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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre seu 
conteúdo. 
 

A “LÍNGUA” DO PENSAMENTO 
Publicado em Língua Portuguesa, ano 7, n.º 75, janeiro de 2012. 

Adaptado de: http://www.aldobizzocchi.com.br/divulgacao.asp. 
Acesso em: 28 mar 2017. 

 
Por mais distintas que as línguas sejam, 

praticamente tudo que pode ser dito em uma língua pode 
ser dito nas demais. Certas palavras não encontram 
equivalentes exatos em outros idiomas, as estruturas 
sintáticas são muito diferentes, mas o sentido geral das 
frases tende a permanecer o mesmo. Tanto que, salvo em 
traduções de poesia, em que a expressão é tão importante 
quanto o conteúdo, o que se traduz num texto é o seu 
sentido geral e não o significado termo a termo, a chamada 
tradução literal, que muitas vezes conduz a enunciados sem 
sentido. 

Essa possibilidade quase irrestrita de tradução é 
possível porque o “sentido geral” a que estou me referindo 
é algo que transcende a língua. Trata-se de uma 
representação mental que fazemos da realidade e que 
prescinde de palavras. Mas tampouco se dá por imagens 
ou outros símbolos dotados de um significante material. 
Tanto que cegos de nascença, surdos-mudos e indivíduos 
privados da linguagem por alguma patologia são 
perfeitamente capazes de pensar e compreender a 
realidade. 

Também comprovam a existência dessa 
representação mental puramente abstrata, situações como 
quando não recordamos uma palavra, mas mesmo assim 
sabemos o que queremos dizer, ou quando alguém diz algo 
e, tempos depois, lembramos o que foi dito mesmo tendo 
esquecido as palavras exatas. A ideia de que pensamos 
independentemente da língua que falamos e mesmo de 
outros sistemas simbólicos (sons, gestos, desenhos, 
esquemas) é bem antiga e tem inquietado muitos 
pensadores e cientistas ao longo do tempo. 

[...] Fazendo uma analogia, fatos do mundo real são 
interações entre objetos formados de átomos ou de 
partículas ainda menores. Se o pensamento é a 
representação mental da realidade exterior, então a mente 
seria povoada por “objetos” (conceitos) compostos de 
partículas mínimas hierarquicamente organizadas, os quais 
interagem por meio de relações lógicas e abstratas. Isso 
explicaria por que substância, qualidade e ação são 
categorias universais e por que classes como substantivo, 
adjetivo e verbo existem em todas as línguas – ainda que, 
no plano da superfície discursiva, possam estar mascaradas 
em algumas delas. 

Paralelamente, os estudos de Noam Chomsky 
sobre a aquisição da linguagem e a competência linguística 
demonstraram que, por mais pobres que sejam os estímulos 
vindos do meio, toda criança aprende a falar muito cedo e é 
capaz de formular corretamente frases que jamais ouviu 
antes. 

[...] Chomsky postula que a aptidão linguística é 
inata e se dá por meio de módulos cerebrais. É como se o 
cérebro fosse o hardware no qual já viesse de fábrica um 
sistema operacional capaz de processar 
qualquer software linguístico (isto é, qualquer língua). A 
esse sistema pré-instalado Chomsky chamou de Gramática 
Universal (GU). Assim, se o cérebro é como um 
computador, a GU é a plataforma (como o Windows, por 

exemplo) na qual roda o “software” linguístico instalado (no 
nosso caso, algo como o programa “português.exe”). A fala 
é então o produto do processamento desse programa, como 
o papel que sai da impressora. 

Mas, se não pensamos só com palavras, a GU, 
sendo uma plataforma de processamento linguístico, 
provavelmente ainda não é o sistema de base do 
pensamento: deve haver um sistema ainda mais básico, que 
permite “rodar” não só línguas mas todos os demais códigos 
simbólicos já inventados ou por inventar. 

[...] Eu mesmo venho realizando pesquisas sobre o 
assunto, algumas já publicadas. É importante dizer que 
todas as teorias, apesar das diferenças, são tributárias de 
um mesmo princípio, já intuído pelos gregos na Antiguidade. 
Como diria Mário Quintana, não há nada que possamos 
pensar que algum grego já não tenha pensado. 

 

Aldo Bizzocchi é doutor em Linguística pela USP, pós-doutor pela 
UERJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da 

Língua Portuguesa da USP e autor de Léxico e Ideologia na Europa 
Ocidental (Annablume) e Anatomia da Cultura (Palas Athena). 

 

1. De acordo com as ideias presentes no texto, somente se 
pode inferir corretamente que:  

a) A tradução de um texto, de um idioma para outro, só 
é possível se houver palavras que expressem 
exatamente o mesmo nas duas línguas. 

b) A ideia de que se pensa independentemente da 
língua que se fala inquieta pensadores e cientistas. 

c) Há comprovações científicas de que se pensa no 
mesmo idioma em que se fala. 

d) Se não houver uma língua, ou seja, um código falado, 
a comunicação não se estabelece. 

 

2. Assinale a alternativa que contenha corretamente a 
função principal desse texto. 

a) Provocar reflexão sobre se é preciso ou não se saber 
um idioma para pensar. 

b) Instruir as pessoas sobre como devem processar 
seus pensamentos a partir do idioma que falam. 

c) Relatar dados de pesquisa que comprovam que para 
pensar não é preciso aprender um idioma. 

d) Descrever os processos de fala e pensamento para 
que se entenda como ocorrem. 

 

3. Analise as proposições abaixo. Em seguida, assinale a 
alternativa que contenha a análise correta sobre as 
mesmas. 
I. Em: “todas as teorias, apesar das diferenças, são 

tributárias de um mesmo princípio, já intuído pelos 
gregos na Antiguidade”, a simples substituição da 
expressão “de um mesmo princípio” por “de uma 
mesma raiz" não alteraria a correção do período. 

II. As duas vírgulas presentes no trecho a seguir isolam 
duas orações coordenadas e uma subordinada: 
“Certas palavras não encontram equivalentes exatos 
em outros idiomas, as estruturas sintáticas são muito 
diferentes, mas o sentido geral das frases tende a 
permanecer o mesmo”. 

III. A palavra “tampouco”, destacada no texto, tal como 
foi empregada, expressa sentido de “também não”.  

IV. Em: “não há nada que possamos pensar que algum 
grego já não tenha pensado”, o verbo haver é 
impessoal.  

a) Estão corretas apenas as proposições I e II. 
b) Apenas a proposição I está incorreta. 
c) Estão corretas apenas as proposições III e IV. 
d) Estão corretas apenas as proposições I e III. 
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4. Todas as alternativas contêm ideias presentes no texto, 
com EXCEÇÃO de uma. Assinale-a. 

a) A abstração tem pouca influência nas representações 
mentais que se faz ao processar pensamentos. 

b) O fato de as crianças aprenderem a falar muito cedo 
comprova a teoria proposta pelo texto.  

c) O pensamento é uma representação mental, que se 
liga a algo exterior, ou seja, que se inclui na realidade 
de quem pensa. 

d) Apesar de se realizarem pesquisas recentemente, a 
ideia da representação mental independente da fala 
é antiga. 

 
5. Observe as ocorrências de porque/por que, destacadas 

no texto. Agora assinale a alternativa que contenha as 
palavras que completem corretamente os espaços nas 
proposições a seguir: 
I. O caminho _______ venho é mais longo. 
II. Não há nenhum ________ que não tenha resposta. 
III. As razões _________ falou não ficaram claras. 
IV. Ninguém falou, não se sabe ___________. 

a) I. por que; II. por quê; III. porque; IV. porquê. 
b) I. por que; II. porquê; III. por que; IV. por quê. 
c) I. porque; II. por que; III. porque; IV. por que. 
d) I. porque; II. porquê;  III. por que; IV. porque. 

 
6. No texto, a palavra “pré-instalado” aparece separada 

corretamente por hífen, pois sempre se emprega o hífen 
em palavras compostas com o prefixo “pré”.  
Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com as 
regras vigentes sobre a aplicação ou não do hífen: 

a) Pan-americano, recém-chegado, ex-presidente.  
b) Portacopos,superresistente, subraça. 
c) Infravermelho, sub-base, antissemita. 
d) Sabiá-da-serra, dia a dia, mão de obra. 

 
7. Releia: “mesmo assim sabemos o que queremos dizer”. 

O verbo “querer” pode assumir diferentes formas de 
acordo com o tempo em que estiver conjugado.  
Assinale a única alternativa em que esse verbo tenha 
sido corretamente conjugado e escrito. 

a) A secretária quereria sair mais cedo. 
b) Seria melhor que ele queresse colaborar. 
c) Se você quizesse melhorar, poderia. 
d) O professor quiz saber as razões do atraso. 

 
8. Assinale a alternativa em que haja ERRO quanto ao 

emprego das regras de acentuação gráfica. 

a) Os fatos sobrevém às exigências da assembleia. 
b) A boia inflável, em náutica, é importantíssima. 
c) Os indivíduos não têm necessidade de destacar a 

feiura das coisas. 
d) O androide é um autômato que tem figura de homem 

e imita seus movimentos. 
 
9. Assinale a alternativa em que está correto o emprego de 

a/há.  

a) Há muito tempo estive a ponto de dizer a verdade a 
você. 

b) Se dedicou a fazer um curso há distância e há poucos 
dias se formou. 

c) Há razões pelas quais não a tempo para decidir. 
d) Fiquei há uma distância de 100 metros do alvo a que 

se referia. 

10. Assinale a única oração em que o sujeito seja 
indeterminado. 

a) Todos quiseram dar sua opinião. 
b) Ninguém se manifestou a esse respeito. 
c) Nada foi feito para mudar a realidade. 
d) Assaltaram a casa do ministro. 

 
11. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir: 

_________ a problem that we have to solve now. 

a) There is 
b) Have is 
c) There are 
d) Has are 

 
12. Qual alternativa está gramaticalmente INCORRETA? 

a) Did you walked yesterday? 
b) Did you walk yesterday? 
c) You walked yesterday. 
d) You didn´t walk yesterday. 

 
13. Complete as sentenças usando in, at ou on. 

Has she got a job? No, she´s still ____ School. 
We walked to the restaurant, but we went home __ a taxi. 
I enjoyed the flight, but the food ______ the plane wasn’t 
very nice. 
Assinale a sequência correta: 

a) at - in - in 
b) at - in - on 
c) in - on - in 
d) on - at - on 

 
14. Qual das alternativas NÃO está na voz passiva? 

a) The office is being cleaned. 
b) The shirts have been ironed. 
c) The roof is being repaired. 
d) Mary has been married three times. 

 
15. Complete sentenças usando must, mustn’t ou needn’t: 

Mary gave me a letter to post. I ___ remember to post it. 
There’s plenty of time for you to make up your mind. You 
______ decide now. 
We ______ make any noise. 
Assinale a sequencia correta: 

a) must - mustn’t - needn’t 
b) mustn’t - needn’t - must 
c) must - needn’t - mustn’t 
d) needn’t – must - mustn’t 

 
16. Complete a sentença com o correto Phrasal Verb e 

assinale a alternativa correta: 
I don’t want to hear any more about this matter. Please, 
don’t ___________ again. 

a) save it up 
b) cheer it up 
c) bring it up 
d) blow it up 

 
17. Assinale a alternativa em que o uso do singular ou do 

plural está INCORRETO: 

a) The Government want to increase taxes. 
b) Gymnastics are my favourite sport. 
c) They are nice people. 
d) The police are investigating the murder. 
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18. Complete as sentenças usando by ou until: 

Sarah has gone away. She will be away _____ Monday. 
Sorry, but I must to go. I have to go home ____ 5 o’ clock. 
I’d better pay the phone bill. It has to be paid ____ 
tomorrow. 
Assinale a sequência correta: 

a) until - by - by 
b) by - by - until 
c) until - until - by 
d) by - until - until 

 
19. Complete a sentença com o tempo verbal correto e 

assinale a alternativa correta: 
The police _________ three people, but later they let go 
them. 

a) arrast 
b) will arrast 
c) have arrasted 
d) arrasted 

 
20. Complete as sentenças com to, on ou for: 

I’m going ____ France next week. 
I’m going out _____ a walk. Do you want to come? 
Would you like to go ____ a tour of the city? 
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta: 

a) on - to - to 
b) to - on - on 
c) to - on - for 
d) to - for - on 

 
BLOCO 1 
 
21. Referente aos bens indique na relação abaixo com as 

letras (BI) bem intangível e com as letras (BT) Bens 
tangíveis, respondendo a sequência correta. 

(  ) Patentes. 
(  ) Direitos Autorais. 
(  ) Licenças e Franquias. 
(  ) Marca. 

a) BT; BI; BI; BI. 
b) BT; BT; BI; BI. 
c) BI; BI; BI; BI. 
d) BI; BT; BI; BI. 

 
22. Indique qual das opções abaixo NÃO deve ser eliminado 

das demonstrações contábeis consolidadas? 

a) Os saldos de quaisquer contas decorrentes de 
transações entre as entidades incluídas na 
consolidação. 

b) As parcelas dos resultados do exercício, do 
patrimônio líquido e do custo de ativos de qualquer 
natureza que corresponderem a resultados ainda não 
realizados de negócios entre as entidades, exceto 
quando representarem perdas permanentes. 

c) Os valores dos investimentos da controladora em 
cada controlada e o correspondente valor no 
patrimônio líquido da controlada. 

d) Os impostos e contribuições relacionados às 
transações entre as entidades que formam a unidade 
de natureza econômico-contábil. 

 

23. Em relação as demonstrações contábeis consolidadas, 
indique as afirmativas corretas: 

I. Uma Entidade exerce o controle sobre outra quando 
detém, direta ou indiretamente, por intermédio de 
outras Entidades, direitos de sócia que lhe 
assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger ou 
destituir a maioria dos administradores. 

II. A entidade que possuir investimento em entidades 
controladas, incluindo as sob controle conjunto, pode 
ou não elaborar demonstrações contábeis 
consolidadas. 

III. Entende-se por unidade de natureza econômico-
contábil o patrimônio, sem personalidade jurídica 
própria, resultante da agregação de patrimônios 
autônomos pertencentes a duas ou mais entidades. 

a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

 

24. Em relação as características qualitativas das 
informações-contábeis financeiras temos o seguinte 
conceito: Refere-se ao uso dos mesmos métodos para 
os mesmos itens, tanto de um período para outro 
considerando a mesma entidade que reporta a 
informação, quanto para um único período entre 
entidades. Estamos falando da: 

a) Consistência. 
b) Comparabilidade. 
c) Materialidade. 
d) Verificabilidade. 

 

25. Com relação a mensuração dos elementos contábeis 
temos o seguinte conceito: 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. Estamos 
falando do: 

a) Valor realizável. 
b) Custo histórico. 
c) Valor presente. 
d) Custo corrente. 

 

26. O montante pelo qual o ativo está reconhecido no 
balanço depois da dedução de toda respectiva 
depreciação, amortização ou exaustão acumulada e 
ajuste para perdas é reconhecido como: 

a) Valor justo. 
b) Valor Recuperável. 
c) Unidade Geradora de Caixa. 
d) Valor Contábil. 

 

27. 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. Estamos 
falando da: 

a) Correção a valor realizável. 
b) Inflação. 
c) Correção ao valor justo. 
d) Atualização monetária. 
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28. Indique V para as afirmações Verdadeira e F para as 
afirmações falsas. 

(  ) Há uma forte associação entre incorrer em gastos e 
gerar ativos, mas ambas as atividades não são 
necessariamente indissociáveis. Assim, o fato de a 
entidade ter incorrido em gasto pode fornecer uma 
evidência de busca por futuros benefícios 
econômicos, mas não é prova conclusiva de que um 
item que satisfaça à definição de ativo tenha sido 
obtido. De modo análogo, a ausência de gasto 
relacionado não impede que um item satisfaça à 
definição de ativo e se qualifique para 
reconhecimento no balanço patrimonial. Por exemplo, 
itens que foram doados à entidade podem satisfazer 
à definição de ativo. 

(  ) O benefício econômico futuro incorporado a um ativo 
é o seu potencial em contribuir, direta ou 
indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes 
de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser 
produtivo, quando o recurso for parte integrante das 
atividades operacionais da entidade. Pode também 
ter a forma de conversibilidade em caixa ou 
equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de 
reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo 
industrial alternativo que reduza os custos de 
produção. 

(  ) Uma característica essencial para a existência de 
passivo é que a entidade tenha uma obrigação 
presente. Uma obrigação é um dever ou 
responsabilidade de agir ou de desempenhar uma 
dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem 
ser legalmente exigíveis em consequência de 
contrato ou de exigências estatutárias. Esse é 
normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar 
por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações 
surgem também de práticas usuais do negócio, de 
usos e costumes e do desejo de manter boas relações 
comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse 
modo, se, por exemplo, a entidade que decida, por 
questão de política mercadológica ou de imagem, 
retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando 
tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois da 
expiração do período da garantia, as importâncias 
que espera gastar com os produtos já vendidos 
constituem passivos. 

a) F, V, F. 
b) V, V, V. 
c) V, F, F. 
d) V, V, F. 

 
29. Com relação a estrutura da Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA), fazem parte do grupo dos valores 
adicionados recebidos (dados) em transferência a outras 
entidades EXCETO: 

a) Ao resultado positivo ou negativo de equivalência 
patrimonial. 

b) Materiais consumidos incluídos no custo dos 
produtos, mercadorias e serviços vendidos. 

c) Aos valores registrados como receitas de aluguéis ou 
royalties, quando se tratar de entidade que não tenha 
como objeto essa atividade. 

d) Aos valores registrados como dividendos relativos a 
investimentos avaliados ao custo. 

 

30. Com relação a mensuração do valor recuperável indique 
as afirmações corretas: 

I. Nem sempre é necessário determinar o valor justo 
líquido de despesas de venda de um ativo e seu valor 
em uso. Se qualquer um desses montantes exceder 
o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização 
e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 

II. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de 
um ativo exceda materialmente seu valor contábil, o 
valor justo líquido de despesas de venda do ativo 
pode ser considerado como seu valor justo líquido. 

III. A melhor evidência do valor justo líquido de despesas 
de venda de um ativo é o preço de contrato de venda 
firme em transação em bases comutativas, entre 
partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas adicionais que seriam diretamente 
atribuíveis à venda do ativo. 

a) Apenas a afirmação III está correta. 
b) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

 
31. ___________________ são aquelas que resultam em 

mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da entidade. (Atividades 
relacionadas ao fluxo de caixa) 

a) Atividades de financiamento. 
b) Atividades securitárias. 
c) Atividades Operacionais. 
d) Atividades de investimento. 

 
32. O princípio contábil que pressupõe o emprego de certo 

grau de precaução no exercício dos julgamentos 
necessários às estimativas em certas condições de 
incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam 
superestimados e que passivos e despesas não sejam 
subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao 
processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais é o: 

a) Princípio da Entidade. 
b) Princípio da Oportunidade. 
c) Princípio do Registro pelo Valor Original. 
d) Princípio da Prudência. 

 
33. Com relação ao imobilizado indique as afirmações 

corretas: 

I. Depois do reconhecimento como ativo, um item do 
imobilizado deve ser mantido pelo seu custo, menos 
a depreciação acumulada e as perdas para reduzir ao 
valor justo. 

II. Os custos de manutenção diária de item do 
imobilizado que incluem, principalmente, mão-de-
obra, bens de consumo e pequenas peças devem ser 
reconhecidos no resultado quando incorridos. 

III. O ganho ou perda decorrente de baixa de um item do 
imobilizado deve ser determinado como a diferença 
entre o valor líquido da venda, se houver, e o valor 
contábil do item. 

a) Apenas a afirmação III está correta. 
b) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
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34. A parcela do valor contábil que excede o valor 
recuperável é chamada de: 

a) Provisão para perdas. 
b) Valor Residual. 
c) Custo. 
d) Preço. 

 
BLOCO 2 
 
35. Identifique o valor das compras em determinado período 

com as seguintes informações: 

Estoque Inicial = R$ 2.700,00 
Estoque Final = R$ 3.000,00 
Custo da Mercadoria Vendida = R$ 320,00 

a) R$ 3.320,00 
b) R$ 620,00 
c) R$ 3.020,00 
d) R$ 300,00 

 
36. Com base no controle de estoques de um determinado 

produto, pelo PEPS, temos: 

Estoque Inicial em 01/03/X17 composto por 40 unidades, 
adquiridas no valor de R$ 2.000,00 cada. 
No dia 06/03/X17 compra de 20 unidades, no valor de R$ 
3.000,00 cada. 
No dia 10/03/X17 venda de 20 unidades por R$ 2.500,00 
cada. 
No dia 20/03/X17 venda de 30 unidades por R$ 3.500,00 
cada. 

Qual o saldo total em R$ no estoque? 

a) R$ 35.000,00 
b) R$ 30.000,00 
c) R$ 5.000,00 
d) R$ 40.000,00 

 
37. Com relação a destinação do resultado indique as 

afirmações corretas: 

I. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e poderá ser utilizada para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital.  

II. O saldo das reservas de lucros, exceto as para 
contingências, de incentivos fiscais e de lucros a 
realizar, não poderá ultrapassar o capital social. 
Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre 
aplicação do excesso na integralização ou no 
aumento do capital social ou na distribuição de 
dividendos.  

III. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos 
da administração, deliberar reter parcela do lucro 
líquido do exercício prevista em orçamento de capital 
por ela previamente aprovado.  

a) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 
d) Apenas a afirmação III está correta. 

 
38. Quando dividimos as disponibilidades pelo passivo 

circulante, temos o: 

a) Índice de Liquidez Imediata. 
b) Índice de Liquidez Corrente. 
c) Índice de Liquidez Geral. 
d) Índice de Liquidez Seca. 

39. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da 
administração, destinar parte do lucro líquido à formação 
de reserva com a finalidade de compensar, em exercício 
futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada 
provável, cujo valor possa ser estimado. Estamos 
falando da: 

a) Reserva Estatutária. 
b) Reserva de Incentivos Fiscais. 
c) Reserva de Contingência. 
d) Reserva Legal. 

 
40. Temos as seguintes informações em relação aos índices 

de rentabilidade: 

Venda Líquida = R$ 60.000,00 
Lucro Líquido = R$ 8.000,00 
Lucro Operacional = R$ 6.000,00 
Venda Bruta = 85.000,00 
Ativo Total Médio = 320.000,00 

Qual a margem de lucro sobre as vendas? 

a) 0,09 
b) 0,10 
c) 0,07 
d) 0,13 

 
41. Calcule o valor do ebitda, com as seguintes informações: 

Custo do Produto Vendido = R$ 90.000,00 
Despesas com vendas e administrativas = 100.000,00 
Deduções da Receita Bruta = 120.000,00 
Depreciação e amortização = 25.000,00 
Receita Operacional Bruta = 550.000,00 

a) 265.000,00 
b) 435.000,00 
c) 405.000,00 
d) 215.000,00 

 
42. São os desembolsos efetuados pelas empresas de 

forma voluntária, compreendendo contribuições para 
organizações culturais ou filantrópicas, por exemplo. 
Estamos definindo: 

a) Despesas. 
b) Gastos. 
c) Custos. 
d) Investimentos. 

 
BLOCO 3 
 
43. Qual dos tributos abaixo é criado em decorrência de 

obras públicas? 

a) Taxas. 
b) IPI. 
c) Contribuição de melhoria. 
d) ICMS. 

 
44. Em relação ao fato gerador das obrigações tributárias. 

Quais das obrigações têm seu fator gerador 
considerada(o) complexivo? 

a) ITR. 
b) PIS. 
c) ITBI. 
d) IRPF. 

 
 



GasBrasiliano – Processo Seletivo Público – Edital 001/GASBRASILIANO/PSP-1/2017 
Cargo: 1020 - Contador(a) Júnior 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 6 de 6 

TIPO 1 

45. São as unidades nas quais são realizadas as 
acumulações de custos. Normalmente a acumulação é 
feita por um departamento, mas, pode haver tantas 
subdivisões quantas sejam necessárias. Assim pode 
haver custeio por uma seção ou até por uma máquina, 
guardando-se sempre a noção de relevância dos valores 
que estas unidades representam, em dos valores 
envolvidos ou da importância da informação gerencial 
evidenciada.  Estamos definindo: 

a) Centro de custos. 
b) Custos. 
c) Unidade de custos. 
d) Departamentalização. 

 
46. É uma forma de tributação simplificada para 

determinação da base de cálculo do Imposto de Renda - 
IRPJ, e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - 
CSLL das pessoas jurídicas. Estamos falando do: 

a) Lucro Arbitrado. 
b) Lucro Real. 
c) Simples Nacional. 
d) Lucro Presumido. 

 
47. Em relação as espécies de tributos, qual abaixo é 

considerado não-vinculado? 

a) Contribuição de melhorias. 
b) Taxas. 
c) Contribuições sociais. 
d) Tributos sobre a renda. 

 
48. Com relação a conceitos relativos a tributos indique as 

afirmações corretas: 

I. Contribuições de Melhoria: tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização 
efetiva ou potencial de serviço público, específico e 
divisível, prestado ou colocado à disposição do 
contribuinte.  

II. Contribuições de Intervenção no Domínio 
Público(CIDE): são contribuições regulatórias, 
utilizadas como instrumento de política econômica 
para enfrentar determinadas situações que exijam a 
intervenção da União na economia do país. 
Geralmente utilizadas no setor de Combustíveis.  

III. Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa 
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária.  

a) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmação III está correta. 
c) Apenas a afirmação II está correta. 
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

 
49. Uma empresa que faz parte do simples nacional, está 

unificando o pagamento de vários impostos. Abaixo 
temos alguns deles, EXCETO. 

a) COFINS. 
b) PIS. 
c) IRPF. 
d) IRPJ. 

 
 
 
 
 

50. Com relação ao Lucro Real indique as afirmações 
corretas: 

I. O Lucro real é demonstrado no Livro Diário e no Livro 
Caixa.  

II. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no 
lucro real poderá optar pelo regime anual de 
tributação. Nesse caso, a empresa deverá antecipar 
o imposto devido em 31 de dezembro pelo 
pagamento, em cada mês, por estimativa.  

III. O lucro real é o regime tributário em que a tributação 
é calculada sobre o lucro bruto do período de 
apuração, considerando valores a adicionar ou 
descontar conforme as compensações permitidas 
pela lei. Assim, antes de afirmar qual foi a 
lucratividade real, é preciso verificar o lucro líquido de 
cada ano ou período, conforme a legislação.  

a) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) Todas as afirmações estão incorretas. 
d) Apenas a afirmação III está correta. 


