desperdícios
de
matéria-prima,
recomendou melhorias nos softwares de
pedidos de matéria-prima.
Assinale a alternativa que corresponde ao tipo
de auditoria que ele fez:
a) Auditoria financeira.
b) Auditoria contábil.
c) Auditoria operacional.
d) Auditoria administrativa.
e) Auditoria gerencial.
49 - Normas de auditoria: gerais e relativas à
execução do trabalho.
Em
relação
à
profissão
de
auditor
independente assinale a alternativa incorreta:
1 - Conforme a Resolução do CFC nº 821/97 e
851/99, o auditor independente deve enviar até
o dia 30 de junho de cada ano ao Conselho
Regional Contabilidade, as informações sobre
seu pessoal técnico (inclusive categoria, área
de atuação e posição hierárquica), sobre seus
clientes, inclusive os que pagaram honorários

cujo valor foi mais de 10% do seu faturamento
anual e de clientes que lhe pagaram
honorários decorrentes de outros serviços de
auditoria, cuja média ultrapassou a média dos
últimos 3 anos.
2 - Conforme a Resolução do CFC nº 821/97 e
851/99,
o
auditor
independente
deve
disponibilizar ao CRC todas as informações
necessárias à fiscalização da auditoria
independente dentro do prazo de 30 dias.
3 - Conforme a NBC PA 13 (R1) para exercer a
profissão de auditor independente, o contador,
devidamente habilitado junto ao CRC, deve se
submeter ao Exame de Qualificação Técnica,
para ter seu registro junto ao Cadastro
Nacional de Auditores Independentes (CNAI),
que é composto de 3 provas, sendo elas:
prova de qualificação técnica geral para os
auditores que pretendem atuar em auditoria de
instituições reguladas pela CVM; prova
específica para aqueles auditores que querem
atuar em auditoria em instituições autorizadas
a funcionar pelo BCB; e prova específica para
os auditores que pretendem atuar em
sociedades supervisionadas pela SUSEP.
4 - Conforme a NBC PG 12 todos os auditores
independentes e contadores de empresas
sujeitas
à
contratação
de
auditoria
independente são obrigados comprovar junto
ao Conselho Regional de Contabilidade, até o
dia 31 de janeiro, 40 pontos de educação
profissional continuada. Pelo menos 30%
pontos devem ter sido destinados à aquisição
de conhecimento e o restante pode ser pela
atuação como docente, como participante em
atividades acadêmicas voltadas à área
contábil
e
produção
intelectual.
Os
documentos comprobatórios devem ser
guardados por 5 anos. Até o dia 30 de abril o
CRC disponibiliza pela internet a certidão de
cumprimento ou não cumprimento da referida
obrigatoriedade.
5 - Conforme a NBC TA 200, o planejamento
adequado pode reduzir o risco de auditoria a
um nível baixo aceitável. O planejamento de
auditoria compreende o levantamento de
dados e informações em relação à empresa
auditoria, e o programa de trabalho. No
programa de trabalho o auditor deve descrever
o objetivo da auditoria, a abrangência do
trabalho e os procedimentos de auditoria. A
função do planejamento é servir de guia para o
auditor, portanto uma vez estabelecidos os
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procedimentos estes poderão ser alterados no
decorrer do processo de auditoria.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
50 - Relatório de sugestões e recomendações:
Uma das principais recomendações que o
auditor faz ao contador gerencial, ao término
da auditoria das contas: bancos conta
movimento e de duplicatas a receber ou
clientes é que ele classifique e evidencie no
balanço, os direitos e obrigações que
envolvam cheques, respeitando a forma de
negociação e a realização desses direitos e
obrigações. Com base nesta afirmação analise
as situações abaixo, considerando o exercício
atual de agosto de 2015:
I - A empresa Delta recebeu um cheque de um
cliente pós-datado para 10 de novembro de
2017.
II - A empresa Delta emitiu um cheque para um
fornecer para pagamento a vista e não foi
compensado dentro do período.
III - A empresa Delta recebeu um cheque de
um cliente a vista.
IV - A empresa Delta emitiu um cheque para
um fornecedor pós-datado para o dia 05 de
janeiro de 2017.
V - A empresa Delta emitiu um cheque para um
fornecedor pós-datado para o dia 03 de março
de 2016.
É correto o que:
a) Classificam-se como ativo circulante as
alternativas I e III.
b) Classifica-se como passivo circulante
alternativa IV.
c) Classificam-se como ativo não circulante as
alternativas I e V.
d) Classifica-se como passivo não circulante a
alternativa IV.
e) Classifica-se no patrimônio Líquido.
51 - Controles internos: responsabilidades do
administrador, requisitos e particularidades,
análise e importância para o auditor:
Em um processo de auditoria os controles
internos da organização são imprescindíveis.
Com base nesta afirmação analise a seguinte
situação: O administrador da empresa Delta
Ltda. entregou ao auditor um relatório do
departamento financeiro, que contemplava as

vendas à vista, as vendas à prazo, os
recebimentos em dinheiro, recebimento em
cheque, recebimento em cartão de crédito,
duplicatas em atraso e a vencer a curto e a
longo prazo. O auditor estava em processo de
auditoria das seguintes contas:
I - Caixa.
II - Bancos conta movimento.
III - Duplicatas ou clientes a receber a curto
prazo.
IV - Duplicatas ou clientes a receber a longo
prazo.
É correto afirmar que o auditor utilizou o
referido relatório no processo de auditoria de
que conta(s):
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) Em todas as contas em referência.
52 - Avaliação de risco dos controles internos:
Com base na NBC TA 200 – Objetivos gerais
do auditor independente e a condução da
auditoria em conformidade com normas de
auditoria, relacione a primeira coluna com a
segunda:
1ª COLUNA
(1) As demonstrações contábeis sujeitas à
auditoria são...
(2) Risco de auditoria é uma função...
(3) O objetivo da auditoria é...
(4) Risco de distorção relevante...
(5) Para que o auditor possa apresentar sua
opinião em relação as demonstrações
contábeis, ele deve ter...
(6) O risco de distorção relevante no nível da
afirmação consistem em dois componentes...
(7) O conceito de materialidade é aplicado pelo
auditor...
(8) O auditor deve planejar e executar a
auditoria com...
(9) As limitações inerentes de uma auditoria
originam-se...
(10) As responsabilidades da administração da
empresa auditada são...
2ª COLUNA
(
) aumentar o grau de confiança nas
demonstrações contábeis por parte dos
usuários.
(
) elaborar as demonstrações contábeis
em
conformidade
com
a
estrutura
estabelecidas pela Lei 6.404/76 e NBCs.
Desenhar e ter controles internos livres de
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distorção relevante, independente de erro ou
fraude, permitir que o auditor tenha acesso a
todas
as
informações
e
documentos
necessários para a auditoria e estar à
disposição
para
fornecer
informações
adicionais.
(
)
da
natureza
das
informações
contábeis, da natureza dos procedimentos de
auditoria e da necessidade de que a auditoria
seja conduzida dentro de um período de
tempo razoável e a um custo razoável.
(
) risco inerente e risco de controle.
Inerente são os riscos constantes nos saldos
das contas das demonstrações contábeis e de
controle são os riscos encontrados nos
controles internos das organizações.
(
) pode existir em dois níveis: no nível
geral da demonstração contábil e no nível da
afirmação para classes de transações, saldos
contábeis e divulgações.
(
) as da entidade, elaboradas pela sua
administração, de acordo com a Lei nº 6.404/76
e normas brasileiras de contabilidade, com
supervisão geral dos responsáveis pela
governança.
(
) independência, ética, ceticismo e
julgamento profissional.
(
) segurança razoável de que as
demonstrações contábeis como um todo estão
livres de distorções relevante, independente
se causadas por fraude ou erro.
(
) no planejamento e na execução da
auditoria, e na avaliação do efeito de
distorções identificadas sobre a auditoria e de
distorções não corrigidas, se houver, sobre as
demonstrações contábeis.
(
) dos riscos de distorção relevante e do
risco de detecção.
Assinale a alternativa que corresponde a
resposta correta:
a) 2, 5, 8, 4, 9, 10, 1, 7, 5 e 3.
b) 1, 2, 8, 6, 5, 9, 10, 7, 3 e 4.
c) 8, 10, 7, 2, 3, 9, 6, 4, 1 e 5.
d) 3, 10, 9, 6, 4, 1, 8, 5, 7 e 2.
e) 6, 3, 4, 2, 1, 8, 7, 5, 10 e 9.
53 - Auditoria contábil e operacional:
programas, procedimentos e papéis de
trabalho:
Com base nas NBC TI 01, NBC PI 01 analise as
alternativas abaixo e coloque V para
verdadeiro e F para falso:

1(
) A profundidade da auditoria
pode ser integral, por amostragem ou de
forma comparativa (revisão analítica).
2(
) O auditor interno não possui o
mesmo nível de autonomia profissional do
auditor externo, uma vez que ele é empregado
da
organização
empresarial
e
está
subordinado aos seus responsáveis legais.
3(
) A auditoria interna pode ser
exercida somente pelas pessoas jurídicas
privadas e públicas.
4(
) Os papéis de trabalho da
auditoria
devem
ser
elaborados
obrigatoriamente em meio eletrônico. Devem
ser abrangente e ter alto grau de detalhes.
5(
) O auditor interno, deve manter o
seu nível de competência profissional pelo
conhecimento
atualizado
das
Normas
Brasileiras de Contabilidade, das técnicas
contábeis
(especialmente
na
área
de
auditoria), da legislação inerente à profissão,
dos conceitos e técnicas administrativas e das
legislações aplicáveis à Entidade.
6(
) A amplitude e a responsabilidade
do auditor interno não possui limites. Uma vez
que é empregado da empresa, estes critérios
não são delimitados.
7(
) A auditoria pode ser realizada de
forma permanente continuada, permanente
periódica, ou de forma especial/eventual.
8(
) O auditor interno não pode
exercer a função de assessor do conselho
fiscal, uma vez que não possui esta
habilitação.
Com base nos enunciados nos itens 1 ao item
8:
a) São verdadeiras: 1, 5, 7 e 8 São Falsas: 2, 3, 4
e 6.
b) São verdadeiras: 1, 2, 5, 7 e 8 São Falsas: 3, 4
e 6.
c) São verdadeiras: 1, 2 e 8 São Falsas: 3, 4, 5, 6
e 7.
d) São verdadeiras: 1, 5, 7 e 8 São Falsas: 2, 3, 4
e 6.
e) São verdadeiras: 1, 5 e 7 São Falsas: 2, 3, 4, 6
e 8.
54 - Amostragem:
A NBC TA 500 estabelece que uma das formas
para obtenções de evidências de auditoria é a
amostragem. A NBC TA 530 que trata da
amostragem em auditoria, define que o
objetivo do auditor, em relação à amostragem
é:
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1 - Proporcionar segurança e eficiência, sem
riscos, no resultado de procedimento de
auditoria
em evidência cujo tamanho
impossibilita, ou que não é adequando e viável
a auditoria em todas elas.
2 - Proporcionar a finalidade e a combinação
adequada e completa de procedimentos de
auditoria estatísticas, para testes e controles.
3 - Proporcionar uma base razoável para
concluir quanto à população da qual a amostra
é selecionada.
4 - Proporcionar um sistema de controle de
qualidade para obter segurança razoável em
sua opinião frente às demonstrações
contábeis.
5 - Detectar a irrelevância e a confiabilidade
dos
procedimentos
de
auditoria para
fundamentar sua opinião em relação às
demonstrações contábeis.
A alternativa correta é a:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
55 - Pareceres de auditoria:
Com base na NBC PA 11, o relatório emitido
pelo auditor-revisor pode ser sem ressalva,
com ressalva, com opinião adversa ou com
abstenção de opinião. Com base nesta
afirmação, relacione a primeira coluna com a
segunda:
1ª COLUNA
1 - Sem ressalva.
2 - Com ressalva.
3 - Com opinião adversa.
4 - Com abstenção de opinião.
2ª COLUNA
(
) Emitido, juntamente com carta de
recomendação, quando o auditor-revisor
identifica falhas que evidenciem as políticas e
procedimentos de qualidade que não estão em
conformidade com as normas estabelecidas
pelo CFC e órgãos reguladores.
(
) Emitido, juntamente com carta de
recomendação, quando o auditor-revisor
encontra somente conformidades nas políticas
e procedimentos de qualidade nos trabalhos
auditados pelo auditor-revisado.
(
) Emitido, juntamente com carta de
recomendação, quando o auditor-revisor
encontrar
falhas
relevantes
mas
não
generalizada, ou quando foi imposta alguma

limitação tornando impossível aplicar um ou
mais procedimentos de auditoria.
(
) Emitido, juntamente com carta de
recomendação, quando o auditor-revisor não
conseguiu concluir a revisão devido às
limitações tão relevantes que foram impostas.
Assinale a alternativa que corresponde a
resposta correta de cima para baixo:
a) 3, 1, 2 e 4.
b) 2, 3, 1 e 4.
c) 4, 3, 1 e 2.
d) 1, 2, 4 e 3.
e) 3, 4, 1 e 2.
56 - Para empresas em início de atividade, qual
o limite mensal máximo de faturamento que
esta empresa pode auferir para ter direito de
se enquadrar no regime tributário Lucro
Presumido?
a) R$ 2.000.000,00.
b) R$ 2.500.000,00.
c) R$ 4.000.000,00.
d) R$ 6.000.000,00.
e) R$ 6.500.000,00.
57 - A opção pela sistemática do lucro
presumido só pode ser exercida pelas
empresas cuja receita bruta, no ano-calendário
anterior tenha sido igual ou inferior a:
a) R$ 78.000.000,00.
b) R$ 24.000.000,00.
c) R$ 20.000.000,00.
d) R$ 56.000.000,00.
e) R$ 48.000.000,00.
58 - Não poderá optar pelo regime tributário
Lucro Presumido as empresas que:
a) Que, estão impedidas pela sistemática de
tributação simplificado.
b) Que, autorizadas pela legislação tributária,
usufruam benefícios fiscais relativos à isenção ou
redução do imposto (empresas geralmente
sediadas nas áreas da SUDENE e SUDAM).
c) Que, no decorrer do ano-calendário, não
tenham efetuado pagamento mensal pelo regime
de estimativa.
d) Que, tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos de operações nacionais.
e) Cuja receita no ano-calendário anterior seja
superior ao limite de R$ 48.000.000,00.
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59 - Marque a alternativa INCORRETA. A
empresa estará obrigada ao Lucro Real
quando:
a) Obter lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior.
b) No decorrer do ano calendário, tenham
efetuado pagamento mensal pelo regime de
estimativa.
c) Que explorem atividades de prestação de
serviços não financeiros e que obteve receita
bruta mensal superior a R$ 6.000.000,00.
d) Que se dediquem à construção, incorporação,
compra e venda de imóveis que tenham registro
de custo orçado, nos termos das normas
aplicáveis a essas atividades.
e) Que sejam Sociedade de Propósito Específico
formada por Microempresas e Empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
60 - Marque a alternativa INCORRETA:
a) O lucro real comporta duas periodicidades:
anual e trimestral, tanto para IRPJ quanto para
CSLL.
b) A apuração do lucro real anual será realizada
por meio de estimativas mensais ou por meio de
balanço de suspensão ou redução, e ainda com a
apuração do Lucro Real Anual ao final do período
de apuração.
c) O lucro real poderá ser apurado em
conformidade com o regime de competência ou
regime de caixa, permanecendo a escolha ao
contribuinte.
d) No LALUR a parte A é destinada aos
lançamentos de ajuste do lucro líquido do
exercício e à transcrição da demonstração do
lucro real.
e) Todas as pessoas jurídicas podem optar pelo
Lucro Real, sendo que algumas delas são
obrigadas a esse regime ficando, portanto,
impedidas de se enquadrarem no Lucro
Presumido ou no Simples Nacional.
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