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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de maio

8 às 12h

50 questões

4h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Leia o texto.

Engulo o uísque e vou caminhando. Tenho um encon-
tro com um empresário e um americano antropólogo 
que está com ele. Cinema, grana, outros papos. O bur-
guês amigo meu fala sem parar nas tragédias da lucra-
tividade nacional. Meu amigo fala muito “deles… deles 

… deles”. Todo o mal do Brasil é culpa deles. O mundo e 
o país estão sendo destruídos por eles. Até que o ame-
ricano não aguenta mais de curiosidade e pergunta: 

“Who are they?” (Quem são eles?) Meu amigo para, 
travado. Quem são eles? Aí descubro o óbvio triunfal. 
Eles são os outros. São as forças ocultas que desculpam 
nossa omissão. Grande categoria descobri: eles. Todos 
nós falamos da desgraça nacional como se fosse feita 
por outros, seres impalpáveis que são responsáveis por 
tudo. Eles podem ser o governo, o operariado, os ame-
ricanos, os jornalistas (…)… Todos, menos eu.
(Arnaldo Jabor- adaptado)

1. Analise as afirmativas abaixo:

1. A última frase do texto constitui-se em uma 
figura de linguagem chamada perífrase.

2. A pergunta do americano acontece por uso 
inapropriado dos pronomes “deles/eles”.

3. O primeiro período do texto é composto e 
mantém entre as orações uma relação de 
casualidade.

4. A frase “Se eu fracassei na vida, a culpa é da 
péssima educação que recebi.” ilustra o sen-
tido da expressão “óbvio triunfal” usada pelo 
autor.

5. A palavra “que”, por três vezes no texto, fun-
ciona como elemento de coesão para resgate 
e não repetição do que foi dito anteriormente; 
é um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Analise as frases abaixo retiradas do texto, conside-
rando tempos e modos verbais.

1. Engulo meu uísque e vou caminhando.
2. Descubro o óbvio triunfal.
3. Eles são os outros.
4. Todos nós falamos da desgraça nacional.
5. Eles podem ser o governo.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Passando para o imperfeito do subjuntivo a 
frase 1, ter-se-ia a seguinte construção: “Se 
engolisse o uísque e fosse caminhando”.

b. SQUARE No imperativo afirmativo, com o interlocutor 
“você”, a frase 2 seria assim escrita: “Descobre, o 
óbvio triunfal!”

c. SQUARE A frase 3 está no presente do indicativo e, no 
pretérito perfeito, seria: “Eles eram os outros”.

d. SQUARE Mudando-se a pessoa do verbo da frase 4 para 
a terceira pessoa do plural, ter-se-ia a seguinte 
construção: “Todos eles falarão da desgraça 
nacional”.

e. SQUARE Na frase 5, temos uma locução verbal cujo 
verbo principal está no futuro do pretérito.

3. Observe as frases.

1. O que espero da vida: paz, sossego, trabalho e 
conseguir amar.

2. Gosto de maçã, uva, abacate e novela 
mexicana.

3. Eu quero isto: paz; paz: é isso que eu quero.
4. Hão de haver excelentes soluções para os 

problemas brasileiros.
5. A tua fala não afeta-me, pois a verdade está 

comigo.

Assinale a alternativa correta sobre as frases.

a. SQUARE A frase 1 está correta e nela há paralelismo 
sintático.

b. Check-square Na frase 2, encontramos uma falta de parale-
lismo semântico.

c. SQUARE Os pronomes demonstrativos usados na frase 3 
estão trocados; ou seja, deveria ser “isso” na 
primeira frase e “isto” na segunda frase.

d. SQUARE A perífrase verbal posta em 4 está correta de 
acordo com o sujeito da frase.

e. SQUARE O pronome oblíquo da frase 5 tem correta posi-
ção enclítica.
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4. Sobre a sintaxe das orações do texto, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE O primeiro e o segundo período são compostos 
e apresentam o mesmo sujeito oculto no verbo, 
sendo, pois, indeterminado.

b. SQUARE A expressão “o óbvio triunfal” apresenta apenas 
um adjunto adnominal.

c. SQUARE Temos predicado verbo-nominal em: “falamos 
da desgraça nacional como se fosse feita por 
outros”.

d. Check-square A expressão “sem parar” é um adjunto adverbial 
e modifica o verbo “falar”.

e. SQUARE A expressão “nossa omissão” constitui-se em 
objeto indireto, ligado ao verbo por meio de 
um pronome possessivo.

Texto 2

Leia a anedota.

— Então, o senhor sofre de reumatismo?

— É claro. O que o senhor queria? Que eu usufruísse 
do reumatismo, que eu desfrutasse do reumatismo, 
que eu fruísse do reumatismo, que eu gozasse o 
reumatismo?
(https://brainly.com.br)

5. Considerando o texto 2, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE A palavra ”reumatismo” repetida no texto cons-
titui-se em figura de linguagem “eufemismo”.

b. SQUARE Os verbos da segunda fala, na sua totalidade, 
estão sendo usados no modo subjuntivo e 
marca uma hipótese do fato relatado.

c. SQUARE A palavra “que” pode ser trocada por “quando”, 
sem alterar sintática e semanticamente o sen-
tido do texto.

d. SQUARE A vírgula usada depois da palavra “então” é 
obrigatória, haja vista ser um adjunto adnomi-
nal deslocado.

e. Check-square Na primeira vez em que aparece, a expressão “o 
senhor”, temos nela um sujeito da oração. Pode-
mos, sintaticamente, transformá-la em vocativo 
da seguinte forma: “Então, sofre de reumatismo, 
senhor?

6. Assinale a alternativa correta, considerando o 
texto 2.

a. SQUARE As vírgulas foram usadas na última frase do 
texto para separar orações assindéticas.

b. SQUARE A anedota apresenta discurso indireto a partir 
do momento que ela é contada por alguém.

c. SQUARE Os verbos usados pelo segundo locutor apre-
sentam uma relação sinonímica com o verbo 
usado pelo primeiro locutor.

d. Check-square O humor da anedota está no fato de o 
verbo “sofrer” ter sentidos diferentes para os 
interlocutores.

e. SQUARE Todos os verbos usados na segunda fala da 
anedota possuem uma ligação indireta com 
seu complemento.

7. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, de acordo com 
as funções do “que” e do “se”.

Coluna 1 Função

1. Substantivo
2. Interjeição
3. Conjunção
4. Índice de Indeterminação do sujeito.
5. Partícula apassivadora

Coluna 2 Exemplos

( ) Quê! Nunca será possível teu projeto”!
( ) A glória virá se você merecer.
( ) Fala-se de coisas boas por aqui.
( ) Alugam-se apartamentos em bom estado de 

conservação.
( ) Cada pessoa tem seus quês.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. SQUARE 1 • 2 • 5 • 4 • 3
c. Check-square 2 • 3 • 4 • 5 • 1
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 1 • 2
e. SQUARE 5 • 1 • 4 • 2 • 3
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10. Considere cada par de frases.

1. Não tenha medo, Camilo! /  
Não, tenha medo, Camilo!

2. “Para mim, passar por aquela rua parece com-
plicado”, disse ela. / Esse é um problema para 
mim resolver.

3. Vossa Senhoria, indicaremos o vosso nome 
para paraninfo de nossa turma. / Indicaremos 
o seu nome, Vossa Senhoria, para paraninfo 
de nossa turma.

4. Já pagaram ao funcionário? / Já o pagaram?
5. Aquela partitura nas mãos de Camilo é de 

minha autoria. / Essa partitura que tenho 
comigo é de minha autoria.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Nas duas frases de 1, temos a presença de 
vocativo (Camilo) e as vírgulas usadas alteram 
sobremaneira o sentido das duas mensagens.

b. SQUARE Em 2, as duas frases apresentam erro de uso do 
pronome oblíquo “mim”.

c. SQUARE Nas frases postas em 3, apenas a primeira delas 
está correta quanto ao uso do pronome de 
tratamento e o pronome possessivo que se 
relaciona com ele.

d. SQUARE Em 4, o sentido das frases é o mesmo e ambas 
estão gramaticalmente corretas.

e. SQUARE Houve correto uso do pronome demonstrativo 
nas duas frases postas em 5.

Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Um zoológico tem um casal de hipopótamos.

Assuma que no nascimento de um hipopótamo a pro-
babilidade de cada um dos sexos ocorrer é a mesma.

Logo, se o referido casal de hipopótamos tem 3 filho-
tes, então a probabilidade de todos os filhotes serem 
do mesmo sexo é:

a. SQUARE Maior que 26%.
b. Check-square Maior que 22% e menor que 26%.
c. SQUARE Maior que 18% e menor que 22%.
d. SQUARE Maior que 14% e menor que 18%.
e. SQUARE Menor que 14%.

8. Leia o texto abaixo:

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e 
fixo. Jurou que lhe queria muito, e que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse 
algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo.

Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente 
andar por essas casas.

Vilela podia sabê-lo, e depois.

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa.

— Onde é a casa?

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha…
(A Cartomante – Machado de Assis – excerto)

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

a. SQUARE O pronome oblíquo usado com o verbo “saber” 
retoma o sujeito “Vilela”.

b. SQUARE A frase “quando tivesse algum medo” estabe-
lece uma relação de concessão no contexto em 
que se insere.

c. SQUARE Na frase: “Jurou que lhe queria muito, e que os 
seus sustos pareciam de criança”, o uso da vír-
gula contraria a norma padrão.

d. SQUARE O verbo “dizer” apresenta dois objetos; um 
deles é uma frase, qual seja: “que era impru-
dente”. Ela é objeto indireto.

e. Check-square Pela regência do verbo “querer”, usado no texto, 
pode-se afirmar que Camilo tinha por sua inter-
locutora afeição, estima e amor.

9. Analise as frases abaixo quanto ao uso da crase e 
assinale a alternativa em que ela não pode ocorrer.

a. SQUARE Não fale isso as outras.
b. SQUARE A vista disso, devemos nos acautelar.
c. Check-square Dia a dia, Camilo ficava mais apaixonado.
d. SQUARE Já disse que não ligo aquilo que me disseste.
e. SQUARE Quem se vir em apuros, deve recorrer a coorde-

nação do certame.
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12. Em 2019, a soma das idades de Sofia e sua filha 
Joana é 36 anos. Após 3 anos, ou seja, em 2022, a 
idade de Sofia é igual ao quadrado da idade de Joana.

Portanto, em 2019 a idade de Sofia era:

a. SQUARE Maior que 38.
b. SQUARE Maior que 35 e menor que 38.
c. Check-square Maior que 32 e menor que 35.
d. SQUARE Maior que 29 e menor que 32.
e. SQUARE Menor que 29.

13. Luís investe um capital de R$ 15.000 em uma apli-
cação que rende 10% de juros compostos mensais.

Após três meses, o valor total que Luís obtém, em 
juros, com a aplicação é:

a. SQUARE Maior que R$ 5050.
b. SQUARE Maior que R$ 5025 e menor que R$ 5050.
c. SQUARE Maior que R$ 5000 e menor que R$ 5025.
d. SQUARE Maior que R$ 4975 e menor que R$ 5000.
e. Check-square Menor que R$ 4975.

14. Para alimentar 400 galinhas por 20 dias é necessá-
ria certa quantidade de ração, digamos X quilos.

Mantidas as proporções, quantos dias um terço da 
ração (isto é, X/3 quilos) alimentaria 300 galinhas?

a. Check-square Mais de 44
b. SQUARE Mais de 41 e menos de 44
c. SQUARE Mais de 37 e menos de 41
d. SQUARE Mais de 32 e menos de 37
e. SQUARE Menos de 32

15. Uma quantia (em Reais) foi repartida em partes 
proporcionais a 4, 5 e 9.

Se a maior parte excede a menor parte em R$ 300, 
então a quantia inicial é:

a. SQUARE Maior que R$ 1125.
b. SQUARE Maior que R$ 1100 e menor que R$ 1125.
c. Check-square Maior que R$ 1075 e menor que R$ 1100.
d. SQUARE Maior que R$ 1050 e menor que R$ 1075.
e. SQUARE Menor que R$ 1050.

Informática 5 questões

16. Assinale a alternativa que contém um método ou 
protocolo válido para realizar uma transferência de 
arquivos pela internet de forma segura.

a. SQUARE SIP
b. Check-square SFTP
c. SQUARE HTTP
d. SQUARE SMTP
e. SQUARE STIP

17. Analise as afirmativas abaixo sobre o navegador 
de internet Mozilla Firefox.

1. O Firefox irá salvar os arquivos baixados 
da internet sempre na pasta denominada 
Downloads.

2. Permite ao usuário optar por abrir links em 
novas abas no lugar de novas janelas.

3. Pode-se optar por apagar cookies e dados de 
sites sempre que o Firefox for fechado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o comportamento do Calc do LibreOffice 7.3 
ao inserir uma fórmula de SOMA em uma dada célula 
em uma planilha e pressionar a tecla Ctrl e selecionar 
mais duas planilhas existentes no mesmo arquivo além 
da planilha na qual a fórmula está sendo inserida?

a. Check-square O Calc replicará a fórmula com os mesmos parâ-
metros na respectiva célula nas três planilhas.

b. SQUARE O Calc aplicará a fórmula somente à planilha na 
qual foi inserida.

c. SQUARE O Calc exibirá uma mensagem de erro e não irá 
concretizar a criação da fórmula.

d. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
planilha na qual a fórmula foi inserida.

e. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
respectiva célula das três planilhas.
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19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Writer do 
LibreOffice 7.3.

1. Podem-se criar índices que abrangem vários 
documentos.

2. Permite a inserção de campos de formulário 
como botão de opção, caixa de texto e campo 
formatado.

3. Hiperlinks podem ser associados a texto, mas 
não a formas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Qual o item de menu e o nome da ferramenta 
do Writer do LibreOffice 7.3 que gerencia dados 
bibliográficos?

a. SQUARE Inserir  Bibliografia
b. SQUARE Referências  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
c. SQUARE Referências  Banco de Dados Bibliográficos
d. SQUARE Ferramentas  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
e. Check-square Ferramentas  Banco de Dados Bibliográficos

Conhecimentos Específicos 30 questões

21. Em 31/12/2019, a companhia Bella Acqua adquiriu, 
à vista, um equipamento por R$ 400.000. Na data da 
aquisição, a vida útil econômica estimada do equipa-
mento foi de 10 anos e o seu valor residual de R$ 30.000.

Em 31/12/2020, a companhia revisou a vida útil rema-
nescente do equipamento para 8 anos e estimou um 
novo valor residual em R$ 20.000.

Considerando que o método utilizado para deprecia-
ção é o de cotas constantes, o valor contábil do equi-
pamento que foi evidenciado no Balanço Patrimonial 
da companhia Bella Acqua, em 31/12/2021, foi de:

a. SQUARE R$ 315.000.
b. SQUARE R$ 318.500.
c. Check-square R$ 320.125.
d. SQUARE R$ 322.550.
e. SQUARE R$ 325.775.

22. Em 31/12/2020, a companhia Boleira tinha 
somente as seguintes contas contábeis registradas em 
seu patrimônio líquido:

Conta contábil Valor (R$)
Capital social 600.000
Capital a realizar (100.000)
Reserva legal 95.000
Reserva estatutária 10.000

Ao final do ano de 2021, o lucro líquido apurado pela 
companhia Boleira foi de R$ 200.000. O estatuto da 
companhia determina a distribuição de 30% do lucro 
líquido ajustado de acordo com a legislação como 
dividendos mínimos obrigatórios. O saldo remanes-
cente do lucro líquido é retido como reserva de reten-
ção de lucros para atender a projeto de investimento. 
Do lucro líquido apurado no exercício, R$ 30.000 são 
decorrentes de uma subvenção governamental para 
investimento recebida pela companhia na forma de 
incentivo fiscal, que foram retidos para a constituição 
da reserva de incentivos fiscais. A reserva legal foi 
constituída nos termos previstos em lei. 

Com base nas informações acima e de acordo com as 
leis federais no 6.404/76 e no 11.638/07, é correto afir-
mar que a companhia Boleira:

a. SQUARE Distribuiu R$ 48.000 como dividendos mínimos 
obrigatórios.

b. SQUARE Distribuiu R$ 60.000 como dividendos mínimos 
obrigatórios.

c. SQUARE Reteve R$ 10.000 para a constituição da reserva 
legal.

d. SQUARE Reteve R$ 112.000 para a constituição da 
reserva de retenção de lucros.

e. Check-square Reteve R$ 115.500 para a constituição da 
reserva de retenção de lucros.
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23. A companhia Madruga adquiriu do exterior do 
país um lote de equipamentos para revenda e desem-
bolsou os seguintes valores:

Valor total dos equipamentos adquiridos R$ 200.000
Valor total das taxas e despesas aduaneiras R$ 30.000
Valor total do frete, seguro e pedágio para o transporte dos 
equipamentos do porto até o estabelecimento da companhia

R$ 10.000

No valor total dos equipamentos adquiridos estavam 
inclusos:

Impostos recuperáveis R$ 25.000
Impostos não recuperáveis R$ 15.000

A companhia Madruga revendeu a totalidade do lote 
de equipamentos por R$ 600.000, mas concedeu 
um desconto de R$ 60.000 ao comprador no ato da 
venda pelo pagamento à vista. Sobre o valor da venda, 
houve a incidência de ICMS no valor de R$ 21.600 e 
a companhia ainda incorreu em gastos com o trans-
porte dos equipamentos vendidos até o estabeleci-
mento do cliente, no valor de R$ 8.400, e com a comis-
são do vendedor, no valor de R$ 5.000.

Considerando que não houve a ocorrência de outros 
gastos ou impostos, é correto afirmar que em relação 
a essa operação, a  companhia Madruga:

a. Check-square Obteve um lucro bruto de R$ 303.400.
b. SQUARE Obteve um lucro bruto de R$ 318.400.
c. SQUARE Obteve uma receita líquida de R$ 505.000.
d. SQUARE Apurou um custo das mercadorias (equipamen-

tos) vendidas de R$ 230.000.
e. SQUARE Apurou um custo das mercadorias (equipamen-

tos) vendidas de R$ 243.400.

24. Considere a seguinte situação hipotética:

Uma empresa de saneamento está aplicando recursos 
em um projeto (realizado internamente) que está na 
fase de pesquisa para o desenvolvimento de um novo 
método para o tratamento de efluentes.

De acordo com o CPC 04, os gastos aplicados pela 
empresa no projeto em fase de pesquisa devem ser 
registrados:

a. Check-square Como despesa, quando incorridos.
b. SQUARE Como receita de exercícios futuros.
c. SQUARE No ativo, desde que seja possível demonstrar a 

existência de ativo intangível que gerará prová-
veis benefícios econômicos futuros.

d. SQUARE No patrimônio líquido, em conta de reserva 
para investimentos.

e. SQUARE No passivo, pelo valor presente dos fluxos de 
caixa que se espera obter com o resultado da 
pesquisa.

25. A companhia Netuno está passando por um 
período de dificuldades financeiras. Em 31/12/2019, 
adquiriu produtos para comercialização por R$ 
100.000 e o fornecedor aceitou receber o pagamento 
somente em 30/08/2020. Porém, se tivesse adqui-
rido os produtos à vista, a companhia teria pagado 
R$ 80.000. Em 20/01/2020, a companhia Netuno 
vendeu 80% desses produtos por R$ 200.000 para 
um cliente também com dificuldades financeiras, que 
assumiu o compromisso de realizar o pagamento em 
15/01/2021. Se o cliente tivesse adquirido os produtos 
à vista, teria pagado R$ 170.000.

Considerando que não há tributação nas operações e 
com base nessas informações e no CPC 12, é correto 
afirmar que a companhia Netuno registrou um lucro 
bruto na data da operação de:

a. SQUARE R$ 90.000.
b. SQUARE R$ 96.000.
c. Check-square R$ 106.000.
d. SQUARE R$ 120.000.
e. SQUARE R$ 136.000.



 Página 9

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) • Concurso Público • Edital 001/2022

S08 Contador

26. A companhia Ventania fabrica e comercializa equipamentos para circulação de ar.

O seu Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e em 31/12/2020 e a sua Demonstração do Resul-
tado do Exercício de 2021 estão apresentados abaixo (valores em reais).

Companhia Ventania • Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2020

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 66.000 79.000 Circulante 29.000 29.000
Disponível 20.000 35.000 Salários 7.000 4.000
Contas a receber 35.000 20.000 Fornecedores 14.000 19.000
Estoque 8.000 15.000 Dividendos a pagar 2.000 1.000
Despesas antecipadas 3.000 9.000 Impostos 6.000 5.000
Não Circulante 227.000 211.000
Investimentos 100.000 95.000    
Imóveis 70.000 67.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 264.000 261.000
Máquinas e equipamentos 65.000 55.000 Capital social 250.000 250.000
( – ) Depreciação acumulada 8.000 6.000 Reservas de lucro 14.000 11.000
TOTAL DO ATIVO 293.000 290.000 TOTAL DO PASSIVO + PL 293.000 290.000

Companhia Ventania • Demonstração do Resultado do Exercício - 01/01/2021 a 31/12/2021

Receita líquida de vendas 300.000
( – ) Custo das mercadorias vendidas (130.000)
= Resultado operacional bruto 170.000
Receitas e despesas operacionais 13.000
( – ) Depreciação (2.000)
+ Resultado de equivalência patrimonial 15.000
= Lucro operacional antes do resultado financeiro 183.000
( – ) Despesas financeiras (14.000)
= Resultado antes dos tributos sobre o lucro 169.000
( – ) Imposto de renda e contribuição social (13.000)
= Resultado Líquido do exercício 156.000

Durante o ano de 2021 a companhia Ventania não pagou as despesas financeiras incorridas.

Considerando essas informações e as demonstrações contábeis apresentadas, na Demonstração 
dos Fluxos de Caixa de 2021, o valor referente ao Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi de:

a. SQUARE R$ 156.000.
b. Check-square R$ 154.000.
c. SQUARE R$ 152.000.
d. SQUARE R$ 139.000.
e. SQUARE R$ 134.000.
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Durante o mês de dezembro de 2021 ocorreram 
somente as seguintes operações, que foram correta-
mente registradas:

1. Compra a prazo de mercadorias para revenda 
no valor de R$ 14.000, nos quais estão incluídos 
R$ 1.400 referentes a impostos recuperáveis.

2. Provisão de férias dos empregados no valor 
de R$ 8.000.

3. Consumo de materiais registrados na conta 
contábil “Estoque (material de uso de con-
sumo)” avaliados em R$ 12.000.

4. Venda de mercadorias à vista, recebida por 
meio de depósito bancário, no valor de 
R$ 31.000. As mercadorias vendidas tiveram 
um custo de R$ 16.000 para a companhia.

5. Recebimento, por meio de depósito bancário, 
de R$ 15.000 referentes a vendas realizadas 
no mês de setembro de 2021.

6. Reconhecimento da depreciação de móveis e 
utensílios no valor de R$ 1.000 e de veículos 
no valor de R$ 3.000.

7. Apropriação da despesa com seguros (paga 
antecipadamente) no valor de R$ 4.000.

8. Venda a prazo de mercadorias no valor de 
R$ 8.000. As mercadorias vendidas tiveram 
um custo de R$ 3.000 para a companhia.

27. Em 31/12/2021, o valor do total do ativo da com-
panhia Tempestade foi de:

a. SQUARE R$ 568.000.
b. SQUARE R$ 573.800.
c. Check-square R$ 585.000.
d. SQUARE R$ 589.600.
e. SQUARE R$ 601.400.

28. Em 31/12/2021, o resultado do exercício da com-
panhia Tempestade foi de:

a. SQUARE R$ 14.700.
b. Check-square R$ 15.100.
c. SQUARE R$ 18.400.
d. SQUARE R$ 19.300.
e. SQUARE R$ 21.000.

Caso 1

Para responder às questões 27 a 29 considere as 
seguintes informações:

A companhia Tempestade comercializa sombrinhas 
e guarda-chuvas. Na sua atividade há apenas a inci-
dência de impostos sobre o valor das suas operações 
de compra e venda de mercadorias, com alíquota 
de 10% (que estão incluídos no valor da operação). 
Em 30/11/2021 o contador da empresa elaborou um 
relatório gerencial com a seguinte relação de contas 
contábeis.

Conta Saldo (R$)
Veículos 284.000
Devolução de venda de mercadorias 8.000
Caixa 6.000
Impostos a recolher 6.000
Comissão de vendedores 10.000
Estoque (mercadorias para revenda) 57.000
Fornecedores a pagar 7.000
Despesas antecipadas - seguros a apropriar 15.000
Ações em tesouraria 12.000
Financiamentos a pagar (longo prazo) 99.000
Despesa com salários 25.000
Depreciação acumulada (veículos) 32.000
Duplicatas a pagar (longo prazo) 7.000
Receita de venda de mercadorias 180.000
Impostos sobre venda de mercadorias 24.000
Capital social 400.000
Moveis e utensílios 43.000
Despesas administrativas e financeiras 17.000
Investimentos 76.000
Custo das mercadorias vendidas 69.000
Banco conta movimento 39.000
Duplicatas a receber 64.000
Reserva de lucros 19.000
Estoque (material de uso de consumo) 20.000
Reserva legal 18.000
Depreciação acumulada (móveis e utensílios) 6.000
Impostos a recuperar 5.000
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31. A companhia Golfinho (arrendatária) realizou, em 
01/01/2021, um contrato de arrendamento mercantil 
financeiro de um caminhão para o transporte de água 
potável (o caminhão foi recebido em 01/01/2021). 
O contrato tem prazo de 60 meses e a arrendatária 
pagará 60 parcelas mensais e iguais de R$ 10.000, 
vencendo a primeira em 01/02/2021. A taxa de juros 
efetiva prevista no contrato é de 0,6183413% ao mês, 
o que resulta em um valor presente das parcelas, na 
data de início do arrendamento mercantil financeiro, 
de R$ 500.000. O mesmo caminhão, se tivesse sido 
adquirido à vista no mercado, teria um custo para a 
companhia de R$ 505.000. Ao final do prazo do con-
trato a companhia pretende ficar com o caminhão, 
o qual tem uma vida útil estimada de 5 anos e valor 
residual estimado de R$ 50.000.

A respeito da situação, é correto afirmar que compa-
nhia Golfinho reconheceu:

a. SQUARE Em 01/01/2021, uma despesa com perda por 
desvalorização de ativos de R$ 5.000.

b. SQUARE Em 01/01/2021, um aumento do total do ativo 
de R$ 600.000.

c. Check-square Em 01/02/2021, uma despesa financeira de 
R$ 3.091,71.

d. SQUARE Em 01/02/2021, uma despesa com depreciação 
de R$ 7.583,33.

e. SQUARE Em 01/02/2021, uma diminuição do total do 
passivo de R$ 10.000.

32. Um investidor fez dois depósitos em uma apli-
cação financeira que rende juros compostos de 1% 
ao mês. O primeiro de R$ 10.000, em 01/09/2021, e o 
segundo de R$ 20.000, em 01/10/2021.

Considerando que não há tributação ou taxas de 
administração, em 01/12/2021 o investidor terá o 
montante de:

a. SQUARE R$ 30.538,75.
b. SQUARE R$ 30.700,00.
c. Check-square R$ 30.705,01.
d. SQUARE R$ 31.208,15.
e. SQUARE R$ 32.125,50.

29. A respeito das operações ocorridas no mês de 
dezembro de 2021, é correto afirmar que:

a. SQUARE A operação 2 diminuiu o total do passivo 
circulante. 

b. Check-square A operação 3 contribuiu para a diminuição do 
lucro líquido do exercício.

c. SQUARE A operação 5 aumentou o total do ativo 
circulante.

d. SQUARE A operação 6 aumentou o total do passivo 
circulante.

e. SQUARE A operação 7 contribuiu para o aumento do 
lucro bruto do exercício.

30. Durante o exercício social de 2021, a companhia 
Olímpia apurou um lucro líquido de R$ 500.000, dos 
quais:

 � R$ 25.000 foram destinados à constituição  
da reserva legal;

 � R$ 50.000 foram destinados à constituição  
da reserva estatutária;

 � R$ 10.000 foram destinados à constituição  
da reserva de incentivos fiscais;

 � R$ 150.000 foram distribuídos como  
dividendos obrigatórios.

Em 2021, a companhia realizou um aumento do capi-
tal social no valor de R$ 80.000, sendo R$ 30.000 pela 
incorporação de reservas de lucros já existentes e 
R$ 50.000 com uma máquina. Houve ainda, no exercí-
cio social de 2021, a aquisição de ações de emissão da 
própria companhia, no valor de R$ 20.000.

Depois do correto registro contábil das operações, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
de 2021 da companhia Olímpia evidenciou um 
aumento no patrimônio líquido de:

a. SQUARE R$ 325.000.
b. SQUARE R$ 365.000.
c. SQUARE R$ 370.000.
d. Check-square R$ 380.000.
e. SQUARE R$ 430.000.
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Caso 2

Para responder às questões 33 e 34 considere as seguintes informações:

Um contador está realizando a análise e a interpretação das demonstrações contábeis por 
meio de índices das empresas A e B, que atuam no mesmo setor. 

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 (Valores em reais)

ATIVO Empresa A Empresa B PASSIVO Empresa A Empresa B
Ativo circulante 50.000 165.000 Circulante 40.000 140.000
Disponível 10.000 50.000 Salários 5.000 40.000
Contas a receber 25.000 80.000 Fornecedores 23.000 70.000
Estoque 15.000 35.000 Impostos 12.000 30.000
Não Circulante 320.000 835.000 Não Circulante 130.000 200.000
Investimentos 50.000 300.000 Financiamentos 130.000 200.000
Imóveis 200.000 500.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 200.000 660.000
Máquinas e equipamentos 80.000 120.000 Capital social 150.000 460.000
( - ) Depreciação acumulada (10.000) (85.000) Reservas de lucro 50.000 200.000
TOTAL DO ATIVO 370.000 1.000.000 TOTAL DO PASSIVO + PL 370.000 1.000.000

Demonstração do Resultado do Exercício - 01/01/2021 a 31/12/2021 (Valores em reais)

Item Empresa A Empresa B
Receita líquida das vendas 100.000 500.000
( – ) Custo das mercadorias vendidas (30.000) (150.000)
= Lucro bruto 70.000 350.000
( – ) Despesas operacionais (25.000) (170.000)
= Resultado antes dos tributos sobre o lucro 45.000 180.000
( – ) Imposto de renda e contribuição social (15.000) (70.000)
= Lucro líquido do exercício 30.000 110.000

33. Com base nas demonstrações contábeis, é correto afirmar que:

a. SQUARE A liquidez seca da empresa A é de 1,25.
b. SQUARE A margem líquida da empresa A é de 22%.
c. SQUARE A liquidez corrente da empresa B é de 0,93.
d. Check-square As empresas A e B têm a mesma margem bruta.
e. SQUARE O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa B é menor do que o da empresa A.

34. O retorno sobre os ativos das empresas A e B foram, respectivamente, de:

a. Check-square 8,11% e 11,00%.
b. SQUARE 13,51% e 16,50%.
c. SQUARE 18,92% e 35,00%.
d. SQUARE 27,03% e 50,00%.
e. SQUARE 54,05% e 66,00%.
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38. A companhia Austera é empresa comercial tri-
butada pelo lucro real, contribuinte de ICMS e não 
contribuinte de IPI. Iniciou suas atividades em março 
de 2022 e realizou a compra de mercadorias para 
revenda pelo valor total de R$ 121.000 com a seguinte 
composição:

 � Valor das mercadorias: R$ 100.000.
 � Desconto incondicional: R$ 2.000.
 � IPI: R$ 8.000.
 � ICMS Substituição Tributária: R$ 15.000.

No mesmo mês a companhia vendeu a totalidade 
dessas mercadorias por R$ 200.000.

Considerando que não houve nenhuma outra opera-
ção, não há benefícios fiscais e a operação não está 
submetida ao regime de substituição tributária, o 
valor da COFINS devido pela companhia Austera em 
março de 2022 foi de:

a. SQUARE R$ 6.000.
b. SQUARE R$ 6.004.
c. Check-square R$ 7.144.
d. SQUARE R$ 9.196.
e. SQUARE R$ 12.020.

39. A respeito dos conhecimentos sobre compe-
tências tributárias, é correto afirmar que compete à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios instituir contribuição:

a. SQUARE Social.
b. SQUARE De intervenção no domínio econômico.
c. SQUARE Para o custeio do serviço de iluminação pública.
d. SQUARE De interesse das categorias profissionais ou 

econômicas.
e. Check-square Para o custeio de regime próprio de previdên-

cia social.

40. A contribuição de melhoria cobrada pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Muni-
cípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é 
instituída para:

a. SQUARE Financiar a obra pública que atraia investimen-
tos econômicos à região.

b. SQUARE Remunerar o serviço público específico e divisí-
vel, prestado ao contribuinte.

c. SQUARE Incentivar o investimento privado em obras 
decorrentes de concessão pública.

d. Check-square Fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária.

e. SQUARE Manter atividade estatal específica decorrente 
de melhoria oferecida ao contribuinte.

Caso 3

Para responder às questões 35 e 36 considere:

A companhia Bolívia é uma empresa comercial tribu-
tada pelo lucro real anual. Em 2021 apurou um lucro 
contábil de R$ 900.000. Nesse valor, estão incluídas 
despesas não dedutíveis de R$ 200.000 e receitas não 
tributáveis de R$ 100.000. Na ECF (Escrituração Con-
tábil Fiscal) da companhia há saldo de prejuízo fiscal 
apurado em períodos anteriores de R$ 450.000.

35. O imposto de renda devido em 2021 pela compa-
nhia Bolívia é de:

a. SQUARE R$ 46.000.
b. SQUARE R$ 113.500.
c. SQUARE R$ 105.000.
d. Check-square R$ 151.000.
e. SQUARE R$ 186.000.

36. A contribuição social sobre o lucro líquido devida 
em 2021 pela companhia Bolívia é de:

a. SQUARE R$ 58.000.
b. Check-square R$ 63.000.
c. SQUARE R$ 75.600.
d. SQUARE R$ 84.000.
e. SQUARE R$ 90.000.

37. O EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em por-
tuguês, “Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação 
e Amortização” (também conhecida como LAJIDA). É 
um indicador muito utilizado para avaliar empresas de 
capital aberto.

A respeito do EBITDA, é correto afirmar que é um 
indicador:

a. Check-square Calculado a partir de informações presentes 
nas demonstrações contábeis.

b. SQUARE Evidenciado nas contas de investimentos do 
grupo do ativo não circulante do balanço 
patrimonial.

c. SQUARE Evidenciado na demonstração do resultado do 
exercício em uma linha de dedução da receita 
bruta de vendas.

d. SQUARE Apresentado na demonstração dos fluxos 
de caixa com um ingresso nas atividades de 
investimentos.

e. SQUARE Calculado pela diminuição do patrimônio 
líquido na demonstração dos lucros ou prejuí-
zos acumulados.
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44. A respeito dos conhecimentos sobre os impostos 
e contribuições incidentes sobre a folha de paga-
mento de um empregado considere: 

João é empregado da companhia Maravilha e foi con-
tratado com base nas regras da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) com remuneração de R$ 3.000.

Os descontos, entre outras despesas, efetuados pelo 
empregador na folha de pagamento de João e que 
diminuem a sua remuneração, são os referentes:

1. Ao imposto de renda retido na fonte.
2. À contribuição ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS).
3. Ao imposto sobre serviços de qualquer 

natureza.
4. À contribuição do empregador ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

45. Durante um trabalho na companhia Alianza, um 
auditor identificou a existência de uma operação de 
aquisição à vista de mercadorias para revenda que foi 
erroneamente registrada pela contabilidade como des-
pesa com vendas. Na data de elaboração das demons-
trações contábeis o auditor constatou que essas mes-
mas mercadorias ainda não haviam sido vendidas.

Nesse caso, considerando que a operação é relevante, 
o auditor apontou em seu relatório que o:

a. SQUARE Resultado do exercício não foi impactado.
b. SQUARE Saldo da conta disponível está superavaliado.
c. SQUARE Saldo da conta de receita com vendas está com 

um valor menor que o correto.
d. SQUARE Total do passivo da companhia está 

superavaliado.
e. Check-square Total do ativo da companhia está subavaliado.

41. A companhia Barcelona realizou gasto com a 
lavação e a pintura do imóvel onde está localizada a 
administração geral da companhia.

Nesse caso, o gasto deve ser classificado como:

a. SQUARE Custo.
b. SQUARE Intangível.
c. SQUARE Investimento.
d. Check-square Despesa.
e. SQUARE Perda.

42. A respeito dos conhecimentos sobre a classifica-
ção de custos em diretos, indiretos, fixos e variáveis, é 
correto afirmar que os:

a. SQUARE Custos variáveis são os que não sofrem altera-
ção em razão do volume de produção ou de 
vendas.

b. SQUARE Custos fixos são os relacionados ao setor indus-
trial e custos variáveis ao setor de serviços.

c. SQUARE Custos diretos são custos fixos, necessitam de 
um critério de rateio para serem apropriados 
aos produtos.

d. SQUARE Custos variáveis sofrem alteração em razão do 
esforço de venda realizado. São um exemplo os 
gastos com publicidade e propaganda.

e. Check-square Custos indiretos não podem ser alocados direta-
mente ao produto ou serviço, sendo necessária 
a utilização de um critério de rateio.

43. Serão necessariamente precedidas de licitação:

1. As diárias.
2. As alienações.
3. As concessões.
4. Os serviços, inclusive de publicidade.
5. As nomeações para cargo ou emprego 

público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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49. Nos trabalhos na companhia Guarani, um auditor 
realizou o procedimento que envolve o exame de 
registros ou documentos, internos ou externos, em 
papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou 
o exame físico de ativo. Um exemplo da aplicação do 
procedimento foi a busca de evidência de autorização 
em documentos de dois gerentes para a realização 
de pagamentos superiores a determinado montante 
estabelecido nas regras internas da companhia.

Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento de audi-
toria conhecido como:

a. Check-square Inspeção.
b. SQUARE Observação.
c. SQUARE Circularização.
d. SQUARE Amortização.
e. SQUARE Predição.

50. Durante a auditoria realizada na companhia 
Belém, o auditor identificou as seguintes situações:

1. Os descontos incondicionais que a companhia 
obteve por pagamento à vista a fornecedores 
foram contabilizados como receita de aplica-
ções financeiras.

2. Documentos fiscais inidôneos, emitidos por 
empresas fictícias (noteiras), foram registrados 
como créditos no livro de apuração do ICMS e 
utilizados para diminuir o imposto a pagar.

3. O empregado do setor financeiro, recém-con-
tratado, não recebeu o treinamento adequado 
e deixou de cobrar juros e multas pelo rece-
bimento em atraso de duplicatas devidas por 
clientes da companhia.

4. Em conluio com fornecedores, documentos 
fiscais de supostos serviços prestados à com-
panhia foram apresentados por empregados 
para justificar a realização de despesas.

Nesses casos, as situações identificadas pelo auditor 
caracterizam-se, sequencialmente, como:

a. SQUARE Erro • erro • fraude • erro
b. Check-square Erro • fraude • erro • fraude
c. SQUARE Erro • fraude • fraude • fraude
d. SQUARE Fraude • erro • fraude • erro
e. SQUARE Fraude • fraude • erro • fraude

46. Nos contratos administrativos, no caso de haver 
alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá res-
tabelecer, por aditamento:

a. SQUARE A liquidez exigida incialmente.
b. Check-square O equilíbrio econômico-financeiro inicial.
c. SQUARE O grau de endividamento aceito.
d. SQUARE A margem de crédito previamente estabelecida.
e. SQUARE A incidência dos tributos ou encargos legais 

sobre os pagamentos. 

47. Conforme exigido pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBCs), a evidência de auditoria para a 
obtenção de conclusões para fundamentar a opinião 
do auditor é conseguida pela execução de procedi-
mentos de avaliação de riscos e procedimentos adicio-
nais de auditoria, que abrangem: 

a. SQUARE Conferência de margem e rastreabilidade.
b. SQUARE Securitização de ativos e prova de subscrição.
c. SQUARE Ensaio de existência e método de correlação.
d. SQUARE Mitigação de contingências e correção de 

desvios.
e. Check-square Testes de controles e procedimentos 

substantivos.

48. Ao identificar, durante a auditoria, deficiências de 
controle interno que, no seu julgamento profissional, 
são de importância suficiente para merecer atenção, o 
auditor deve:

a. SQUARE Promover a correção das deficiências e avaliar o 
impacto nas demonstrações contábeis.

b. SQUARE Interagir com os responsáveis pelo controle 
interno e sanar as deficiências antes da data de 
publicação das demonstrações contábeis.

c. SQUARE Avaliar o impacto das deficiências nas demons-
trações contábeis e emitir parecer com absten-
ção de opinião.

d. SQUARE Propor a reestruturação do controle interno 
e avaliar se as deficiências têm influência no 
resultado do exercício.

e. Check-square Comunicar apropriadamente aos responsáveis 
pela governança e à administração as deficiên-
cias identificadas.
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 Contador

.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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