Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01 - Você está recebendo o seguinte material:
a) este caderno com as questões de múltipla escolha e discursivas, das partes de formação geral e componente específico da
área, e das questões relativas à sua percepção sobre a prova, assim distribuídas:
Partes
Formação geral/Múltipla escolha

Número das
questões
1a 8
9 e 10

Formação geral/Discursivas
Componente específico/Múltipla escolha

11 a 36
37 a 40

Componente específico/Discursivas
Percepção sobre a prova

Número das páginas
neste caderno

41 a 49

Peso de cada parte

2 a

5

60 %

6 e

7

40 %

8 a 16

80 %

17 a 23

20 %

24

b) Caderno de Respostas em cuja capa existe, na parte inferior, um cartão destinado às respostas das questões de múltipla escolha e
de percepção sobre a prova. As respostas às questões discursivas deverão ser escritas a caneta esferográfica de tinta preta nos
espaços especificados no Caderno de Respostas.
02 - Verifique se este material está completo e se o seu nome no Cartão-Resposta está correto. Caso contrário, notifique imediatamente a
um dos responsáveis pela sala. Após a conferência de seu nome no Cartão-Resposta, você deverá assiná-lo no espaço próprio,
utilizando caneta esferográfica de tinta preta.
03 - Observe, no Cartão-Resposta, as instruções sobre a marcação das respostas às questões de múltipla escolha (apenas uma resposta
por questão).
04 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não dobrar, amassar ou manchar. Esse Cartão somente poderá ser substituído
caso esteja danificado em suas margens - área de reconhecimento para leitura ótica.
05 - Esta prova é individual. São vedados o uso de calculadora, qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a
material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
06 - Quando terminar, entregue a um dos responsáveis pela sala o Cartão-Resposta grampeado ao Caderno de Respostas e assine a Lista
de Presença. Cabe esclarecer que você só poderá sair levando este Caderno de Questões, decorridos 90 (noventa) minutos do início
do Exame.
07 - Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões de múltipla escolha, discursivas e de percepção sobre a prova.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 1
INDICADORES DE FRACASSO ESCOLAR NO BRASIL

José Pancetti

O tema que domina os fragmentos poéticos abaixo é o mar.
Identifique, entre eles, aquele que mais se aproxima do quadro de Pancetti.
(A) Os homens e as mulheres
adormecidos na praia
que nuvens procuram
agarrar?
(MELO NETO, João Cabral de. Marinha. Os
melhores poemas. São Paulo: Global, 1985. p. 14.)

(B) Um barco singra o peito
rosado do mar.
A manhã sacode as ondas
e os coqueiros.
(ESPÍNOLA, Adriano. Pesca. Beira-sol. Rio de
Janeiro: TopBooks, 1997. p. 13.)

(C) Na melancolia de teus olhos
Eu sinto a noite se inclinar
E ouço as cantigas antigas
Do mar.

(Disponível em
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0173/aberto/fala_exclusivo.pdf)

(MORAES, Vinícius de. Mar. Antologia

Observando os dados fornecidos no quadro, percebe-se

poética. 25 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984. p. 93.)

(A) um avanço nos índices gerais da educação no País, gra(D) E olhamos a ilha assinalada
pelo gosto de abril que o mar trazia
e galgamos nosso sono sobre a areia
num barco só de vento e maresia.

ças ao investimento aplicado nas escolas.
(B) um crescimento do Ensino Médio, com índices superiores aos de países com desenvolvimento semelhante.

(SECCHIN, Antônio Carlos. A ilha. Todos os
ventos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. p. 148.)

(C) um aumento da evasão escolar, devido à necessidade de
inserção profissional no mercado de trabalho.

(E) As ondas vêm deitar-se no estertor da praia larga...
No vento a vir do mar ouvem-se avisos naufragados...
Cabeças coroadas de algas magras e de estrados...
Gargantas engolindo grossos goles de água amarga...

(D) um incremento do tempo médio de formação, sustentado
pelo índice de aprovação no Ensino Fundamental.
(E) uma melhoria na qualificação da força de trabalho, incen-

(BUENO, Alexei. Maresia. Poesia reunida. Rio

tivada pelo aumento da escolaridade média.

de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. p. 19.)
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 5
Samba do Approach
Venha provar meu brunch
Saiba que eu tenho approach
Na hora do lunch
Eu ando de ferryboat
Eu tenho savoir-faire
Meu temperamento é light
Minha casa é hi-tech
Toda hora rola um insight
Já fui fã do Jethro Tull
Hoje me amarro no Slash
Minha vida agora é cool
Meu passado é que foi trash

Jornal do Brasil, 3 ago. 2005.

Tendo em vista a construção da idéia de nação no Brasil, o
argumento da personagem expressa
(A) a afirmação da identidade regional.
(B) a fragilização do multiculturalismo global.
(C) o ressurgimento do fundamentalismo local.
(D) o esfacelamento da unidade do território nacional.
(E) o fortalecimento do separatismo estadual.

Fica ligada no link
Que eu vou confessar, my love
Depois do décimo drink
Só um bom e velho engov
Eu tirei o meu green card
E fui pra Miami Beach
Posso não ser pop star
Mas já sou um nouveau riche

QUESTÃO 4
A formação da consciência ética, baseada na promoção dos
valores éticos, envolve a identificação de alguns conceitos
como: “consciência moral”, “senso moral”, “juízo de fato” e
“juízo de valor”.
A esse respeito, leia os quadros a seguir.

Eu tenho sex-appeal
Saca só meu background
Veloz como Damon Hill
Tenaz como Fittipaldi
Não dispenso um happy end
Quero jogar no dream team
De dia um macho man
E de noite uma drag queen.
(Zeca Baleiro)

I - “(...) Assim, nenhum verbo importado é defectivo ou simplesmente irregular, e todos são da primeira conjugação
e se conjugam como os verbos regulares da classe.”
(POSSENTI, Sírio. Revista Língua. Ano I, n.3, 2006.)

II - “O estrangeirismo lexical é válido quando há incorporação de informação nova, que não existia em português.”
(SECCHIN, Antonio Carlos. Revista Língua, Ano I, n.3, 2006.)

III - “O problema do empréstimo lingüístico não se resolve
com atitudes reacionárias, com estabelecer barreiras ou
cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo
cultural, com o gênio inventivo do povo. Povo que não
forja cultura dispensa-se de criar palavras com energia
irradiadora e tem de conformar-se, queiram ou não queiram os seus gramáticos, à condição de mero usuário de
criações alheias.”

Qual afirmativa e respectiva razão fazem uma associação mais
adequada com a situação apresentada?
(A) Afirmativa 1- porque o “senso moral” se manifesta como
conseqüência da “consciência moral”, que revela sentimentos associados às situações da vida.
(B) Afirmativa 1- porque o “senso moral” pressupõe um “juízo
de fato”, que é um ato normativo enunciador de normas
segundo critérios de correto e incorreto.
(C) Afirmativa 1- porque o “senso moral” revela a indignação
diante de fatos que julgamos ter feito errado provocando
sofrimento alheio.
(D) Afirmativa 2- porque a “consciência moral” se manifesta
na capacidade de deliberar diante de alternativas possíveis que são avaliadas segundo valores éticos.
(E) Afirmativa 2- porque a “consciência moral” indica um “juízo
de valor” que define o que as coisas são, como são e por
que são.

(CUNHA, Celso. A língua portuguesa e a realidade brasileira.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1972.)

IV - “Para cada palavra estrangeira que adotamos, deixa-se
de criar ou desaparece uma já existente.”
(PILLA, Éda Heloisa. Os neologismos do português e a
face social da língua. Porto Alegre: AGE, 2002.)

O Samba do Approach, de autoria do maranhense Zeca
Baleiro, ironiza a mania brasileira de ter especial apego a
palavras e a modismos estrangeiros. As assertivas que se
confirmam na letra da música são, apenas,
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
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QUESTÃO 6
A legislação de trânsito brasileira considera que o condutor de um veículo está dirigindo alcoolizado quando o teor alcoólico de
seu sangue excede 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. O gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do
álcool quando um indivíduo bebe, em um curto espaço de tempo, de 1 a 4 latas de cerveja.
Considere as afirmativas a seguir.

Álcool no Sangue (g/litro)

1,0

I - O álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente do que é eliminado.
II - Uma pessoa que vá dirigir imediatamente após a ingestão
da bebida pode consumir, no máximo, duas latas de cerveja.
III - Se uma pessoa toma rapidamente quatro latas de cerveja, o álcool contido na bebida só é completamente eliminado após se passarem cerca de 7 horas da ingestão.

0,9
1 lata
2 latas
3 latas
4 latas

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

0,2
0,1
0

0

1

2

3

4

5

Tempo (horas)

6

7

8

(Fonte: National Health Institute, Estados Unidos)

QUESTÃO 7
A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de ocupação dos jovens de 16 a 24 anos que trabalham em 5 Regiões
Metropolitanas e no Distrito Federal.

(Fonte: Convênio DIEESE / Seade, MTE / FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego Elaboração: DIEESE)
Nota: (1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.

Das regiões estudadas, aquela que apresenta o maior percentual de jovens sem carteira assinada, dentre os jovens que são
assalariados do setor privado, é
(A) Belo Horizonte.
(B) Distrito Federal.
(C) Recife.
(D) Salvador.
(E) São Paulo.
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QUESTÃO 8
Observe as composições a seguir.

QUESTÃO DE PONTUAÇÃO
Todo mundo aceita que ao homem
cabe pontuar a própria vida:
que viva em ponto de exclamação
(dizem: tem alma dionisíaca);
viva em ponto de interrogação
(foi filosofia, ora é poesia);
viva equilibrando-se entre vírgulas
e sem pontuação (na política):
o homem só não aceita do homem
que use a só pontuação fatal:
que use, na frase que ele vive
o inevitável ponto final.
(MELO NETO, João Cabral de. Museu de tudo e depois.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.)

(CAULOS. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L & PM, 2001.)

Os dois textos acima relacionam a vida a sinais de pontuação, utilizando estes como metáforas do comportamento do ser
humano e das suas atitudes.
A exata correspondência entre a estrofe da poesia e o quadro do texto “Uma Biografia” é
(A) a primeira estrofe e o quarto quadro.
(B) a segunda estrofe e o terceiro quadro.
(C) a segunda estrofe e o quarto quadro.
(D) a segunda estrofe e o quinto quadro.
(E) a terceira estrofe e o quinto quadro.

5

QUESTÃO 9 - DISCURSIVA
Sobre a implantação de “políticas afirmativas” relacionadas à adoção de “sistemas de cotas” por meio de Projetos de Lei em
tramitação no Congresso Nacional, leia os dois textos a seguir.
Texto I
“Representantes do Movimento Negro Socialista entregaram ontem no Congresso um manifesto contra a votação dos projetos
que propõem o estabelecimento de cotas para negros em Universidades Federais e a criação do Estatuto de Igualdade Racial.
As duas propostas estão prontas para serem votadas na Câmara, mas o movimento quer que os projetos sejam retirados da
pauta. (...) Entre os integrantes do movimento estava a professora titular de Antropologia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Yvonne Maggie. ‘É preciso fazer o debate. Por isso ter vindo aqui já foi um avanço’, disse.”
(Folha de S.Paulo – Cotidiano, 30 jun. 2006 com adaptação.)

Texto II
“Desde a última quinta-feira, quando um grupo de intelectuais entregou ao Congresso Nacional um manifesto contrário à
adoção de cotas raciais no Brasil, a polêmica foi reacesa. (...) O diretor executivo da Educação e Cidadania de Afrodescendentes
e Carentes (Educafro), frei David Raimundo dos Santos, acredita que hoje o quadro do país é injusto com os negros e defende
a adoção do sistema de cotas.”
(Agência Estado-Brasil, 03 jul. 2006.)

Ampliando ainda mais o debate sobre todas essas políticas afirmativas, há também os que adotam a posição de que o critério
para cotas nas Universidades Públicas não deva ser restritivo, mas que considere também a condição social dos candidatos
ao ingresso.
Analisando a polêmica sobre o sistema de cotas “raciais”, identifique, no atual debate social,
a) um argumento coerente utilizado por aqueles que o criticam;
b) um argumento coerente utilizado por aqueles que o defendem.
Item a)
1
2
3
5
6
7
8

O
H
N

U
C
S

4

RA

Item b)
1
2
3
5
6
7
8

O
H
N

U
C
S

4

RA
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(valor: 5,0 pontos)
(valor: 5,0 pontos)

QUESTÃO 10 - DISCURSIVA
Leia com atenção os textos abaixo.
Duas das feridas do Brasil de hoje, sobretudo nos grandes centros urbanos, são a banalidade do crime
e a violência praticada no trânsito. Ao se clamar por solução, surge a pergunta: de quem é a
responsabilidade?

São cerca de 50 mil brasileiros assassinados a
cada ano, número muito superior ao de civis
mortos em países atravessados por guerras. Por
que se mata tanto? Por que os governantes não
se sensibilizam e só no discurso tratam a segurança como prioridade? Por que recorrer a
chavões como endurecer as leis, quando já
existe legislação contra a impunidade? Por que
deixar tantos jovens morrerem, tantas mães chorarem a falta dos filhos?

Diante de uma tragédia urbana, qualquer reação das pessoas diretamente envolvidas é permitida. Podem sofrer, revoltar-se, chorar, não fazer
nada. Cabe a quem está de fora a atitude. Cabe à sociedade perceber
que o drama que naquela hora é de três ou cinco famílias é, na verdade,
de todos nós. E a nós não é reservado o direito da omissão. Não podemos seguir vendo a vida dos nossos jovens escorrer pelas mãos. Não
podemos achar que evoluir é aceitar crianças de 11 anos consumindo
bebidas alcoólicas e, mais tarde, juntando esse hábito ao de dirigir, sem
a menor noção de responsabilidade. (...) Queremos diálogo com nossos
meninos. Queremos campanhas que os alertem. Queremos leis que os
protejam. Queremos mantê-los no mundo para o qual os trouxemos. Queremos – e precisamos – ficar vivos para que eles fiquem vivos.

(O Globo. Caderno Especial. 2 set. 2006.)

(O Dia, Caderno Especial, Rio de Janeiro, 10 set. 2006.)

Com base nas idéias contidas nos textos acima, responda à seguinte pergunta, fundamentando o seu ponto de vista com
argumentos.
Como o Brasil pode enfrentar a violência social e a violência no trânsito?
(valor: 10,0 pontos)
Observações:
• Seu texto deve ser dissertativo-argumentativo (não deve, portanto, ser escrito em forma de poema ou de narração).
• O seu ponto de vista deve estar apoiado em argumentos.
• Seu texto deve ser redigido na modalidade escrita padrão da Língua Portuguesa.
• O texto deve ter entre 8 e 12 linhas.
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COMPONENTE ESPECÍFICO
QUESTÃO 11
A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade emanadas pelo CFC − Conselho Federal de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade.
A Norma Contábil que determina a inclusão das receitas e despesas na apuração do resultado do período a que
pertencerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de ter havido recebimento no caso
de receita, ou pagamento, no caso de despesa, está contida no Princípio Fundamental de Contabilidade da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Competência.
Continuidade.
Oportunidade.
Tempestividade.
Uniformidade.

QUESTÃO 12
Saldos finais das contas patrimoniais da Cia. Colibri em 31.12.2005:
C a ixa
C a pita l S ocia l
C o ntas a P a g ar a té 9 0 d ia s
C o ntas a R e ceb er até 3 60 d ia s
D e pre ciaçã o A cum ulad a
Fina ncia m en to s a L o ng o P razo
Im o biliza do
L ucro A cum u la do
P ro visão pa ra C réd ito d e Liqu id ação D u vido sa
S a lá rio s a P ag ar

R$
R$
R$
R$

1.00 0,00
1.00 0,00
1.00 0,00
2.00 0,00

R $ 1.20 0,00
R $ 2.00 0,00
R $ 70 0,00
R $ 30 0,00
R $ 30 0,00

Os valores totais do Ativo e do Patrimônio Líquido são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 2.800,00
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
R$ 4.300,00
R$ 5.000,00

e
e
e
e
e

R$ 3.600,00
R$ 1.700,00
R$ 2.800,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00

QUESTÃO 13
A renovação anual dos contratos de seguros do ativo operacional da Empresa Organizadinha ocorre sistematicamente
no primeiro dia do mês de junho e o pagamento do contrato é sempre efetuado à vista em uma única parcela. Foram
pagos R$ 2.400,00 em cada um dos exercícios de 2004 e 2005. Com base nessas informações, os saldos finais das
contas Despesas Pagas Antecipadamente e Despesas de Seguros, nessa ordem, em 31.12.2005, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00

e
e
e
e
e

R$ 2.400,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
R$ 2.400,00

QUESTÃO 14
A Lei no 6.404/76, ao dispor sobre as características e natureza das Sociedades por Ações, estabelece a classificação
das contas segundo os elementos do patrimônio, agrupando-as de modo a facilitar a evidenciação e a análise financeira
das companhias. Assim, se uma empresa adquire o controle acionário de outra, esse evento é registrado no Ativo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Permanente Imobilizado.
Circulante.
Permanente Diferido.
Realizável a Longo Prazo.
Permanente Investimento.
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QUESTÃO 15
A diretoria financeira da Cia. Itamaracá estabelece como política: manter o Capital Circulante Líquido da empresa sempre
positivo e acompanhar continuamente o desempenho dos seus Índices de Liquidez. Para colocar em prática essa
determinação, a empresa efetua a quitação de 50% do saldo da conta de fornecedores, que venceria em até 120 dias.
Quais as alterações que o registro desse evento produz no CCL − Capital Circulante Líquido e no Índice de Liquidez
Corrente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

C.C.L.
Não altera
Não Altera
Aumenta
Diminui
Aumenta

Índice de Liquidez Corrente
Não altera
Aumenta
Diminui
Diminui
Aumenta

QUESTÃO 16
A Empresa CustaKaro Ltda. apresentou, em determinado momento, os dados abaixo:
M arg em de C on tribu ição
(con side ra nd o so m en te
o s cu stos variáve is)
M atéria-P rim a
P re ço d e Ve nd a (líq uido d os
im p osto s)

Produto Alpha

Produto Beta

R $ 38 0,00

R $ 42 0,00

R $ 24 0,00

R $ 36 0,00

R $ 86 0,00

R $ 90 0,00

De acordo com esses dados, qual o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total dos
produtos Alpha e Beta, nessa ordem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25%
44%
50%
50%
75%

e
e
e
e
e

50%
46%
25%
75%
50%

QUESTÃO 17
A diretoria da Cia. Aroeira quer que seus gerentes se concentrem em melhorar a rentabilidade de cada uma das divisões
sob sua responsabilidade. Quais as medidas de avaliação de desempenho que mais possibilidades têm de estimular
esse comportamento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dividendo por ação, retorno sobre o Patrimônio Líquido e índice de endividamento.
Rotatividade dos Ativos Operacionais, margem bruta e retorno sobre o patrimônio.
Retorno sobre Ativos Operacionais, índice de liquidez geral e índice de endividamento.
Rotatividade dos Ativos Operacionais, dividendos por ação e participação do capital de terceiros.
Retorno sobre o Patrimônio Líquido, margem bruta de lucro e índice de endividamento.

QUESTÃO 18
O diretor financeiro da InvestNew Ltda., em reunião de executivos da empresa para definir a estratégia de atuação para o
próximo triênio, apresenta, para discussão e análise, a viabilidade de implantação de um novo projeto já no próximo ano.
Após as justificativas da necessidade técnica do referido projeto, a discussão concentra-se em relação ao retorno que o
projeto geraria. O diretor financeiro informa, então, os seguintes valores:
Valor no início
do m ês

Juros
incorridos

R $ 20 .0 00 ,0 0 R $ 2.50 0,00

Receita líquida
de im postos
recebida
ao final do m ês

Valor do
investim ento no
fim do mês

R $ 1.00 0,00

R $ 21 .5 00 ,0 0

Com base nesses dados, qual é a taxa de retorno do projeto no mês?
(A) 4,65%
(B) 5,00%
(C) 7,50%
(D) 10,00%
(E) 12,50%
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QUESTÃO 19
Por ocasião da aprovação da LOA − Lei de Orçamento Anual, a previsão das Receitas e a fixação das Despesas de
uma determinada entidade governamental foram as seguintes:
R ec eitas C orrentes

D es pe sas C orrentes

R eceita da
D ívida A tiva

R $ 3 00.00 0,00

Aq uisição de M a terial
R $ 3 00.00 0,00
de C onsum o

O utras R ece itas
C orrentes

R $ 4 00.00 0,00

O utras D esp esas
C orrentes

R ec eitas de C a pital
Alie nação de
Be ns M óveis
Tra nsferências
de C apital
O perações
de C ré dito

R $ 4 00.00 0,00

D es pe sas de C apital
R $ 2 00.00 0,00

Aq uisição de B ens
M ó veis

R $ 2 00.00 0,00

R $ 2 00.00 0,00

Em préstim o s
C on ced idos

R $ 2 00.00 0,00

R $ 4 00.00 0,00

Am ortização
da D ívida

R $ 4 00.00 0,00

Ao final do período orçamentário aprovado, os saldos contábeis indicavam um total executado de Receitas e Despesas
conforme os valores a seguir:
R ec eitas C orrentes

D es pe sas C orrentes

R eceita da
D ívida A tiva

R $ 2 60.00 0,00

Aq uisição de M a terial
R $ 2 60.00 0,00
de C onsum o

O utras R ece itas
C orrentes

R $ 3 40.00 0,00

O utras D esp esas
C orrentes

R ec eitas de C a pital

R $ 3 30.00 0,00

D es pe sas de C apital
R $ 2 00.00 0,00

Aq uisição de B ens
M ó veis

R $ 2 04.00 0,00

Tra nsferências
de C apital

R $ 1 90.00 0,00

Em préstim o s
C on ced idos

R $ 2 05.00 0,00

O perações
de C ré dito

R $ 3 40.00 0,00

Am ortização
da D ívida

R $ 4 02.00 0,00

Alie nação de
Be ns M óveis

Com base nessas informações, qual foi o resultado orçamentário?
(A) Superávit corrente de R$ 99.000,00
(B) Superávit de capital de R$ 89.000,00
(C) Déficit orçamentário de R$ 71.000,00
(D) Déficit corrente de R$ 81.000,00
(E) Déficit corrente de R$ 10.000,00

QUESTÃO 20
Um auditor externo, em procedimento para confirmação dos passivos tributários e trabalhistas, solicita à empresa
auditada que envie carta aos escritórios de advocacia contratados para confirmar a existência de processos,
classificando-os de acordo com o risco e a probabilidade de êxito em “possíveis, prováveis e remotos”. Qual a
denominação desse procedimento?
(A) Constituição.
(B) Certificação.
(C) Constatação.
(D) Conciliação.
(E) Circularização.
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QUESTÃO 21
O Departamento responsável pelo controle de tributos da Cia. Amazônia, ao final do exercício de 2005, elabora um
relatório contendo os dados constantes na tabela abaixo:
Contas
C apital S ocial
R eserva de R eavaliação
R eserva E special A rtigo 460 R IR
Lucros A cum ulados até 2004
Lucro Líquido do A no de 2005 (ajustado
para cálculo do lim ite)
TJLP no Ano

Valores
R $ 100.000,00
R $ 50.000,00
R $ 10.000,00
R $ 22.000,00
R $ 13.000,00
5%

Com base nas informações, considerando que não será efetuado nenhum ajuste no Lucro Real, qual é o valor máximo
permitido pela Legislação do Imposto de Renda, a ser pago ou creditado a título de Juros Sobre o Capital Próprio,
dedutíveis na base do Lucro Real da empresa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 11.000,00
R$ 9.100,00
R$ 7.250,00
R$ 6.750,00
R$ 6.500,00

QUESTÃO 22
Uma empresa contratou assessores especializados para examinar o desempenho do seu lucro operacional para o
próximo ano em função do cenário econômico.
A diretoria, orientada por esses especialistas, estabeleceu diversos cenários possíveis e suas respectivas probabilidades de
ocorrência. Dentro de cada um desses cenários, as áreas de contabilidade e controladoria, com os dados históricos
disponíveis e sua tendência, fazem a previsão do lucro operacional anual.
O resultado do trabalho é a seguinte distribuição de probabilidade:
Ev entos

Lucro O perac iona l
P revis to

Proba bilidade
do Eve nto

Econo m ia em C rescim e nto Acele ra do

R $ 11 0 m ilhõ es

0,1 0

Econo m ia em C rescim e nto M oderado

R $ 80 m ilh ões

0,1 5

Econo m ia em C rescim e nto E stá vel

R $ 50 m ilh ões

0,4 0

Econo m ia em R e ce ssão M oderada

R $ 40 m ilh ões

0,2 5

Econo m ia em R ecessã o Profu nda

R $ 20 m ilh ões

0,1 0

Nessas condições, qual será o lucro operacional esperado para o próximo ano?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 80 milhões.
R$ 60 milhões.
R$ 55 milhões.
R$ 50 milhões.
R$ 45 milhões.

QUESTÃO 23
A diretoria da Cia. Itacolomy, empresa do comércio varejista, com filiais em todo o Brasil, preocupada com a guarda e
segurança de seus arquivos de dados, das informações que envolvem o Processamento Eletrônico e da perfeita
reconstituição de relatórios e demonstrações contábeis, reúne-se com a área responsável para estabelecer as normas e
os procedimentos de segurança que deverão ser adotados em relação ao assunto. Qual é o procedimento que a
empresa deve adotar para assegurar a recuperação de seus dados?
(A) Cuidar para que existam cópias de segurança e centros de contingências de processamento de dados.
(B) Determinar que os procedimentos sistêmicos e os controles do sistema sejam de conhecimento restrito do
departamento de informática da empresa.
(C) Criar um setor de armazenamento, de modo que todos os arquivos de dados estejam na sede da empresa.
(D) Permitir que os funcionários tenham acesso ilimitado aos sistemas e dados da empresa.
(E) Exigir que todos os documentos sejam guardados durante a existência da empresa.
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QUESTÃO 24
A Empresa Comercial Aurora Ltda. negociou, em 31.12.2005, uma operação de Desconto de Duplicatas no valor total de
R$ 1.500.000,00 distribuídos conforme o fluxo de vencimento das duplicatas a seguir:
0
3 0 d ia s
R $ 4 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 0 d ia s
R $ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0

9 0 d ia s
R $ 5 0 0 .0 0 0 ,0 0

Nessa operação, a instituição financeira cobrou e recebeu juros antecipados no valor de R$ 155.000,00, calculados à
taxa de 5% ao mês (juros simples), e taxas de serviços de R$ 500,00.
Se a empresa encerra o seu exercício contábil ao final de dezembro, qual foi o efeito do registro dessa operação nas
Demonstrações Contábeis da empresa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diminuição no Resultado do Exercício no valor de R$ 155.500,00.
Diminuição no Ativo no valor de R$ 155.500,00.
Diminuição no Ativo Circulante no valor de R$ 500,00.
Aumento de Despesas Financeiras no valor de R$ 155.000,00.
Aumento do Passivo Circulante no valor de R$ 500,00.

QUESTÃO 25
A Cia. Manufatura Guaracy adquiriu um equipamento, em outubro de 2005, colocando-o em funcionamento em 01.12.2005.
Do custo de aquisição desse bem, no valor de R$ 63.000,00, foi paga uma parcela de R$ 30.000,00 e o restante financiado
com incidência de juros de 12% ao ano. Além desse valor, no mês de novembro, a empresa incorreu nos seguintes
desembolsos:
Itens P agos

Valor

Tra nsp orte do Equipam e nto

R $ 2 .500,0 0

Instala ção e A dequ ação F ísica do E quipam en to

R $ 3 .000,0 0

Teste s d e F uncion am en to do Equ ipam e nto

R $ 3 .000,0 0

Juros sobre E m préstim os

R$

330,0 0

Qual é o valor a ser contabilizado no Ativo Permanente da empresa, em 30.11.2005, em relação a esse equipamento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 63.000,00
R$ 65.500,00
R$ 69.500,00
R$ 71.500,00
R$ 71.830,00

QUESTÃO 26
A empresa Itaici Indústria e Comércio Ltda. vem acumulando prejuízos constantes nos últimos 4 anos. Após várias
reuniões, a direção identificou algumas razões que justificavam esses resultados, tais como:
•
•
•
•

As decisões de preços são tomadas erroneamente em função de falha no fluxo de informações.
Produção de itens gerando alto grau de rejeitos no processo.
A Diretoria toma decisões baseadas em informações não atualizadas.
Itens de Despesas com valores altamente crescentes e sem controle.

Em vista dos fatos, a direção da empresa decidiu investir em uma reorganização nas áreas de vendas, produção e
financeira. Para isso, contratou profissionais que propuseram, além de uma completa modificação no fluxo de
informações da empresa, alterações no processo produtivo.
Que tipo de tratamento contábil devem receber os gastos incorridos com esta assessoria e os advindos das alterações
propostas pelos consultores no fluxo de informações?
(A) Lançar para Resultado no momento em que ocorrerem, em virtude de a empresa já estar em funcionamento.
(B) Registrar no Patrimônio Líquido na conta Lucros/ Prejuízos Acumulados, como Ajustes de Exercícios Anteriores.
(C) Contabilizar no grupo Ativo Permanente Diferido e amortizá-los segundo a expectativa de geração dos benefícios
futuros.
(D) Apropriar como Resultado de Exercícios Futuros e transferi-los para o resultado em 10 anos.
(E) Registrar como gastos antecipados e amortizá-los como Custos dos Produtos Vendidos no exercício em que
ocorrerem.
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QUESTÃO 27
A Cia. Alterosa, seguindo seu planejamento estratégico, terceiriza os serviços de limpeza e segurança de suas unidades
administrativas e comerciais. Em 01.07.2005, após minuciosa cotação de preços, contrata a empresa Serviços Limpinha
& Segura Ltda., por 3 anos, pagando, na ocasião da assinatura do contrato, o valor de R$ 1.200.000,00 correspondente
ao montante total dos serviços contratados.
Na empresa prestadora de serviços, no momento da assinatura e recebimento total do contrato, qual o procedimento
contábil para o registro dessa operação?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reconhecer como Receita Operacional do período o valor total recebido.
Registrar como conta de Passivo o valor contratado.
Lançar o valor do contrato em conta do Ativo Diferido.
Registrar o total contratado como Resultado de Exercícios Futuros.
Contabilizar o valor total contratado como Receita Não Operacional.

QUESTÃO 28
A Cia. Alfa, principal empresa do grupo GRECCO, possui aplicações em participações societárias em diversas
empresas, desde janeiro de 2002. Em 31.12.2005, ocasião da elaboração de suas demonstrações contábeis, identifica
suas participações acionárias diretas e indiretas, formadas por ações ordinárias e preferenciais, todas com valor nominal
de R$ 1,00, conforme o quadro a seguir:
Q uadro de Participações Acionárias (quantidade de ações)
Investid ore s
Investid as

C ia. A lfa

C ia. Be ta

O utros

Total d e
ações

10.000.0 00

40.000.0 00

C ia. Be ta

30.000.0 00

C ia. C elta

100 .000

200 .000

19.700.0 00

20.000.0 00

C ia. D elta

25.000.0 00

5.0 00.00 0

20.000.0 00

50.000.0 00

O Departamento de Controle informa que:
•

os acionistas externos possuem apenas o controle do capital ordinário da Cia. Celta; nas demais empresas, esse
tipo de capital está sob o controle direto ou indireto da Cia. Alfa.

•

Os valores corretamente ajustados para a elaboração da avaliação dos investimentos são os apresentados no
quadro a seguir:
Inves tidas

Pa trim ônio Líquido
Valor C ontábil dos Valor C ontábil das
B as e para a Avaliação
Inves tim e ntos da C ia. Pa rticipaç õe s da
da P articipa ção
C ia. B eta
A lfa
Soc ietária

C ia. Be ta

R $ 5 8.500 .000,00

R $ 4 2.075 .000,00

C ia. C elta

R $ 2 5.000 .000,00

R$

C ia. D elta

R $ 5 1.000 .000,00

R $ 2 5.500 .000,00

100 .000,0 0

R$

200 .000,0 0

R $ 5.060 .000,0 0

No início de dezembro de 2005, a Cia. Delta realizou uma venda a prazo de produtos para a Cia. Beta no valor de
R$ 500.000,00, dos quais R$ 300.000,00 já foram repassados a terceiros. O lucro total obtido nessa operação pela Cia.
Delta foi de 20%.
Com base nos dados fornecidos é correto afirmar:
(A) O resultado do cálculo da equivalência patrimonial referente à participação da Cia. Beta na Cia. Delta é zero.
(B) Todas as participações societárias das empresas do grupo devem ser avaliadas por equivalência patrimonial.
(C) Todos os dividendos recebidos pela Cia. Alfa referentes às suas participações societárias devem ser registrados
como Receitas Operacionais.
(D) A empresa Beta deve reconhecer como Resultado Não Operacional o valor da equivalência patrimonial calculado
sobre a Cia. Delta.
(E) A empresa Alfa deve reconhecer uma Despesa Operacional com relação à avaliação de sua participação societária
na Cia. Beta.
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QUESTÃO 29
O Grupo empresarial Sideral é formado por três empresas das quais a Cia. Lua é a controladora, participando com 70%
da Cia. Marte e 50% da Cia. Terra. Em 31.12.2005 o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, já ajustados,
de cada uma dessas empresas, eram os apresentados a seguir:
B ala nç os Patrim onia is (ajustados para efeito de consolidaçã o)
A tivo

C ia. Lua

C ia. M arte

C ia. Terra

D ispo nibilidad es
C lientes
(-) P D D (Provisão para D e ved ores
D uvid oso s)
Estoq ues
D ividendo s a R eceber
Pa rticipações Societárias
Im o bilizado Líquido

5.0 00,00
25.000,0 0

4.0 00,00
70.000,0 0

1.0 00,00
20.000,0 0

(1.200 ,00)
38.200,0 0
26.000,0 0
164 .000,00
184 .000,00

(1.500 ,00)
34.000,0 0
0
0
168 .500,00

(4.000 ,00)
10.000,0 0
0
3.0 00,00
90.000,0 0

Tota l A tivo

441 .000,00

275 .000,00

120 .000,00

C ia. Lua

C ia. M arte

C ia. Terra

14.000,0 0
51.000,0 0
40.000,0 0
21.000,0 0
110 .000,0 0
20.000,0 0
185 .000,00

12.000,0 0
38.000,0 0
24.000,0 0
21.000,0 0
100 .000,00
5.0 00,00
75.000,0 0

6.0 00,00
34.000,0 0
2.0 00,00
2.0 00,00
50.000,0 0
1.0 00,00
25.000,0 0

441 .000,00

275 .000,00

120 .000,00

Pa ssivo + Patrim ônio Líquido
C on tas a P aga r
F ornecedores
D ividendo s a Pag ar
Im p ostos e C ontribuiçõe s
C ap ital S ocial
R eserva s
Lucros/Prejuízo s Acum u lado s
Tota l do Pass ivo + P L

D em onstraç ão de R esultado do Ex ercíc io findo em 3 1.12.2 005
C ontas
Vend as
(-) C M V - C ustos das M e rcadorias
Vend idas
R esultad o Bruto
(-) D e spe sas O peracion ais
R esultad o do Exercício
(-) Im postos e C on tribuiçõ es p ro vision ados
R esultad o Líq uid o

C ia. Lua

C ia. M arte

C ia. Terra

400 .000,00

300 .000,00

100 .000,00

(200.0 00,00 ) (150.0 00,00 )
200 .000,00 150 .000,00
(64.00 0,00) (45.00 0,00)
95.000,0 0
0
231 .000,00 105 .000,00
(21.00 0,00)
210 .000,00

(21.00 0,00)
84.000,0 0

(70.00 0,00)
30.000,0 0
(20.00 0,00)
0
10.000,0 0
(2.000 ,00)
8.0 00,00

Além dos dados fornecidos anteriormente, as informações contábeis evidenciaram vendas de mercadorias a prazo, feitas
pela Cia. Marte para a controladora. Essa operação correspondeu a 50% do total das receitas de vendas da investida e,
ao final do período, esses estoques da controladora foram integralmente repassados a terceiros.
Com base nesses dados, é correto afirmar que o valor
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

consolidado do Ativo Total é R$ 239.000,00 e o das obrigações é R$ 92.000,00.
consolidado do resultado do grupo é R$ 302.000,00 e do Ativo Total é R$ 836.000,00.
total das receitas auferidas pelo grupo é de R$ 800.000,00.
da participação dos minoritários é R$ 92.000,00 e o do Permanente consolidado é R$ 445.500,00.
consolidado do Passivo Total é R$ 315.000,00 e o do Patrimônio Líquido é R$ 110.000,00.

QUESTÃO 30
A Cia. Eficiência fabrica equipamentos de irrigação agrícola modular. Em um determinado mês, produz e vende 450
unidades ao preço unitário de R$ 3.500,00. A estrutura de custos e despesas da empresa é a seguinte:
1. C usto s e D espesas Variáveis

R$

2.50 0,00 por m ês

2. C usto s e D espesas Fixa s

R $ 360.0 00,00 por m ês

Com base nos dados apresentados e considerando o conceito de alavancagem operacional é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A empresa opera com uma margem de segurança de 20%.
A empresa nestas condições obtém um lucro de R$ 60.000,00.
O ponto de equilíbrio da empresa se dá após a venda de 380 unidades.
A empresa apura, no período, um prejuízo de R$ 100.000,00.
O resultado da empresa é nulo.
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QUESTÃO 31
A Indústria Laguna S.A. planeja fabricar e vender 100.000 unidades de um único produto durante o exercício fiscal de
2005, com um custo variável de R$ 4,00 por unidade e um custo fixo de R$ 2,00 por unidade.
Se nesse mesmo período a empresa não alcançar o planejado e fabricar e vender somente 80.000 unidades, incorrendo
em um custo total de R$ 515.000,00, qual será a variação de custo de manufatura nesse período?
(A) R$ 85.000,00 favorável.
(B) R$ 85.000,00 desfavorável.
(C) R$ 80.000,00 desfavorável.
(D) R$ 5.000,00 favorável.
(E) R$ 5.000,00 desfavorável.

QUESTÃO 32
Ao analisar os registros contábeis da Cia. Pintassilgo, o contador orienta a diretoria a tomar uma importante decisão que
melhora sensivelmente a Taxa de Retorno sobre Investimentos, calculada sobre o Ativo Operacional da empresa. Qual
das orientações abaixo contribuiu para essa melhora?
(A) Diminuir o elevado valor do saldo do Passivo Circulante pagando dívida de significativo montante aos fornecedores.
(B) A obtenção de um financiamento em um Banco de Desenvolvimento, com juros subsidiados e carência de 4 anos.
(C) A aquisição de estoques em quantidade um pouco acima do normal para que a empresa venha a obter ganho com
a inflação.
(D) Providenciar a demissão de 5 funcionários, que percebiam salários médios, nos Departamentos Administrativo e
Comercial, com o objetivo de reduzir despesas.
(E) A reclassificação como Bens Não de Uso de um terreno de elevado valor, registrado no Ativo Imobilizado, já que o
mesmo não está sendo utilizado pela empresa em suas operações e não há perspectiva dessa utilização nos
próximos 10 anos.

QUESTÃO 33
A Irmãos Anhangá é uma empresa de manufatura que produziu e comercializou, no exercício social de 2005, um único
produto. A fábrica entrou em operação nesse ano, não havendo, portanto, qualquer tipo de estoque no início do exercício
fiscal de 2005.
Durante este período a contabilidade reporta dados da produção e das despesas incorridas:
•
•
•
•
•
•

200 unidades produzidas e acabadas
Custo variável de fabricação: R$ 30,00 por unidade
Custos fixos de fabricação: R$ 600,00
Despesas operacionais de administração e vendas: R$ 400,00
120 unidades vendidas
Preço líquido de venda por unidade: R$ 40,00

Com base nas informações, é correto afirmar que os resultados finais apurados pelo método de custeio por absorção e
pelo método de custeio variável são, respectivamente,
(A) R$ 200,00 e R$ 200,00
(B) R$ 440,00 e R$ 200,00
(C) R$ 440,00 e R$ 600,00
(D) R$ 600,00 e R$ 800,00
(E) R$ 840,00 e R$ 600,00
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QUESTÃO 34
A Indústria Laboriosa fabrica apenas um produto, gastando 12 minutos de hora/máquina para produzir cada unidade. Em
um determinado mês sua estrutura de custos e despesas é a seguinte:

D ados

Valor

C ustos F ixos M en sais

R $ 1 .920.000.0 0

C ustos Variáveis

R $ 1 .260.000.0 0

D espesas F ixas M ensais

R $ 1 .200.000.0 0
R $ 0 ,20 para cad a R$ 1 ,00 da s Ven das

D espesas Variáve is de Ve ndas
H oras M á quin as Totais/M ê s Aplicada s

2.0 00 H o ra s

Nessas condições, para a empresa vender toda a sua produção e obter um resultado, antes do Imposto de Renda e
Contribuições, no valor de R$ 1.400.000,00, qual a margem de contribuição unitária?
(A) R$ 140,00
(B) R$ 318,50
(C) R$ 452,00
(D) R$ 578,00
(E) R$ 722,50

QUESTÃO 35
A Empresa Percapita Ltda. apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 50.000,00. Considerando que o Capital Circulante
Líquido foi de R$ 120.000,00, o Ativo Circulante foi de R$ 200.000,00 e o Ativo Total foi de R$ 300.000,00, qual o Índice
de Participação do Capital de Terceiros, em relação ao Capital Próprio?
(A) 500%
(B) 160%
(C)

75%

(D)

60%

(E)

47%

QUESTÃO 36
A empresa Giro Alto Ltda. pretende aumentar suas vendas a prazo para manter suas vendas totais de 2005, iguais às de
2004. Em 2004, o valor total das vendas foi de R$ 1.800.000,00, considerando um ano comercial de 360 dias e que a
empresa operou com um prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias.
Para alcançar esse objetivo, a empresa terá que ampliar para 32 dias o prazo médio de recebimento de vendas. Desse
modo, o valor das Duplicatas a Receber, em 30 de dezembro de 2.005, deve ser
(A) R$ 56.250,00
(B) R$ 60.000,00
(C) R$ 116.250,00
(D) R$150.000,00
(E) R$160.000,00
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QUESTÃO 37 − DISCURSIVA
O Controler José Avalista Maior recebeu de uma das empresas do Grupo, via fax, o Balanço Patrimonial dos anos 2004
e 2005, abaixo evidenciado. Por problemas na transmissão do fax, alguns dados da Demonstração não saíram.
Balanço Patrimonial
A tivo

200 4

C irculante

70.000,0 0

C irculante

D ispo nib ilidad e

25.000,0 0

C on tas a P aga r

C lientes

40.000,0 0 60.000,0 0 F ornecedores

200 5

(-) P ro visã o para
(1.20 0,00)
D evedo re s D ividosos

Pa ssivo + PL

200 4

200 5

25.000,0 0 38.000,0 0

D ividend os a Pag ar 1.0 00,00 3.0 00,00
4.3 00,00 N otas Prom issórias 8.0 00,00 20.000,0 0
a P agar

Estoq ues

1.2 00,00

Títulos a Receber

5.0 00,00

R ea lizá vel a
Longo P razo

15.000,0 0

Ex igível a
Longo P razo

16.000,0 0 25.000,0 0

Títulos a Receber

15.000,0 0

F in anciam entos

16.000,0 0 25.000,0 0

Pe rm anente

Patrim ônio Líquido

Pa rticipações
So cietárias

6.0 00,00

6.0 00,00 C ap ital Social

12.000,0 0

Im ó veis
Eq uipam ento s

15.000,0 0 15.000,0 0

Veículo s

20.000,0 0 20.000,0 0

(-) D e pre ciação
Acum ula da

(2.50 0,00)

Tota l G eral

36.000,0 0 37.500,0 0

Lucros/Prejuízo s
Acum ula dos

Tota l G eral

Dados Complementares:
I. A análise horizontal de 2005 apresentou uma evolução de 40% das disponibilidades.
II. O contador não efetuou a reclassificação de 50% dos Títulos a Receber de Longo Prazo. Não ocorreram
transações: de vendas (Curto ou Longo Prazo) e recebimentos (Curto ou Longo Prazo).
III. Foram Adquiridos em 2005 imóveis no valor de R$ 5.000,00.
IV. A depreciação anual de Equipamentos é de 10% e a de Veículos é de 20%.
V. A média de perdas de Clientes permaneceu constante e equivalente à dos anos anteriores.
VI. O Índice de Liquidez Corrente foi de:
200 4

200 5

2,0 0

1,1 0

VII. O Índice de Liquidez Geral foi de:
200 5
0,9 4
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Para que o Controler possa complementar os dados no Balanço e avaliar o desempenho das empresas, solicita-se:
a)

Elaborar corretamente os balanços, ajustando os dados.

(valor 3,0 pontos)

b)

Apurar os valores das Contas a Pagar e do Passivo Circulante do Exercício 2004.

(valor 1,0 pontos)

c)

Apurar os valores dos Lucros Acumulados e do Passivo Circulante do Exercício 2005.

(valor 1,0 pontos)
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QUESTÃO 38 − DISCURSIVA
Na teoria contábil um dos aspectos intensamente discutido é o momento de reconhecimento das receitas. Para isto
existem vários critérios que podem ser aplicados a uma ou a outra empresa, dependendo do tipo produto/serviço que
vende. A importância deste assunto é ressaltada, pois o correto reconhecimento das receitas influencia diretamente no
retorno do investimento do acionista.
Pede-se:
a)

Indicar, no mínimo, três formas de reconhecimento das receitas.
(valor 3,0 pontos)

b)

Justificar dois dos métodos apontados.
(valor 2,0 pontos)
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QUESTÃO 39 − DISCURSIVA
A diretoria da Cia. Altamira tem como meta abrir o capital da empresa em 2006, para isso resolve ajustar suas
demonstrações contábeis a partir de 2004, de acordo com as exigências da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Ocorre que por um problema em seus arquivos eletrônicos perdeu as demonstrações finais dos exercícios de 2004/2005
já padronizadas conforme as exigências daquele órgão.

Após intenso esforço de recuperação dos dados obteve as seguintes listagens:

I. Saldos finais dos itens patrimoniais após a apuração do Resultado Líquido de 2005:
200 4

200 5

Be ns de U so

R $ 4 6.000 ,00

R $ 50.00 0,00

C lientes

R $ 1 2.000 ,00

R $ 20.50 0,00

Sa ldo do R a zão das C ontas de A tivo

(R $ 5 .000,0 0) (R $ 1 0.000,00)

D eprecia çã o A cum ula da
D ispo nibilidad es

R $ 5.000 ,00

R $ 13.50 0,00

Estoq ues

R $ 2 0.000 ,00

R $ 24.60 0,00

Im ó veis

R $ 1 4.000 ,00

R $ 22.00 0,00

Pa rticipações Socie tárias

R $ 4.000 ,00

R$

Provisões para C réditos de Liquidação D uvido sa (R $

300,0 0) (R $

5.50 0,00
600,00)

R $ 9 5.700 ,00

R $ 1 25.50 0,00

200 4

200 5

C apital S ocial

R $ 5 0.000 ,00

R $ 70.00 0,00

C ontas a P aga r

R $ 3.450 ,00

R$

D ividendo s a Pag ar

R $ 3.500 ,00

Em préstim o s de Long o Prazo

R $ 9.000 ,00

R $ 10.70 0,00

F ornecedores

R $ 5.050 ,00

R$

6.00 0,00

IP I e IC M S a P aga r

R $ 2.000 ,00

R$

2.50 0,00

Lucros/Preju ízo s Acum ulado s
Provisão para P agam ento do Im posto
de R enda e C ontribuições

R $ 1 6.200 ,00

R $ 26.20 0,00

R $ 3.000 ,00

R$

5.00 0,00

R eserva Lega l
Tota l dos Saldos das C onta s
do Pas sivo e de Patrim ônio Líquido

R $ 3.500 ,00

R$

3.50 0,00

R $ 9 5.700 ,00

R $ 1 25.50 0,00

Tota l dos Saldos das C onta s de A tivo

Sa ldo do R a zão das C ontas
de P assiv o e Patrim ônio Líquido

1.60 0,00

II. Listagem das contas de resultados de apuração do Resultado Líquido do exercício:
200 4

200 5

R $ 3 40.30 0,00

R $ 4 00.00 0,00

D em onstraç ão do R e sultado
R eceitas de Vendas
Im p ostos D iretos so bre Venda s

(R $ 1 2.000,00) (R $ 1 5.000,00)

C M V - C usto da M erca dorias Vend ida s

(R $ 20 0.400 ,00) (R $ 22 0.000 ,00)

D espesas co m C réditos
de Liqu ida ção D uvidosas

(R $

300,00) (R $

600,00)

D espesas de D e preciação

(R $

3.000,00) (R $

5.000,00)

D espesas A dm inistrativas

(R $ 6 3.600,00) (R $ 7 9.900,00)

D espesas de Ven das

(R $ 4 9.000,00) (R $ 5 6.000,00)

R esultado d e Equivalência Patrim onial
Im p osto de R e nda e C ontribuições
R esulta do Líquido do E xercício
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R$

1.00 0,00 R $

1.50 0,00

(R $

3.000,00) (R $

5 .000,0 0)

R $ 10.00 0,00 R $

20.00 0,00

III. Dados sobre as distribuições dos Resultados Líquidos recuperados:
D istribuiçã o do R e sultado

200 4

200 5

R $ 10.00 0,00

R esultad o Líq uido do E xe rcício

R $ 20.00 0,00

R eserva L egal

(R $

500,0 0) (R $

1.000,00)

D ividendo s

(R $

3.500,00) (R $

9.000,00)

Lucros A c um ulados

R$

6.000 ,00

R $ 10.00 0,00

IV. Informações sobre a movimentação da conta Capital Social:
Ao final de junho de 2005 ocorreu um aumento do Capital Social em R$ 20.000,00, sendo 50% com aporte de
recursos dos sócios e o restante com incorporação de lucros retidos.
V. A Composição do Patrimônio Líquido ao final do Exercício de 2003:
C ontas do
Lucros
C apital
R ese rva s
Tota l
Pa trim ônio Líquido
A cum ulados
Sa ldo s F inais
R $ 5 0.000 ,00 R $ 3 .000,0 0 R $ 1 0.200 ,00 R $ 6 3.200 ,00
em 31.12 .2003

Com base nos dados recuperados, pede-se:
Elaborar as seguintes Demonstrações Contábeis:
a)
b)
c)
d)
e)

Balanço Patrimonial (2004/2005).
Demonstração do Resultado de Exercício (2004/2005).
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (2004/2005).
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (2005).
Fluxo de Caixa (Modelo Indireto) (2005).

(valor 1,0 ponto)
(valor 0,5 ponto)
(valor 1,0 ponto)
(valor 1,0 ponto)
(valor 1,5 ponto)
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QUESTÃO 40 − DISCURSIVA
A Cia. Malta é uma indústria eletrônica que produz dois produtos: gravadores de “CD” e gravadores de “DVD”. A
empresa possui na área de produção departamentos de serviços e departamentos produtivos. Os departamentos da
área fabril são considerados como centros de resultado, logo, seus gerentes são responsáveis por gerar lucro nos
departamentos sob sua responsabilidade e, para tanto, utilizam o conceito de preço de transferência para transferir o
produto de uma área para outra. O preço de transferência é calculado tomando como base o custo do departamento,
acrescido de uma margem de 10%.
Até o ano de 2005, a Cia. tinha uma participação de mercado de 60% e era lucrativa. Recentemente, as análises
econômico-financeiras mostraram que a Malta vem perdendo participação no mercado em razão da falta de
competitividade de seus preços.
Um novo presidente foi contratado e, ao marcar a primeira reunião com todos os executivos da empresa, solicita aos
departamentos de finanças/custos, a preparação de um relatório constando, de forma detalhada, definições, conceitos e
exemplos da composição dos custos da empresa.
Em atendimento à solicitação do presidente, pede-se:
a)

Conceituar e exemplificar os itens a seguir listados:

(valor 3,0 pontos)

• Custos primários dos produtos da empresa
• Custos de conversão dos produtos
• Custos comuns exemplificando na estrutura de custos e quais os itens componentes
• Custos diretos e indiretos
• Custos periódicos, variáveis e fixos
b)

Especificar a aplicabilidade, os pontos positivos e negativos e a forma de cálculo do preço de transferência.
(valor 2,0 pontos)
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOBRE A PROVA
As questões abaixo visam a levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião, nos espaços próprios (parte inferior) do Cartão-Resposta.
Agradecemos sua colaboração.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 46

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação
Geral?
(A) Muito fácil.
(B) Fácil.
(C) Médio.
(D) Difícil.
(E) Muito difícil.

As informações/instruções fornecidas para a resolução das
questões foram suficientes para resolvê-las?
(A) Sim, até excessivas.
(B) Sim, em todas elas.
(C) Sim, na maioria delas.
(D) Sim, somente em algumas.
(E) Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 42
Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de
Componente Específico?
(A) Muito fácil.
(B) Fácil.
(C) Médio.
(D) Difícil.
(E) Muito difícil.

QUESTÃO 47
Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova.
Qual?
(A) Desconhecimento do conteúdo.
(B) Forma diferente de abordagem do conteúdo.

QUESTÃO 43

(C) Espaço insuficiente para responder às questões.

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo
total, você considera que a prova foi:
(A) muito longa.
(B) longa.
(C) adequada.
(D) curta.
(E) muito curta.

(D) Falta de motivação para fazer a prova.
(E) Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

QUESTÃO 48
Considerando apenas as questões objetivas da prova, você
percebeu que:

QUESTÃO 44

(A) não estudou ainda a maioria desses conteúdos.

Os enunciados das questões da prova na parte de Formação
Geral estavam claros e objetivos?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a maioria.
(C) Apenas cerca da metade.
(D) Poucos.
(E) Não, nenhum.

(B) estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
(C) estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
(D) estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
(E) estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 49

Os enunciados das questões da prova na parte de Componente
Específico estavam claros e objetivos?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a maioria.
(C) Apenas cerca da metade.
(D) Poucos.
(E) Não, nenhum.

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
(A) Menos de uma hora.
(B) Entre uma e duas horas.
(C) Entre duas e três horas.
(D) Entre três e quatro horas.
(E) Quatro horas e não consegui terminar.
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