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 INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de

Aplicação de Prova. 
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde. 
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou

preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA 
 
• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Aplicação de Prova. 
• Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados. 
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta.  
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do 

candidato. 
• Use somente caneta esferográfica azul ou preta.                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 24/09/2007 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO 25 e 26/09/2007 www.nce.ufrj.br/concursos  
Fax: (21) 2598-3300 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado   
final das PO 10/10/2007 www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos 

 

A C D E

INSTRUÇÕES GERAIS 
• Você recebeu do fiscal: 

• Um caderno de questões contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha e 03 (três) questões discursivas; 
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva; 
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva. 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome e código do perfil profissional informado nesta capa de
prova corresponde ao nome e código do perfil profissional informado em seu cartão de respostas. 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão
corretas.   

• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o
seu tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o desenvolvimento das respostas da Prova Discursiva. 

• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas.  
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea a). 
• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões e o seu cartão

de respostas e seu caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea c). 
• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 20 (vinte) minutos para o término do horário estabelecido

para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea d). 
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva devidamente

assinado e o caderno de respostas devidamente desindentificado. 
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.  
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local. 

CONCURSO PÚBLICO
CON0 
CON2 
CON5

http://www.nce.ufrj.br/concursos
http://www.nce.ufrj.br/concursos
http://www.nce.ufrj.br/concursos
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO – COM QUE CORPO EU VOU? 
Maria Rita Kehl, Folha de São Paulo, 30/06/2002 

 
 O cuidado de si volta-se para a produção da aparência, 
segundo a crença já muito difundida de que a qualidade do 
invólucro muscular, a textura da pele e a cor dos cabelos 
revelam o grau de sucesso de seus “proprietários”. Numa praia 
carioca, escreve Stéphane Malysse, as pessoas parecem 
“cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular 
usada sob a pele fina e esticada...” 
 São corpos em permanente produtividade, que trabalham a 
forma física ao mesmo tempo em que exibem os resultados 
entre os passantes. São corpos-mensagem, que falam pelos 
sujeitos. O rapaz “sarado”, a loira siliconada, a perna 
musculosa ostentam seus corpos como se fossem aqueles 
cartazes que os homens sanduíches carregam nas ruas do 
centro da cidade. “Compra-se ouro”. “Vendem-se cartões 
telefônicos”. “Belo espécime humano em exposição”. 
 A cultura do corpo não é a cultura da saúde, como quer 
parecer... É a produção de um sistema fechado, tóxico, 
claustrofóbico. Nesse caldo de cultura insalubre, 
desenvolvem-se os sistemas sociais da drogadição (incluindo 
o abuso de hormônios e anabolizantes), da violência e da 
depressão. Sinais claros de que a vida, fechada diante do 
espelho, fica perigosamente vazia e sem sentido. 

 
 

01 – Pode-se dizer sobre o título dado ao texto que: 
 
(A) representa um protesto contra a cultura inútil do corpo; 
(B) numa alusão intertextual, faz a correspondência entre 

corpo e roupa; 
(C) indica uma posição moderna de ultravalorização do 

corpo; 
(D) mostra a futilidade de parte da sociedade moderna; 
(E) demonstra que o corpo passa a valer mais do que as 

qualidades morais. 
 
02 – O texto, em muitas passagens, “coisifica” o ser humano, 
inclusive pela linguagem empregada. A palavra ou expressão 
do primeiro parágrafo que NÃO colabora para essa 
“coisificação” humana é: 
 
(A) aparência; 
(B) invólucro muscular; 
(C) seus “proprietários”; 
(D) sobrecorpo; 
(E) vestimenta muscular. 
 
03 – A alternativa em que a expressão sublinhada NÃO foi 
substituída de forma adequada por um termo equivalente é: 
 
(A) a textura da pele = dérmica; 
(B) cor dos cabelos = capilar; 
(C) caldo de cultura = culto; 
(D) centro da cidade = urbano; 
(E) a cultura do corpo = corporal. 
 
 

04 – A alternativa em que os termos ligados pela conjunção E 
são termos equivalentes semanticamente é: 
 
(A) “a textura da pele e a cor dos cabelos”; 
(B) “sob a pele fina e esticada”; 
(C) “abuso de hormônios e anabolizantes”; 
(D) “da violência e da depressão”; 
(E) fica perigosamente vazia e sem sentido”. 
 
05 – Muitos termos do texto aparecem entre aspas; assinale a 
correspondência correta entre emprego das aspas e a 
justificativa do seu emprego, segundo informações de 
gramáticas de língua portuguesa: 
 
(A) as aspas abrem e fecham citações: “sarados”; 
(B) as aspas indicam que as palavras estão tomadas 

materialmente, sem função na frase: “proprietários”; 
(C) as aspas marcam palavras de outro texto, transferidas para 

o texto presente: “Compra-se ouro”; 
(D) as aspas assinalam a presença de uma palavra fora de seu 

sentido habitual: “Belo espécime humano em exposição”; 
(E) as aspas mostram um termo de linguagem coloquial: 

“Vendem-se cartões telefônicos”. 
 
06 – “as pessoas parecem cobertas por um sobrecorpo, como 
uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e esticada...”; 
o que se destaca como característica principal das pessoas 
citadas nesse segmento do texto é: 
 
(A) personalidade exibicionista; 
(B) beleza física; 
(C) preocupação com a saúde; 
(D) temperamento detalhista; 
(E) elegância discreta. 
 
07 – “Compra-se ouro” / “Vendem-se cartões telefônicos”; 
nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com a 
norma culta da língua. O cartaz abaixo em que esse mesmo 
cuidado NÃO se verifica é: 
 
(A) Alugam-se quartos para rapazes solteiros; 
(B) Precisam-se de ajudantes para serviços domésticos; 
(C) Contratam-se serventes de pedreiros; 
(D) Consertam-se roupas; 
(E) Emprestam-se livros para estudantes pobres. 
 
08 – A loira siliconada, citada no texto, serve de exemplo de: 
 
(A) corpos em permanente produtividade; 
(B) cultura da saúde; 
(C) sintoma social da drogadição; 
(D) violência e depressão; 
(E) despreocupação com a aparência. 
 
09 – Vocábulos que NÃO são acentuados em razão da mesma 
regra ortográfica são: 
 
(A) aparência / proprietários; 
(B) já / é; 
(C) invólucro / física; 
(D) sanduíches / tóxico; 
(E) telefônicos / claustrofóbicos. 
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10 – O texto lido apresenta um conjunto de posicionamentos; 
o item que mostra um posicionamento que NÃO corresponde 
a uma opinião do autor é: 
 
(A) a cultura do corpo é algo diferente da cultura da saúde; 
(B) o corpo humano deve ter alguém como recheio; 
(C) a cultura excessiva do corpo fecha o sujeito em si mesmo; 
(D) a dedicação exclusiva ao corpo é parte de um caldo 

cultural nocivo; 
(E) os corpos sarados escondem seus verdadeiros 

“proprietários”. 
 
11 – O vocábulo do último parágrafo do texto que tem seu 
significado corretamente indicado é: 
 
(A) tóxico = depressivo; 
(B) claustrofóbico = psicopatológico; 
(C) insalubre = saudável; 
(D) sintomas = conseqüências; 
(E) drogadição = sedução. 
 
12 – O texto deve ser predominantemente classificado como: 
 
(A) um alerta contra as drogas; 
(B) uma crítica à supervalorização da aparência; 
(C) um protesto contra exercícios físicos; 
(D) um elogio aos cuidados com a saúde; 
(E) uma informação sobre fatos desconhecidos e perigosos. 
 
13 – Os argumentos apresentados pelo autor do texto são 
predominantemente: 
 
(A) depoimentos de autoridades no assunto tratado; 
(B) exemplos retirados de experiência profissional; 
(C) pesquisas realizadas na área do combate às drogas; 
(D) opiniões de caráter pessoal; 
(E) de base estatística. 
 
14 – Nos itens abaixo há uma junção de substantivo + 
adjetivo; o item em que o adjetivo mostra uma opinião do 
autor do texto é: 
 
(A) invólucro muscular; 
(B) praia carioca; 
(C) pele fina; 
(D) loira siliconada; 
(E) sistema tóxico. 
 
15 – “desenvolvem-se os sintomas sociais da drogadição”; a 
forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída 
adequadamente por: 
 
(A) serão desenvolvidos; 
(B) sejam desenvolvidos; 
(C) são desenvolvidos; 
(D) eram desenvolvidos; 
(E) foram desenvolvidos. 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA  
 

READ TEXT I  AND ANSWER QUESTIONS 16 TO 20: 
 

TEXT I 
 

Africa’s Oil 
 

The world is looking to West Africa for its next big energy 
bet. But oil can be a curse as much as a blessing. This time, 
which will it be? 
 

(TIME, June 11, 2007) 
 

16 – This text is about oil that Africa may: 
 
(A) import; 
(B) burn; 
(C) have; 
(D) control; 
(E) donate. 
 
17 – The final sentence introduces a: 
 
(A) certainty; 
(B) solution; 
(C) warning; 
(D) surprise; 
(E) doubt. 
 
18 –  next  in “its next big energy bet” indicates: 
 
(A) space; 
(B) time; 
(C) size; 
(D) length; 
(E) weight. 
 
19 – The underlined word in “oil can be a curse” implies: 
 
(A) permission; 
(B) prohibition; 
(C) consent; 
(D) certainty;  
(E) possibility. 
 
20 – as much as in “a curse as much as a blessing” signals a: 
 
(A) contrast; 
(B) conclusion; 
(C) condition; 
(D) comparison; 
(E) consequence. 
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TEXT II 

 
RECYCLE CITY: The Road to Curitiba 

By ARTHUR LUBOW 
 

On Saturday mornings, children gather to paint and draw in 
the main downtown shopping street of Curitiba, in southern 
Brazil. More than just a charming tradition, the child's play 
commemorates a key victory in a hard-fought, ongoing war. 
Back in 1972, the new mayor of the city, an architect and 
urban planner named Jaime Lerner, ordered a lightning 
transformation of six blocks of the street into a pedestrian 
zone. The change was recommended in a master plan for the 
city that was approved six years earlier, but fierce objections 
from the downtown merchants blocked its implementation. 
Lerner instructed his secretary of public works to institute 
the change quickly and asked how long it would take. ''He 
said he needed four months,'' Lerner recalled recently. ''I 
said, 'Forty-eight hours.' He said, 'You're crazy.' I said, 'Yes, 
I'm crazy, but do it in 48 hours.' ''  

(from http:// www.nytimes.com on July 19th, 2007) 
 
 
21 – The plan described was to create a: 
 
(A) parking lot; 
(B) traffic-free area; 
(C) shopping mall; 
(D) protected playground; 
(E) bus terminal. 
 
22 – The text implies that the project, when started, was 
implemented: 
 
(A) rapidly; 
(B) slowly; 
(C) cautiously; 
(D) gradually; 
(E) carefully. 
 
23 –  The celebration mentioned occurs: 
 
(A) on weekends; 
(B) on Mondays; 
(C) in the afternoon; 
(D) once a month; 
(E) in 48 hours. 
 
24 – The text refers to a project created: 
 
(A) one year before; 
(B) last weekend; 
(C) on a Thursday night; 
(D) years ago; 
(E) three days earlier. 
 
 
 
 

25 –  The city merchants were: 
 
(A) hostile; 
(B) supportive; 
(C) happy; 
(D) pleased; 
(E) indifferent. 
 
26 – The war mentioned (l.4) was: 
 
(A) deadly; 5
(B) short; 
(C) difficult; 
(D) glorious; 
(E) light. 
 
27 – The underlined word in “children gather to paint and 
draw” (l.1) can be replaced by: 

  10 

 
(A) try; 
(B) prepare; 
(C) meet; 
(D) dress; 
(E) study. 
 
28 –  main  in “the main downtown shopping street” (l.2) 
means: 
 
(A) messy; 
(B) narrow; 
(C) peripheral; 
(D) principal; 
(E) side. 
 
29 –  “a key victory” (l.4) means that the victory is: 
 
(A) irrelevant; 
(B) important; 
(C) irresponsible; 
(D) interesting; 
(E) illegal. 
 
30 –  When we say that a war is “ongoing” (l.4), we mean      
it is:  
 
(A) atypical; 
(B) unique; 
(C) intermittent; 
(D) conventional; 
(E) uninterrupted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nytimes.com/
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31 – Em uma empresa industrial, será classificado como conta 
de Resultado Não Operacional na Demonstração do Resultado 
do Exercício: 
 
(A) ganho na alienação de imobilizado; 
(B) desconto financeiro obtido; 
(C) provisão para contribuição social; 
(D) abatimento sobre venda; 
(E) venda de sucatas. 
 
32 – São contas de Ativo Permanente: 
 
(A) investimentos temporários e veículos; 
(B) amortização acumulada e empréstimos a controladas; 
(C) despesas pré-operacionais e depreciação acumulada; 
(D) terrenos e mercadorias; 
(E) reserva de reavaliação e imóveis. 
 
33 – Determinada empresa apresentou um Lucro Líquido do 
Exercício no valor de $ 10.000. Após constituir a Reserva 
Legal, calculou os Dividendos no valor de $ 2.400, e a 
Reserva de Lucros a Realizar.  
Sabendo-se que o valor do lucro a realizar no período foi de        
$ 8.000, o valor a ser destinado para a Reserva de Reavaliação 
será de: 
 
(A) $200; 
(B) $400; 
(C) $500; 
(D) $2000; 
(E) $5.600. 
 
34 – O estatuto da Comercial S/A determina como pagamento 
de dividendos o percentual mínimo obrigatório. A empresa 
obteve um Lucro Líquido do Exercício de $ 16.000, e decidiu 
constituir as seguintes Reservas: Legal, Contingência no valor 
de $ 3.000 e Estatutária em 10% do Lucro Líquido do 
Exercício.  
O valor do Dividendo a Pagar evidenciado no Balanço 
Patrimonial dessa empresa será de:  
 
(A) $ 8.000; 
(B) $ 6.100; 
(C) $ 5.300; 
(D) $ 3.050; 
(E) $ 2.650. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 – A empresa Controladora avalia seus investimentos em 
Alfa e Bravo pelo método de equivalência patrimonial (MEP) 
e sua participação societária é de 60% em Alfa e de 50% em 
Bravo.  

Contas do  
Balanço Patrimonial  

Controladora Alfa Bravo 

Ativo:    
Investimentos:    
em “ALFA” 3.600   
em “BRAVO” 9.000   
Passivo:    
Patrimônio líquido    
 Capital 40.000    6.000 18.000 
 Lucros ou Prejuízos    5.000 (1.000)   4.000 

  
 
Com base na tabela acima, pode-se afirmar que os ajustes pelo 
MEP a serem feitos no final do período pela Controladora nos 
seus investimentos em Alfa e em Bravo, são, respectivamente: 

 
(A) perda de $ 600 e ganho de $ 2.000; 
(B) ganho de $ 1.400 e ganho de $ 13.000; 
(C) ganho de $ 3.000 e ganho de $ 22.000; 
(D) perda de $ 1.000 e ganho de $ 4.000; 
(E) perda de $ 3.600 e perda de $ 9.000. 
 
36 – Observe os fatos no quadro a seguir:  

 
Fatos ocorridos no período Valor 

R$ 
1. Aquisição de móveis e utensílios a vista 5.000 
2. Empréstimos concedidos aos sócios 2.000 
3. Recebimento de clientes de curto prazo 5.000 
4. Pagamento de fornecedores de curto prazo 1.000 
5. Reversão de reserva de contingência 100 
6. Despesa com depreciação no período 200 
7. Alienação de móveis com valor residual de 

$300, 
400 

8. Aporte de Capital Social em direitos de 
curto prazo 

2.700 

9. Apuração final do resultado do exercício 
(DRE) 

6.500 

10. Dividendos declarados 3.000 
 
A variação do Capital Circulante Líquido de acordo com a 
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos é: 

 
(A) redução de $ 500; 
(B) redução de $ 300; 
(C) redução de $ 200; 
(D) aumento de $ 1.500; 
(E) aumento de $ 1.700. 
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Com base na tabela de investimentos da Investidora ABC, que 
possui um Patrimônio Líquido no valor de $ 9.000.000, 
responda às questões 37 e 38: 

 
 

Perfil dos investimentos da Investidora ABC 
 

Valor Contábil 
de cada Investimento 
nas Empresas 

Participação de ABC 
no 

Capital da Investida 

Investidas R$ % 

W 500.000 53% do capital votante 

X 1.200.000 9% do capital total,  

sendo estes sem direito a voto  

Y 3.000.000 35% do capital total, 

sendo estes sem direito a voto 

 

Z 

 

750.000 

8%  do capital total,  

sendo 12% em capital com direito 

a voto 

 
 
37 – A empresa ABC mantém investimentos nas empresas W, 
X, Y e Z. De acordo com a Instrução CVM 247/96, essas 
empresas são da empresa ABC, respectivamente: 
 
(A) controlada, outro investimento, coligada e outro 

investimento;  
(B) coligada, outro investimento, coligada e outro 

investimento; 
(C) controlada, equiparada à coligada, outro investimento e 

equiparada à coligada; 
(D) controlada, outro investimento, coligada e equiparada à 

coligada; 
(E) coligada, equiparada à coligada, outro investimento e 

outro investimento.  
 
38 – Conforme a Instrução CVM 247/96, as seguintes 
empresas serão avaliadas pelo Método de Equivalência 
Patrimonial (MEP): 
 
(A) W, X e Y; 
(B) W, Y e Z; 
(C) X, Y e Z; 
(D) X e Y; 
(E) W, X, Y e Z. 

 
 
 
 
 

39 – A forma societária em que existe um acordo contratual e 
de parcelas proporcionais de participação, onde duas ou mais 
entidades empreendem uma atividade econômica subordinada 
a um controle conjunto denomina-se: 
 
(A) incorporação; 
(B) fusão; 
(C) aquisição; 
(D) consolidação; 
(E) joint-ventures.  
 
40 – “Salvo declaração em contrário, entende-se que o auditor 
considera satisfatórios os elementos contidos nas 
demonstrações contábeis examinadas e nas exposições 
informativas constantes das notas que as acompanham.”  
 
A norma de auditoria em destaque refere-se a: 
 
(A) pessoa do auditor;  
(B) execução do trabalho; 
(C) parecer; 
(D) relatório; 
(E) demonstrações. 
 
 
41 – Entre as áreas da empresa que o auditor deve estudar para 
conhecer a natureza das operações do negócio a ser auditado e 
assim planejar melhor seu trabalho, está a área financeira.  
A alternativa que NÃO está relacionada com a área     
financeira é: 
 
(A) possíveis problemas de liquidez; 
(B) projeções até o fim do exercício social; 
(C) principais clientes e suas condições financeiras; 
(D) comportamento do fluxo de caixa; 
(E) principais fornecedores e suas condições financeiras. 
 
 
42 – No exame dos Controles Internos, o Auditor executa os 
testes no órgão responsável por esse controle a fim de definir a 
natureza e a extensão dos procedimentos de Auditoria.  A 
tarefa de atribuir a cada funcionário da empresa o seu papel ou 
função na organização está relacionada ao Princípio de 
Controle denominado: 
 
(A) rotinas internas; 
(B) custos dos controles x benefícios; 
(C) amarrações do sistema; 
(D) responsabilidade; 
(E) segregação de função.  
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43 – Compõe o procedimento de auditoria denominado 
Contagem Física: 
 
(A) dinheiro em conta corrente bancária; 
(B) requisição de compras; 
(C) cálculo de valorização de estoque; 
(D) estoque em poder de terceiros; 
(E) baixa de estoque pela venda. 
 
44 – Os Papéis de Trabalho de uma Auditoria são divididos 
em Correntes e Permanentes. A alternativa que apresenta 
apenas Papéis de Trabalho do tipo Corrente é: 
 
(A) questionário de controle interno e diferido; 
(B) revisão analítica e manuais de procedimentos internos; 
(C) estatuto social e legislações específicas aplicadas à 

empresa auditada; 
(D) cópias de atas de reuniões e de contratos de assistência 

técnica; 
(E) cópias de contratos bancários de financiamentos a longo 

prazo e investimentos. 
 
45 – O Auditor deve calcular índices econômico-financeiros 
como parte de seu serviço denominado: 
 
(A) risco; 
(B) norma; 
(C) teste; 
(D) revisão analítica; 
(E) parecer. 
 
46 – Quando a empresa auditada não divulgar uma informação 
importante nas notas explicativas de suas demonstrações 
financeiras, o auditor deve emitir um Parecer do tipo: 
 
(A) limpo;  
(B) adverso; 
(C) com ressalva; 
(D) negativa parecer; 
(E) abstenção de opinião. 
 
47 – Uma empresa realizou vários desembolsos no ano a fim 
de adequar suas instalações, tornando-as mais funcionais, 
modernas e ampliadas. Os recursos foram aplicados na 
remoção e construção de paredes, novas salas, troca de pisos e 
expansão de redes elétricas e hidráulicas. O auditor observou 
que tais desembolsos foram tratados como despesa de 
manutenção e conservação. 
Os testes principal e secundário desse fato foram, 
respectivamente: 
 
(A) de ativo para superavaliação  e de passivo para 

subavaliação;  
(B) de despesa para superavaliação  e de passivo para 

subavaliação; 
(C) de despesa para superavaliação  e de ativo para 

superavaliação; 
(D) de despesa para subavaliação  e de ativo para 

superavaliação; 
(E) de despesa para superavaliação  e de ativo para 

subavaliação. 

Observe a Demonstração do Resultado do Exercício a seguir e 
responda às questões de 48 a 50: 

 
DREx 2004 2003 

= Vendas Líquidas 8.396 8.196 
(-) CPV (6.530) (6.365) 
= Lucro Operacional Bruto 1.866 1.831 
(-) Despesas Operacionais (1.111) (1.173) 

Administrativas (385) (483) 
Comerciais (438) (425) 
Financeiras (288) (265) 

Ganho de Equivalência 
Patrimonial 

50 30 

= Lucro Operacional Líquido 805 688 
(-) IR (241) (206) 
Lucro Líquido do Exercício 564 482 

 
 
48 – De acordo com a Análise Horizontal da Demonstração do 
Resultado do Exercício, o item que apresentou o maior 
quociente de evolução foi: 
 
(A) Vendas Líquidas; 
(B) Custo dos Produtos Vendidos; 
(C) Despesas Operacionais; 
(D) Lucro Operacional Bruto; 
(E) Lucro Líquido do Exercício. 
 
49 – As Margens Operacional e Líquida do ano de 2004 são, 
respectivamente: 
 
(A) 22,34% e 5,88%; 
(B) 22.22% e 6,72%; 
(C) 9,58% e 6,72%; 
(D) 8,34% e 5,88%; 
(E) 8,34% e 6,72%. 

 
50 – Conforme a Análise Vertical do ano de 2004, observa-se 
que a participação do Custo dos Produtos Vendidos, das 
Despesas Operacionais e do Imposto de Renda são, 
respectivamente: 
 
(A) 14,31%; 5,21% e 6,88%; 
(B) 22,22%; 13,23% e 2,87%; 
(C) 22,34%; 14,31% e 2,51%; 
(D) 77,78%; 13,23% e 2,87%; 
(E) 77,66%; 14,31% e 2,51%. 
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Observe o Balanço Patrimonial a seguir e responda às 
questões de 51 a 55: 

 
Capítulo 2 ATIVO 2004 2003 

CIRCULANTE 3.800 3.440
DISPONIBILIDADE 70 60 
CLIENTES 2.200 2.000 
ESTOQUES 1.530 1.380 

REALIZÁVEL A LP 300 250
PERMANENTE 4.578 4.363

INVESTIMENTOS 1.578 1.563 
IMOBILIZADO 3.000 2.800 

 TOTAL 8.678 8.053 
Capítulo 3 PASSIVO 2004 2003 

CIRCULANTE 2.580 1.481
FORNECEDORES 1.140 135 
EMPRÉSTIMOS 1.008 861 
SALÁRIOS E ENCARGOS 95 90 
CONTRIBUIÇÕES 96 189 
IMPOSTO DE RENDA 241 206 

EXIGÍVEL A LP 1.200 1.400
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.898 5.172
 TOTAL   8.678   8.053 

 
51 – O Grau de Imobilização Técnica do ano de 2004 foi de: 
 
(A) 34,57%; 
(B) 52,75%; 
(C) 54,17%; 
(D) 61,25%; 
(E) 93,47%. 
 
52 – A Liquidez Ácida de 2004 foi de: 
 
(A) 0,03; 
(B) 0,88; 
(C) 1,39; 
(D) 1,47; 
(E) 2,32. 
 
53 – A Composição das Exigibilidades ou Endividamento do 
ano de 2004 foi de: 
 
(A) 68,25%; 
(B) 56,44%; 
(C) 47,25%; 
(D) 43,55%; 
(E) 35,77%. 
 
54 – Considerando uma Receita Bruta de Venda no valor de   
$ 9.000,00 com incidência de ICMS de 18% e Devolução de 
Venda no valor de $ 900,00, o Prazo de Contas a Receber do 
ano de 2004 é de: 
 
(A) 122 dias; 
(B) 98 dias; 
(C) 88 dias; 
(D) 68 dias; 
(E) 61 dias. 
 

55 – Sabendo-se que o Custo das Mercadorias Vendidas do 
ano de 2004 foi de $ 6.400,00, o Prazo de Fornecedores do 
ano de 2004 é de: 
 
(A) 145 dias; 
(B) 128 dias; 
(C) 84 dias; 
(D) 75 dias; 
(E) 63 dias. 
 
56 – Sobre os demonstrativos contábeis pela Legislação 
Societária, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) a classificação das contas do Ativo é feita em ordem 

crescente de grau de liquidez e do Passivo em ordem 
decrescente de prioridade de pagamento das 
exigibilidades; 

(B) o critério de avaliação dos Ativos e registro dos Passivos 
é aplicado dentro do regime de Competência; 

(C) as demonstrações financeiras devem ser complementadas 
com notas explicativas; 

(D) os demonstrativos deverão ser comparativos a dois 
exercícios; 

(E) é obrigatória a apresentação das demonstrações 
financeiras consolidadas da investidora com suas 
controladas para as cias abertas.  

 
57 – Uma controladora irá encerrar seu Balanço em data 
diferente das suas controladas. Com relação à Consolidação 
do seu Balanço, é correto afirmar que: 
 
(A) a controladora não irá consolidar as informações da 

controlada no seu balanço; 
(B) a controladora poderá consolidar as informações da 

controlada independentemente dos períodos e montante 
de diferença entre eles; 

(C) a controlada poderá preparar demonstrações financeiras 
para fins de consolidação com período coincidente para 
consolidar na controladora; 

(D) se a controladora consolidar o Balanço de sua controlada 
que possui mais de 90 dias antes da data de encerramento 
do exercício da cia deverá incluir notas explicativas em 
seus demonstrativos; 

(E) só poderá ocorrer consolidação caso não tenha ocorrido 
na controlada neste período eventos com efeito relevante 
nas demonstrações consolidadas. 
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58 – A cia A (controladora) e a cia B (sua controlada) possui o 
seguinte Balanço demonstrado em 31.12.x0: 

 
Ativo Cia A Cia B 
Disponível R$ 100 R$ 250 
Contas a Receber – Controlada 
B 

R$ 200 - 

Estoques R$ 600   R$ 1000 
Investimentos – Controlada B  R$ 4050 - 
Imobilizado  R$ 2000  R$ 3000 
Total Ativo  R$ 6950  R$ 4250 
 
Passivo Cia A Cia B 
Contas a Pagar Terceiros R$ 1250 - 
Contas a Pagar Controladora A   R$ 200 
Capital R$ 3700   R$ 4000 
Lucros Acumulados R$ 2000 R$ 50 
Total Passivo R$ 6950   R$ 4250 
 

Após a consolidação pela controladora, pode-se afirmar que o 
saldo de: 
 
(A) Imobilizado, Capital, Lucros Acumulados e Total Ativo 

são respectivamente R$ 5000, R$ 3700, R$ 2000 e        
R$ 6950; 

(B) Imobilizado, Capital, Lucros Acumulados e Total Ativo 
são respectivamente R$ 3000, R$ 4000, R$ 50 e         
R$ 4250; 

  
62 – A empresa Hidrelétrica apurou que deveria recolher de 
FGTS sobre a folha de pagamentos de $ 1.000.000,00 um  
total de:  

(C) Estoques, Capital, Lucros Acumulados e Total Ativo são 
respectivamente R$ 1600, R$ 7700, R$ 2050 e          
R$ 11200; 

   (A) $ 10.000,00;  

(D) Disponibilidades, Contas a Pagar Terceiros, Capital e 
Total Passivo são respectivamente R$ 350, R$ 1250,      
R$ 3700 e R$ 4250; 

(E) o saldo de Disponibilidades, Contas a Pagar Terceiros, 
Capital e Total Passivo são respectivamente R$ 350,     
R$ 1250, R$ 7700 e R$ 6950. 

 
59 – A Cia A sofreu um processo de cisão total para Cia B e 
Cia C. Sobre esse processo, pode-se afirmar que: 
 
(A) a operação foi absorvida por outra Cia, sucedendo-lhe 

todos os direitos e obrigações; 
(B) ocorreu uma união de três Cias para formar uma nova, 

sucedendo-lhe todos os direitos e obrigações; 
(C) a Cia A extinguiu-se transferindo parcelas do seu 

patrimônio para as Cias B e C; 
(D) a Cia A extinguiu-se transferindo todo o seu patrimônio 

para a Cia B; 
(E) a Cia A extinguiu-se transferindo para a Cia B suas 

obrigações e para a Cia C seus direitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 – Sobre Incorporação de Cia controlada por controladora 
em cias abertas, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) em decorrência da incorporação, a sociedade incorporada 

desaparece e é incorporada à sociedade incorporadora; 
(B) a sociedade incorporadora deverá realizar um aumento de 

capital, que será subscrito com a versão da incorporada; 
(C) a avaliação dos dois patrimônios (controlada e 

controladora) será feita por três peritos; 
(D) os acionistas da incorporada perdem os direitos que 

tinham em relação ao patrimônio da sociedade extinta e 
passam a ser acionistas da sociedade incorporadora; 

(E) a avaliação do PL a preços de mercado da incorporadora 
e da incorporada deverá ser apresentado aos acionistas. 

 
61 – O governo do Estado do Rio de Janeiro obteve uma 
arrecadação de $ 1.000.000,00 com ICMS da empresa Energia 
e Gás, tendo, por conseqüência, que repassar aos municípios 
fluminenses a cota-parte de:   
 
(A) $ 50.000,00; 
(B) $ 100.000,00; 
(C) $ 150.000,00; 
(D) $ 200.000,00; 
(E) $ 250.000,00. 
 

 

(B) $ 20.000,00; 
(C) $ 50.000,00; 
(D) $ 60.000,00; 
(E) $ 80.000,00. 
 
63 – O único valor considerado Custo na Contabilidade de 
Custos de empresa manufatureira é o desembolso em:  
 
(A) propaganda; 
(B) comissão de vendas; 
(C) depreciação do automóvel do presidente da empresa; 
(D) seguro da fábrica; 
(E) dividendos pagos. 
 
64 –É contabilizado como custo fixo:  
 
(A) consumo de energia; 
(B) materiais; 
(C) matéria-prima; 
(D) mão-de-obra; 
(E) aluguel da fábrica. 
 
65 – O órgão responsável pela fiscalização das negociações 
em bolsa de valores é: 
 
(A) BACEN; 
(B) CVM; 
(C) Receita Federal; 
(D) INSS; 
(E) FGTS. 
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66 – No Brasil, as autoridades monetárias são: 
 
(A) CVM e BACEN; 
(B) SRF e CVM; 
(C) SRF e BACEN; 
(D) Conselho Monetário Nacional (CMN) e BACEN; 
(E) Conselho Monetário Nacional (CMN) e SRF. 
 
67 – Um comitente compra 1.000 ações da Eletrobrás no 
mercado, pagando o negócio na data da liquidação sem 
quaisquer obrigações adicionais. Trata-se de uma operação:  
 
(A) de derivativos; 
(B) à vista; 
(C) a termo; 
(D) de opções; 
(E) a futuro. 
 
68 – Com o objetivo de levantar fundos, a Cia ALFA realizou 
o desconto de uma duplicata com valor nominal de 
$ 30.000,00, cuja data de vencimento seria quatro meses 
depois. Se o regime de capitalização foi o de juros simples, a 
uma taxa de desconto de 3,5% ao mês, e a operação de 
desconto foi do tipo comercial simples, o valor líquido pago 
ao portador do título foi de: 
 
(A) $ 23.600,00; 
(B) $ 24.600,00; 
(C) $ 25.000,00; 
(D) $ 25.800,00; 
(E) $ 26.300,00. 
 
69 – Uma aplicação financeira rende 2% ao mês, em regime 
de capitalização composta. Para que seja possível efetuar 10 
retiradas mensais iguais, no valor de $ 5.000,00 cada uma, o 
primeiro saque começando 30 dias após uma única aplicação 
inicial, é necessário fazer um depósito de: 
 
(A) $ 44.912,95; 
(B) $ 47.515,74; 
(C) $ 50.380,28; 
(D) $ 52.008,20; 
(E) $ 54.748,60. 
 
70 – A Cia GAMA contratou um financiamento de 
$ 300.000,00, a ser pago em 48 meses, segundo as regras do 
Sistema de Amortização Constante (SAC). Nessas condições, 
o valor do saldo devedor do financiamento ao final do 40º mês 
será de: 
 
(A) $ 30.000,00; 
(B) $ 36.000,00; 
(C) $ 42.000,00; 
(D) $ 48.000,00; 
(E) $ 50.000,00. 
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Questão 1 – A empresa Comércio S.A. possuía o seguinte 
estoque inicial e realizou as seguintes operações de compra e 
vendas de mercadorias:  
 

Organização: Núcleo de Computação Eletrônica 

 
Dessa forma, qual foi o estoque final em 31/12/X0, apurado 
pelo custo médio de aquisição?  
Obs: desprezar os arredondamentos. 
 
Máximo para resposta: 15 linhas 

 
 
 
 

Questão 2 – Uma empresa elétrica adquiriu uma turbina com 
uma estimativa de vida útil operacional de 10 anos por 
160.000,00. Considerando-se que no quinto ano a turbina 
ficou parada por 5 (cinco) meses, pois houve uma estiagem 
que não permitiu sua operação, qual foi a depreciação 
acumulada da turbina após 7 (sete) anos de sua aquisição? 
Obs: desprezar os arredondamentos. 
 
Máximo para resposta: 15 linhas 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 3 – A empresa Unida LTDA apresentava a seguinte 
situação patrimonial antes de ser cindida: 
 

 
Essa empresa foi cindida, formando a Separada Ltda. e a 
Cindida Ltda. 
O laudo de avaliação utilizado para o evento estabelecia que o 
valor de mercado dos bens do imobilizado com o valor 
residual de $ 40.000 foram reavaliados da seguinte forma: 
 

 

Com base nesses valores, foi procedida a cisão da empresa 
Unida Ltda., ficando a Separada Ltda. com o veículo Grande, 
enquanto a Cindida Ltda. ficou com o veículo pequeno mais 
as contas de giro.  
Com base nesses dados, demonstre os patrimônios formados 
pela cisão. 
 
Máximo para resposta: 15 linhas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data Operação 
01/01/X0 Estoque inicial de 10 peças com valor 

unitário de 13,00 
02/01/X0 venda de 6 peças por 19,00 cada 
08/01/X0 compra de 8 peças por 12,0 cada 
12/01/X0 compra de 10 peças por 11,82 cada 
18/01/X0 venda de 5 peças por 19,5 cada 
21/01/X0 venda de 7 peças por 20,50 cada 
25/01/X0 venda de 8 peças por 18,00 cada 
31/01/X0 compra de 10 peças por 10,00 cada 

ATIVO PASSIVO 

Circulante $ 20.000 Circulante $ 10.000 

Permanente   Patrimônio 

Líquido 

 

Imobilizado $ 40.000 Capital $ 50.000 

Veículos $ 60.000   

(-) Depreciação (20.000)   

Total $ 60.000 Total $ 60.000 

Tipos de 

veículos 

Valor Depreciação 

acumulada 

Valor da 

reavaliação 

GRANDE 40.000 15.000 35.000 

PEQUENO 20.000 5.000 20.000 
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TABELA 1: Fator de Valor Futuro para Pagamento Único = (1 + i)n

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 
1 1,01000 1,02000 1,03000 1,04000 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000
2 1,02010 1,04040 1,06090 1,08160 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640
3 1,03030 1,06121 1,09273 1,12486 1,15763 1,19102 1,22504 1,25971
4 1,04060 1,08243 1,12551 1,16986 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049
5 1,05101 1,10408 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933
6 1,06152 1,12616 1,19405 1,26532 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687
7 1,07214 1,14869 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382
8 1,08286 1,17166 1,26677 1,36857 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093
9 1,09369 1,19509 1,30477 1,42331 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900
10 1,10462 1,21899 1,34392 1,48024 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892
11 1,11567 1,24337 1,38423 1,53945 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164
12 1,12683 1,26824 1,42576 1,60103 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817
13 1,13809 1,29361 1,46853 1,66507 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962
14 1,14947 1,31948 1,51259 1,73168 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719
15 1,16097 1,34587 1,55797 1,80094 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217
16 1,17258 1,37279 1,60471 1,87298 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594
17 1,18430 1,40024 1,65285 1,94790 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002
18 1,19615 1,42825 1,70243 2,02582 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602
19 1,20811 1,45681 1,75351 2,10685 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570
20 1,22019 1,48595 1,80611 2,19112 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096

         
TABELA 2: Fator de Valor Presente de Séries Uniformes = [(1+ i)n - 1] / [i(1+ i)n] 

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 
1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593
2 1,97040 1,94156 1,91347 1,88609 1,85941 1,83339 1,80802 1,78326
3 2,94099 2,88388 2,82861 2,77509 2,72325 2,67301 2,62432 2,57710
4 3,90197 3,80773 3,71710 3,62990 3,54595 3,46511 3,38721 3,31213
5 4,85343 4,71346 4,57971 4,45182 4,32948 4,21236 4,10020 3,99271
6 5,79548 5,60143 5,41719 5,24214 5,07569 4,91732 4,76654 4,62288
7 6,72819 6,47199 6,23028 6,00205 5,78637 5,58238 5,38929 5,20637
8 7,65168 7,32548 7,01969 6,73274 6,46321 6,20979 5,97130 5,74664
9 8,56602 8,16224 7,78611 7,43533 7,10782 6,80169 6,51523 6,24689
10 9,47130 8,98259 8,53020 8,11090 7,72173 7,36009 7,02358 6,71008
11 10,36763 9,78685 9,25262 8,76048 8,30641 7,88687 7,49867 7,13896
12 11,25508 10,57534 9,95400 9,38507 8,86325 8,38384 7,94269 7,53608
13 12,13374 11,34837 10,63496 9,98565 9,39357 8,85268 8,35765 7,90378
14 13,00370 12,10625 11,29607 10,56312 9,89864 9,29498 8,74547 8,24424
15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,71225 9,10791 8,55948
16 14,71787 13,57771 12,56110 11,65230 10,83777 10,10590 9,44665 8,85137
17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,76322 9,12164
18 16,39827 14,99203 13,75351 12,65930 11,68959 10,82760 10,05909 9,37189
19 17,22601 15,67846 14,32380 13,13394 12,08532 11,15812 10,33560 9,60360
20 18,04555 16,35143 14,87747 13,59033 12,46221 11,46992 10,59401 9,81815
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TABELA 3: Fator de Valor Futuro de Séries Uniformes = [(1 + i)n - 1] / i 

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 
1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000
3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640
4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611
5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660
6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593
7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280
8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663
9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656
11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549
12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492
15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024
19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626
20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196
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