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Língua Portuguesa 

Leia o fragmento a seguir e responda às questões 01, 02 e 03. 

“Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os 

animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, 

para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse 

a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.” 

(Bíblia Sagrada, Livro do Gênesis.) 

01 
O trecho acima aborda a designação das coisas por meio da 
linguagem. Conhecendo o papel da linguagem no mundo atual, 
assinale a afirmativa inadequada. 

(A) A designação das realidades do mundo veio após a sua 
existência física. 

(B) Os nomes dados às coisas podem sofrer modificações no 
decorrer do tempo. 

(C) Os nomes dos seres materiais surgiram antes dos adjetivos a 
eles relacionados. 

(D) Duas realidades do mundo físico, em função da coerência, 
não podem receber nome idêntico. 

(E) Os nomes das coisas são indispensáveis nas referências 
discursivas. 

02 
Sobre os componentes do texto, assinale a afirmativa correta. 

(A) A forma “havendo” equivale semanticamente a “antes de 
haver”. 

(B) O conectivo “pois” tem valor semântico de “conclusão”. 

(C) O pronome “os” se refere, em razão de estar no masculino, 
apenas aos “animais do campo”. 

(D) O pronome “lhes” é forma errada, devendo ser substituído 
por “os”. 

(E) A forma “para ver” corresponde a “para que visse”. 

03 
Sobre os pensamentos listados a seguir, assinale a opção que 
indica o que está de acordo com a mensagem do texto do 
Gênesis. 

(A) “As palavras, como as abelhas, têm mel e ferrão.” (provérbio 

suíço) 

(B) “Palavra e pedra solta não têm volta.” (Galdós) 

(C) “Nesse mundo há muitas palavras e poucos ecos.” (Goethe) 

(D) “A palavra é metade de quem a pronuncia, metade de quem a 
ouve.” (Montaigne) 

(E) “As palavras são como etiquetas colocadas sobre tudo que 
conhecemos.” (Nouailles) 

04 
A charge a seguir tem caráter humorístico. 

 

O humor da charge deriva 

(A) da oposição entre o “falar demais” do chefe e o “falar pouco” 
do empregado. 

(B) da estranheza do nome do funcionário. 

(C) da referência implícita ao preconceito racial. 

(D) do sobrenome pouco comum do empregado. 

(E) do fato de o chefe não poder seguir a regra por ele mesmo 
indicada. 

05 
“Que sacada! É a frase que você mais dirá, folheando este livro. E 
não é um livro de arquitetura.” (Luís Fernando Veríssimo) 

O humor dessa frase se apoia em uma característica do 
vocabulário. Assinale-a. 

(A) A polissemia, ou seja, a possibilidade de um termo significar 
mais de uma realidade. 

(B) A redundância, ou seja, a capacidade de a língua dizer a 
mesma coisa duas vezes. 

(C) A coesão, ou seja, a qualidade de um termo referir-se a outro 
anteriormente citado. 

(D) A intertextualidade, ou seja, a marca de um texto referir-se a 
outro bastante conhecido. 

(E) A coerência, ou seja, a possibilidade de haver um só campo 
semântico no texto. 

06 
Leia o verbete a seguir. 

“cereal adj.2g. 1. Relativo às sementes ou às plantas cujos grãos 
servem de base à alimentação 2. fig. relativo a ou próprio para 
produzir pão s.m. 3. Planta, esp. aquela cujos grãos servem de 
base à alimentação, como p.ex. trigo, arroz, milho, soja. ETIM lat. 
cerealis,e relativo ao trigo, ao pão.” 

(Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, p. 439) 

Assinale a opção que apresenta a informação que está indicada 
de forma inadequada. 

(A) A abreviatura “adj.2g.” significa “adjetivo de dois graus”. 

(B) Os números 1 / 2 / 3 indicam diferentes significados que o 
vocábulo pode assumir. 

(C) A abreviatura “fig” significa “em linguagem figurada”. 

(D) A abreviatura “s.m.” indica “substantivo masculino”. 

(E) As letras maiúsculas ETIM indicam a origem da palavra. 
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O texto a seguir, sobre um tipo de palavra interessante:  
o palavrão, refere-se às questões 07 e 08. 

“Os palavrões existem em todas as culturas, em todos os 

tempos, por serem as palavras que melhor conseguem exprimir 

emoções de raiva, ofensa ou (por que não) humor. Eles são 

controlados pelo ‘porão’ do cérebro – o sistema límbico, 

responsável pela nossa parte mais primitiva (por isso que os 

palavrões sempre se referem à base da existência: sexo e 

excrementos), e influenciam desde sempre no nosso 

relacionamento social. Eles mudam de tempos em tempos, 

dependendo da polêmica da época. Na peça Romeu e Julieta, 

‘que a peste invada a casa de ambos’ é usado como ofensa. Hoje 

não surtiria muito efeito.” (Daniel Alves) 

07 
Sobre os palavrões, segundo o texto, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Indicam o despreparo e a falta de polidez do usuário. 

(B) Mostram o lado negativo do ser humano, por representarem 
raiva, ofensa ou humor. 

(C) Existem em todas as culturas, mas são mais frequentes em 
culturas de menor peso. 

(D) Partem de uma zona cerebral livre de censura. 

(E) Significam ofensas que representam valores negativos numa 
determinada época. 

08 
O texto utiliza duas expressões semelhantes: “em todos os 
tempos” e “de tempos em tempos”. 

Essas duas expressões equivalem, respectivamente, aos 
advérbios 

(A) atemporalmente e paulatinamente. 

(B) extemporaneamente e demoradamente. 

(C) eternamente e intermitentemente. 

(D) progressivamente e anacronicamente. 

(E) cronologicamente e temporariamente. 

09 
Jargão significa uma linguagem específica de determinado grupo 
profissional ou sociocultural. 

Assinale a opção que indica a atividade profissional inadequada à 
frase. 

(A) “As queixas do paciente levaram-me a um diagnóstico 
diferente” / assistente social. 

(B) “Desenvolveu um software por meio de um algoritmo 
complexo” / analista de sistemas. 

(C) “O elemento evadiu-se do local da ocorrência!” / policial. 

(D) “As casas ascendentes de Marte e Júpiter prenunciam bom 
astral” / astrólogo. 

(E) “As ultrapassagens em rua de mão dupla devem ser feitas 
pela esquerda” / agente de trânsito. 

10 
Assinale a frase que possui exclusivamente linguagem formal. 

(A) A gente não emprega todas as palavras que conhecemos. 

(B) Tem muita gente que se expressa com vocabulário erudito. 

(C) Se houvesse dedicação, todos podíamos conhecer mais 
vocábulos. 

(D) Me ensinaram muitas palavras novas no colégio. 

(E) Muita coisa pode ser feita para a ampliação de nosso 
vocabulário. 

11 
Neologismo é o processo de criação de uma palavra devido à 
necessidade de designar novos objetos ou novos conceitos 
ligados às áreas tecnológica, artística, econômica, esportiva etc. 

Assinale a frase que mostra um exemplo de neologismo. 

(A) “Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer.” (Barão de 

Itararé) 

(B) “Apaixonar-se é criar uma religião que tem um deus falível.” 
(Borges) 

(C) “Nem ditadura, nem democratura... liberdade!” (Higgins) 

(D) “Paranoia é a ilusão de que seus inimigos estão organizados.” 
(A. Hlavaty) 

(E) “E ninguém é eu, e ninguém é você. Esta é a solidão.” (Clarice 

Lispector) 

12 
Leia o texto a seguir. 

“Na verdade, houve tempos em que as palavras valiam muito, 

sobretudo umas que se chamavam de honra. Essas eram mesmo 

valiosas. 

Actualmente as palavras já não têm o mesmo valor, nem 

mesmo as de honra. 

Muitas palavras mudaram de significado, abastardando-se a 

sua utilização, de uma forma que significam o que cada um que 

as utiliza quer que signifiquem. Tal forma de usar as palavras 

transforma diálogos em monólogos sucessivos.” (Zé Morgado) 

O problema atual no uso das palavras é o de 

(A) empregar palavras que mudaram de significado. 

(B) apelar para termos de difícil significação. 

(C) utilizar vocábulos que perderam valor. 

(D) criar palavras novas sem necessidade. 

(E) usar vocábulos com valor individual. 

Matemática Financeira 

13 
A taxa efetiva anual equivalente à taxa nominal de 10% ao ano, 
capitalizada mensalmente, será 

(A) igual a 10%. 

(B) menor do que 10%. 

(C) menor do que a taxa efetiva anual equivalente obtida sob 
capitalização trimestral. 

(D) maior do que a taxa efetiva anual equivalente obtida sob 
capitalização semestral. 

(E) maior do que qualquer taxa efetiva anual equivalente obtida 
sob capitalização diária, semestral, trimestral ou anual. 

14 
Assuma as seguintes siglas: 

VP = Valor Presente, VF = Valor Futuro e PMT = valor das 
prestações iguais de uma série uniforme. 

Considerando uma taxa de juros i sob o regime de juros 
compostos, o PMT pode ser obtido por meio de 

(A) {VF [(1 + i)
n
 – 1]} / i 

(B) {VP [i(1 + i)
n
 ]} / (1 + i)

n
 

(C) {VP [(1 + i)
n
 – 1]} / [i(1 + i)

n
] 

(D) {VP [i(1 + i)
n
 ]} / [(VF/VP) – 1] 

(E) {VP [i(1 + i)
n
 – 1]} / [(VF/VP)] 
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15 
Considere um financiamento de quatro anos cujo valor do 
principal seja de R$ 100,00 e a taxa de juros, igual a 4% ao ano. 

Considere quatro planos de amortização para esse 
financiamento: 

 No plano 1, o financiamento é quitado com um único 
pagamento apenas no final do quarto ano, com capitalização 
dos juros no final de cada ano; 

 No plano 2, no final de cada ano são pagos apenas os juros, 
com exceção do último ano, no qual, além dos juros, é 
efetuado o pagamento integral do principal; 

 No plano 3, a liquidação do financiamento segue o modelo 
Price; 

 No plano 4, a liquidação do financiamento segue o modelo 
SAC. 

No final do quarto ano, nos planos 1, 2, 3 e 4, os valores da 
amortização do principal serão (em reais), respectivamente, de 

(A) 100, 100, maior do que 25 e 25. 

(B) maior que 116, 100, maior do que 25 e 25. 

(C) 100, 100, 25 e menor do que 25. 

(D) menor do que 100, maior do que 100, maior do que 25 e 25. 

(E) 100, 100, 25 e maior do que 24. 

16 
Com relação aos métodos de análise e comparação de projetos 
de investimento, analise as afirmativas a seguir. 

I. Um investidor, ao comparar projetos de investimento, 
sempre considera como alternativa o investimento cuja 
remuneração é igual ao custo de oportunidade do capital 
investido. 

II. Dentre diversos projetos mutuamente exclusivos, se um 
projeto de investimento apresentar uma TIR menor do que a 
taxa mínima de atratividade, ele ainda pode ser considerado 
se o seu valor presente líquido, calculado a essa última taxa, 
for positivo. 

III. Um investidor deve sempre escolher o projeto cuja TIR é 
maior dentre todas as alternativas – inclusive maior do que a 
taxa mínima de atratividade – e cujo payback descontado é o 
menor. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

17 
Considere uma operação em que um título com prazo de 
vencimento de dois meses é descontado no regime de juros 
compostos. 

No caso do valor do desconto composto ser exatamente igual ao 
valor presente do título, assinale a opção que indica a taxa de 
desconto por fora. 

(Arredonde a resposta para o inteiro mais próximo.) 

(A) 21% 

(B) 29% 

(C) 33% 

(D) 41% 

(E) 50% 

18 
Considere o gráfico a seguir. 

 
VPL = Valor Presente Líquido 

O ponto x, interseção da curva com o eixo horizontal, é 
denominado 

(A) Taxa Interna de Retorno. 

(B) Tempo mínimo necessário para a TIR ser nula. 

(C) Payback descontado. 

(D) Tempo mínimo necessário para o custo de oportunidade do 
capital ser nulo. 

(E) Payback bruto. 

19 
O número de meses necessários para que um investimento feito 
na poupança triplique de valor (assumindo que esta remunere à 
taxa de 6% ao ano, no regime de juros simples) é de 

(A) 34. 

(B) 200. 

(C) 333. 

(D) 400. 

(E) 500. 

20 
Assuma um plano de investimento de uma empresa, a qual, no 
ano zero, deve desembolsar R$ 100 milhões. Nos anos 
subsequentes, espera-se um fluxo positivo e constante de  
R$ 50 milhões a cada ano. Se o payback descontado for igual a 
três anos, o custo do capital investido deve ser 

(A) entre 15% e 20%. 

(B) entre 20% e 25%. 

(C) inferior a 15%. 

(D) igual a 25%. 

(E) superior a 25%. 

21 
Um financiamento de R$ 100.000,00 foi obtido no final do ano de 
2014, à taxa de juros reais de 5% ao ano e com prazo de 4 anos. 
As prestações foram calculadas pelo sistema SAC. 

Assumindo que a taxa de inflação seja igual e constante a 10% ao 
ano, a taxa interna de juros nominal do fluxo de caixa dessa 
operação de financiamento será igual a 

(A) 12,5%. 

(B) 15%. 

(C) 15,5%. 

(D) 20,5%. 

(E) 0,15%. 
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22 
Três projetos de investimento independentes A, B e C estão 
sendo analisados por uma empresa, cujas taxas internas de 
retorno (TIRs) são, respectivamente, 20%, 15% e 10%.  
O projeto A requer um investimento inicial de R$ 5 milhões,  
o projeto B, de R$ 10 milhões e o projeto C, de R$ 20 milhões. 

A partir dessa situação, assinale V para a afirmativa verdadeira e 
F para a afirmativa falsa. 

(   ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de  
R$ 5 milhões, o projeto A deve ser o escolhido. 

(   ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de  
R$ 10 milhões e o custo de oportunidade do capital for de 
17%, nenhum projeto é escolhido. 

(   ) A análise incremental deve ser aplicada de acordo com a 
disponibilidade de recursos. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, F e F. 

(C) F, V e V. 

(D) F, V e F. 

(E) F, F e F. 

Direito Civil 

23 
A diretoria executiva da empresa TADV encaminha consulta ao 
setor jurídico sobre a possibilidade de o patrimônio particular dos 
seus sócios e administradores ser atingido pelos efeitos de certas 
e determinadas obrigações assumidas pela sociedade. 

De acordo com determinação expressa do Código Civil de 2002, 
sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) O patrimônio particular dos sócios e dos administradores da 
empresa TADV poderá ser atingido caso se configure abuso 
da personalidade jurídica, caracterizada por desvio de 
finalidade, inadimplemento obrigacional ou confusão 
patrimonial. 

(B) O patrimônio particular dos sócios e dos administradores da 
TADV poderá ser atingido caso o juiz, de ofício, determine a 
extensão dos efeitos das relações obrigacionais da sociedade 
não apenas aos administradores da empresa, mas também 
aos demais sócios. 

(C) O patrimônio particular dos sócios da TADV poderá ser 
atingido em caso de abuso da personalidade, que ocorre 
quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, se o 
juiz decidir pela desconsideração a requerimento da parte ou 
do Ministério Público. 

(D) O patrimônio particular dos sócios da TADV só será atingido 
em virtude de obrigações decorrentes de relações de 
consumo, ao passo que o patrimônio particular dos 
administradores da empresa poderá ser atingido em caso de 
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, por 
determinação, de ofício, do juiz. 

(E) O patrimônio particular dos sócios poderá ser atingido por 
força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
quando houver celebração de negócio jurídico simulado, 
fraude à execução ou desvio de finalidade. A confusão 
patrimonial e o inadimplemento obrigacional configuram 
razão para atingir especificamente o patrimônio pessoal dos 
administradores. 

24 
Juliana sofre pressão constante por parte de seus familiares para 
ser fiadora de seus pais, Ana e Roberto. Cansada e temerosa de 
comprometer todo o seu patrimônio, Juliana decide passar para o 
nome de Arnaldo, seu melhor amigo, os dois apartamentos de 
que é proprietária. Sem ter qualquer apartamento em seu nome, 
Juliana ver-se-á livre dos pedidos de socorro de seus familiares 
pela fiança. 

Nesse negócio jurídico, verifica-se a ocorrência de 

(A) lesão, tendo em vista a legítima expectativa de seus pais com 
relação à fiança. 

(B) coação por simples temor reverencial.  

(C) coação relativa, já que houve manifestação da vontade do 
agente. 

(D) simulação relativa. 

(E) simulação absoluta. 

25 
Os direitos da personalidade foram disciplinados no Código Civil 
de 2002 de forma não taxativa. 

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. 

I. Numa situação hipotética, é possível uma ex-noiva ingressar, 
a qualquer momento, com ação de ressarcimento por danos 
morais contra seu ex-noivo, que desistiu de casar no 
momento da cerimônia religiosa, diante dos convidados que 
lotaram a igreja no dia 25 de janeiro de 2004. 

II. Os dispositivos legais destinados à proteção dos direitos da 
personalidade aplicam-se integralmente às pessoas jurídicas 
de direito privado, desde que não tenham qualquer 
finalidade lucrativa, enquanto às demais pessoas jurídicas só 
se confere proteção para lesão a direitos patrimoniais. 

III. Júlia, apresentadora de programa infantil, poderá recorrer ao 
Poder Judiciário para impedir que um jornal de grande 
circulação publique matéria contendo fotos íntimas que 
foram divulgadas sem a sua autorização. Caso não tome 
providências para impedir a notícia, Júlia poderá pleitear 
indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da 
publicação. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

26 
Acerca das disposições expressas no Código Civil de 2002 sobre 
os direitos reais, analise as afirmativas a seguir. 

I. São formas de aquisição da propriedade imóvel: a usucapião, 
a transmissão hereditária, a acessão e o registro. 

II. O possuidor de boa-fé não tem direito aos frutos percebidos 
enquanto durar a posse.  

III. São considerados direitos reais: a superfície, a habitação, o 
uso, o penhor e a benfeitoria necessária. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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27 
Acerca das fundações e associações disciplinadas no Código Civil 
de 2002 como pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade 
lucrativa, assinale a afirmativa correta. 

(A) Se os bens destinados à constituição da fundação não forem 
suficientes para a finalidade pretendida, na ausência de 
disposição do instituidor, os bens serão incorporados em 
outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.  

(B) Vencido o prazo de existência de uma fundação, o órgão do 
Ministério Público lhe promoverá a extinção, com a devida 
incorporação do patrimônio a outra fundação de fim igual ou 
semelhante, mas o mesmo não poderá ocorrer caso sua 
finalidade tenha se tornado ilícita. 

(C) Na hipótese de insuficiência dos bens destinados à 
constituição da fundação para a realização da finalidade 
almejada, os bens deverão ser convertidos em títulos da 
dívida pública, com rendimentos destinados à fundação de 
fim igual ou semelhante. 

(D) É nulo o estatuto de associação que estabeleça vantagens 
especiais para algumas categorias de associados, em afronta 
ao princípio da igualdade de direitos entre os associados. 

(E) As associações são caracterizadas pela união de pessoas com 
finalidade não lucrativa, regidas por um estatuto social, cujos 
termos devem fixar as diretrizes básicas para o respeito aos 
direitos e às obrigações recíprocas existentes entre os 
associados. 

28 
João, devidamente habilitado para dirigir, conduzia veículo de sua 
propriedade com cautela e diligência, quando foi surpreendido 
por ônibus em alta velocidade na contramão. Em rápida 
manobra, João conseguiu evitar uma colisão frontal, desviando 
seu automóvel para cima da calçada, onde atropelou Lucas, 
causando-lhe graves lesões físicas. 

Sobre os fatos descritos, assinale a afirmativa correta. 

(A) João, por ter agido em estado de necessidade, não será 
obrigado a indenizar o dano causado a Lucas, cuja 
indenização será devida pela empresa de ônibus. 

(B) João, por não ter agido no estrito cumprimento de dever 
legal, será obrigado a indenizar o dano causado a Lucas. 

(C) João, embora agindo em estado de necessidade, será 
obrigado a indenizar o dano causado a Lucas, mas terá ação 
de regresso contra a empresa de ônibus. 

(D) João, por ter agido em decorrência de fato de terceiro, não 
será obrigado a indenizar o dano causado a Lucas, cuja 
indenização será devida pela empresa de ônibus. 

(E) João, ao desviar deliberadamente o carro, será obrigado a 
indenizar o dano causado, e não terá ação de regresso contra 
a empresa de ônibus. 

29 
Acerca dos dispositivos do Código Civil de 2002 destinados à 
disciplina jurídica dos contratos, assinale a afirmativa correta. 

(A) A autonomia privada dos contratantes é maior no caso de 
contratos atípicos, porque não há exigência legal de 
observância da função social do contrato, prevista para os 
contratos típicos. 

(B) Nos contratos de adesão regulados pelo Código Civil, é válida 
a cláusula que prevê a renúncia antecipada do aderente a 
direitos resultantes da natureza do negócio. 

(C) Os contratos entre ausentes não se tornam perfeitos se, 
antes da aceitação, ou juntamente com ela, chegar ao 
proponente a retratação do aceitante. 

(D) É válido o contrato celebrado entre Luísa e André para 
transferência do patrimônio integral da primeira para o 
segundo, com eficácia postergada para depois da morte de 
Luísa. 

(E) A liberdade de contratar nos contratos atípicos é absoluta no 
direito brasileiro, por força do consagrado princípio de que os 
pactos devem ser cumpridos (pacta sunt servanda). 

30 
Sobre a responsabilidade civil disciplinada no Código Civil de 
2002, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Os empresários individuais e as empresas são responsáveis, 
independentemente de culpa, pelos danos que, em qualquer 
circunstância, causarem a terceiro, no exercício de suas 
atividades empresariais. 

(   ) O incapaz responderá integralmente pelos danos que causar 
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 
fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

(   ) Ainda que não haja culpa de sua parte, os pais responderão 
pelos atos praticados pelos filhos menores que estiverem sob 
sua autoridade e em sua companhia. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, F e V. 

(B) F, V e F. 

(C) F, F e V. 

(D) V, V e F. 

(E) F, V e V. 
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 Direito Empresarial 

31 
A respeito do empresário individual, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O empresário individual poderá limitar sua responsabilidade 
pelos atos praticados no exercício da empresa caso seja 
enquadrado como microempreendedor individual. 

(   ) Aquele que for impedido de exercer a empresa em nome 
próprio por lei especial, se a exercer, responderá pelas 
obrigações contraídas e poderá ter sua falência decretada. 

(   ) Ao efetuar seu registro como empresário individual, a pessoa 
física tem a opção de declarar se exerce a empresa como 
empresário ou como EIRELI; no primeiro caso, a 
responsabilidade será ilimitada e, no segundo, limitada. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e V. 

(B) V, F e V. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e V. 

(E) F, V e F. 

32 
Jaciara constituiu, com suas irmãs Luciara e Cláudia, uma 
sociedade simples, com sede em Aripuanã/MT. A sociedade 
obteve enquadramento como microempresa no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas. 

Com base nas disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e 
das suas alterações, analise as afirmativas a seguir. 

I. É nulo o enquadramento realizado pelo Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas porque as microempresas, como sociedades 
empresárias, não podem adotar o tipo de sociedade simples, 
sendo obrigatório o registro do contrato na Junta Comercial. 

II. O cancelamento do registro de protesto, fundado no 
pagamento do título realizado por devedor enquadrado como 
microempresa, será feito independentemente de declaração 
de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de 
apresentação do original protestado. 

III. Nas operações de compra e venda de produtos e serviços por 
microempresas, são vedadas cláusulas contratuais relativas à 
limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito ou 
direitos creditórios, originados dessas operações. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(E) se somente a afirmativa I estiver correta. 

33 
Rosário emitiu um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
em favor de Aquino no dia 11 de setembro de 2012, pagável no 
mesmo lugar de emissão, em Sinop/MT. No dia 13 de outubro de 
2013, o beneficiário endossou o cheque para Carlinda, sem 
menção na cártula à data do endosso. De conformidade com as 
disposições da Lei nº 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) O endosso em favor de Carlinda tem efeito de cessão de 
crédito, haja vista ter sido realizado após o prazo de 
apresentação a pagamento. 

(B) O endosso em favor de Carlinda tem efeito de endosso, haja 
vista ter sido realizado antes do decurso do prazo de seis 
meses após o término do prazo de apresentação. 

(C) O endosso em favor de Carlinda tem efeito de endosso, haja 
vista ter sido realizado dentro do prazo de apresentação a 
pagamento. 

(D) O endosso em favor de Carlinda tem efeito de cessão de 
crédito, haja vista ter sido realizado após o prazo para o 
protesto por falta de pagamento. 

(E) O endosso em favor de Carlinda tem efeito de endosso, haja 
vista não ter sido datado; portanto, presumidamente ocorreu 
antes da expiração do prazo de apresentação. 

34 
Comodoro Veículos Ltda. é uma sociedade empresária com sede 
em Tangará da Serra/MT e pretende requerer sua recuperação 
judicial. Um dos impedimentos ao pedido de recuperação é  

(A) ter títulos protestados por falta de pagamento nos 90 
(noventa) dias anteriores ao pedido. 

(B) ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 
recuperação judicial. 

(C) ter como administrador ou sócio controlador pessoa 
condenada por crime contra o patrimônio, falimentar ou 
contra a fé pública. 

(D) possuir ativo que não corresponda a pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) do passivo quirografário. 

(E) deixar de requerer sua autofalência nos 30 (trinta) dias 
seguintes ao vencimento de qualquer obrigação líquida. 

35 
Peixoto de Azevedo emitiu Cédula de Crédito Bancário – CCB em 
favor do Banco Poconé S/A. 

Sobre esse título de crédito (CCB), assinale a afirmativa correta. 

(A) É título de crédito emitido por pessoa física em favor de 
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, 
representando promessa de pagamento em dinheiro, 
decorrente de operação de crédito ao consumidor. 

(B) Poderá ser protestada por indicação, desde que o credor 
apresente declaração de posse da sua única via negociável, 
inclusive no caso de protesto parcial. 

(C) Nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, desde 
que não capitalizados os critérios de sua incidência e, se for o 
caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as 
despesas e os demais encargos. 

(D) Será transferível mediante endosso em preto ou cessão de 
crédito. Sendo a transferência por endosso, aplicar-se-ão as 
normas do direito cambiário; sendo por cessão, as normas do 
Código Civil. 

(E) Poderá ser cartular ou escritural; no primeiro caso, será 
emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes 
que nela intervierem, e, no segundo, serão aplicadas as 
normas referentes às ações escriturais. 
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36 
Uma sociedade empresária com sede em Denise/MT, composta 
por três sócios pessoas naturais, adotou o nome empresarial 
“Pontes, Lacerda & Cáceres”. 

Sobre esse nome empresarial, assinale a afirmativa correta. 

(A) Trata-se de denominação adotada por sociedade em 
comandita por ações. 

(B) Trata-se de firma social adotada por sociedade cooperativa. 

(C) Trata-se de denominação adotada por sociedade anônima. 

(D) Trata-se de firma adotada por sociedade em nome coletivo. 

(E) Trata-se de firma adotada por sociedade em comandita 
simples. 

37 
A sociedade Campos de Júlio Comércio de Gelo Ltda. tem nove 
sócios e o contrato social estabelece que as deliberações serão 
tomadas em reunião de sócios. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Sócios titulares de mais de um quarto do capital podem 
convocar reunião de sócios, quando não atendido, no prazo 
de cinco dias, pedido de convocação fundamentado, com 
indicação das matérias a serem tratadas. 

II. Anualmente haverá reunião dos sócios, nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de 
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o 
balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. 

III. O contrato social pode estabelecer que a representação do 
sócio na reunião seja feita por outras pessoas, além de outro 
sócio ou advogado. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(E) se somente a afirmativa I estiver correta. 

38 
De acordo com a Lei nº 6.404/76, nas companhias ou sociedades 
anônimas, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente 
absorvido, nessa ordem, 

(A) pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela 
reserva de capital. 

(B) pelas reservas de lucros, pela reserva legal e pelos lucros 
acumulados. 

(C) pela reserva de capital, pelos lucros acumulados e pela 
reserva legal. 

(D) pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela 
reserva legal. 

(E) pela reserva legal, pelos lucros acumulados e pelas reservas 
de lucros. 

39 
Uma sociedade empresária teve sua falência decretada pelo juízo 
da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

No quadro geral de credores figuram créditos de várias classes, 
dentre eles: 

I. crédito em favor de estabelecimento de Armazém Geral, 
proveniente de mercadorias em consignação antes da 
falência; 

II. crédito em favor do Sr. Pedro da Cipa, proveniente de 
debêntures com garantia flutuante emitidas pela companhia; 

III. crédito em favor do Sr. Edu Nobres, proveniente de 
comissões devidas em razão do contrato de representação 
comercial, no valor de vinte mil reais; 

IV. crédito devido ao Município de Nova Lacerda, proveniente de 
débito de IPTU do imóvel onde se situa uma das filiais; 

V. multa contratual por descumprimento de contrato, com a 
sociedade Pedreira Pedra Preta Ltda. 

De acordo com a classificação prevista na Lei nº 11.101/2005, os 
créditos listados acima são, respectivamente, 

(A) crédito com privilégio geral, crédito com privilégio especial, 
crédito quirografário, crédito tributário e crédito 
subordinado. 

(B) crédito quirografário, crédito com privilégio geral, crédito 
trabalhista, crédito tributário e crédito com garantia real. 

(C) crédito subordinado, crédito com privilégio geral, crédito com 
garantia real, crédito tributário e crédito quirografário. 

(D) crédito com privilégio especial, crédito com privilégio geral, 
crédito trabalhista, crédito tributário e crédito 
subquirografário. 

(E) crédito com garantia real, crédito quirografário, crédito com 
privilégio geral, crédito tributário e crédito subquirografário. 

40 
Olaria Salto do Céu Ltda. requereu homologação de plano de 
recuperação extrajudicial no lugar do seu principal 
estabelecimento, Poxoréo/MT. No plano de recuperação 
apresentado e aprovado por credores que titularizam mais de 
três quintos dos créditos de cada classe abrangida, há um crédito 
quirografário em moeda estrangeira, com pagamento segundo a 
variação cambial do Euro, sendo, porém, previsto o afastamento 
dessa cláusula e o pagamento em Real em quinze parcelas fixas.  
O credor titular desse crédito não assinou o plano. 

De acordo com as disposições da Lei nº 11.101/2005, sobre a 
recuperação extrajudicial, assinale a afirmativa correta. 

(A) O plano pode ser homologado, porque foi atingido o quorum 
em cada uma das classes por ele abrangidas, obrigando os 
credores dissidentes. 

(B) O plano não pode ser homologado, porque, nos créditos em 
moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada 
se o credor titular do respectivo crédito aprovar 
expressamente previsão diversa no plano de recuperação 
extrajudicial. 

(C) O plano pode ser homologado, porque o afastamento da 
variação cambial é permitido para a preservação da empresa 
do devedor, desde que não haja quebra da par conditio 
creditorum. 

(D) O plano não pode ser homologado, porque, nos créditos em 
moeda estrangeira, a variação cambial só pode ser afastada 
com o consentimento de todos os credores da classe em que 
se insere o crédito. 

(E) O plano pode ser homologado, porque o consentimento 
expresso do credor só é exigido para os créditos com garantia 
real, não se aplicando a exigência aos créditos quirografários. 
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Economia e Administração 

41 
Ao longo da década de 2000, a indústria de calçados brasileira da 
região Sudeste perdeu espaço devido ao aumento da 
participação da China no mercado mundial. O fato da mão de 
obra chinesa ser mais produtiva e de sua indústria ter um custo 
de oportunidade menor na produção de calçados alçou a China  
à condição de líder do mercado mundial de calçados. 

Esse exemplo mostra que a China, no mercado de calçados, 
passou a ter 

(A) vantagem absoluta, por ter menor custo de oportunidade. 

(B) vantagem absoluta, por ter maior produtividade do trabalho 
e menor custo de oportunidade. 

(C) vantagem absoluta, por ter menor custo de oportunidade, e 
vantagem comparativa, por ter maior produtividade do 
trabalho. 

(D) vantagem absoluta, por ter maior produtividade do trabalho, 
e vantagem comparativa, por ter menor custo de 
oportunidade. 

(E) vantagem comparativa, por ter maior produtividade. 

42 
No estudo Elasticidade-Renda dos Produtos Alimentares nas 
Regiões Metropolitanas Brasileiras: uma aplicação da POF 
1995/1996, publicado na revista Estudos Econômicos, v. 37, de 
abril-junho de 2007, foram estimadas elasticidades-renda para 
alguns alimentos para os anos da pesquisa no Brasil. 

Dentre eles, destacam-se: 

 açúcar, em São Paulo: – 0,7756 

 queijos, em Porto Alegre: 1,0380 

 arroz, no Rio de Janeiro: 0,3642 

Nesse caso, o açúcar, o queijo e o arroz, nas regiões 
mencionadas, são, respectivamente, 

(A) bem inferior, bem necessário e bem supérfluo. 

(B) bem inferior, bem normal e bem necessário. 

(C) bem normal, bem inferior e bem supérfluo. 

(D) bem normal, bem normal e bem necessário. 

(E) bem necessário, bem de luxo e bem supérfluo. 

43 
Em relação ao tópico de Curvas de Custo, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. 

(   ) A soma dos custos marginais de unidades diferentes e 
sequenciais de produção (CMa(0) + CMa(1) + ... + CMa(q – 1)) 
fornece o custo variável (CV(q)), em que  
CMa(x – 1) = CV(x) – CV(x – 1) e CMa e CV representam, 
respectivamente, os custos marginal e variável, e x e x – 1, as 
unidades de produção. 

(   ) Para uma curva de custo médio de longo prazo, existe 
necessariamente uma curva de custo médio de curto prazo 
que atinge um custo médio mínimo no mesmo ponto. 

(   ) A área sob a curva de custo marginal fornece o custo total de 
uma empresa. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, F e V. 

(E) F, V e F. 

44 
No início do ano de 1999, com a desvalorização do Real, ocorreu, 
por um breve período, um processo de corrida bancária no Brasil. 

Considerando a equação quantitativa da moeda, e que a 
economia esteja em pleno emprego, esse processo tende a 

(A) elevar a velocidade de circulação da moeda, pressionando a 
inflação, reduzindo o saldo monetário médio retido pelos 
agentes e, portanto, diminuindo a demanda real por moeda. 

(B) elevar a velocidade da renda monetária, reduzindo o 
coeficiente marshaliano, ampliando o saldo monetário médio 
retido pelos agentes e, consequentemente, ampliando a 
demanda real por moeda. 

(C) reduzir a velocidade da moeda, reduzindo o coeficiente de 
Cambridge, gerando deflação e elevando a demanda real por 
moeda. 

(D) reduzir a velocidade da moeda e o produto nominal, gerando 
pressão inflacionária e redução do desemprego. 

(E) elevar a demanda real por moeda e o produto real, o que 
mantém constante a velocidade da renda da moeda. 

45 
No caso da armadilha da liquidez, abordado pelo modelo IS-LM, 
assinale a opção que indica os efeitos das políticas monetária e 
fiscal expansionistas. 

(A) A expansão da oferta monetária real será totalmente retida 
pelos agentes, sem alteração da taxa de juros. Mas a política 
fiscal expansionista terá o máximo de eficácia, semelhante ao 
que prediz a teoria keynesiana. 

(B) A política monetária expansionista terá o máximo de eficácia, 
com elevação do produto real e manutenção da taxa de juros. 
Por sua vez, a elevação dos gastos públicos teria um efeito 
crowding-out, expulsando o investimento privado. 

(C) A política monetária expansionista teria um efeito nulo sobre 
a taxa de juros e o produto da economia, enquanto que a 
política fiscal elevaria o produto, com a ampliação do 
investimento público e privado. 

(D) A política monetária contracionista gera um aumento da taxa 
de juros e a contração do produto, enquanto que a política 
fiscal também contracionista estimula o aumento do 
investimento privado, elevando o produto. 

(E) As duas políticas são totalmente inócuas, sem efeito sobre o 
produto e a ampliação da taxa de juros, no caso da política 
fiscal expansionista e da monetária contracionista. 

46 
No âmbito da administração financeira empresarial, existem 
funções típicas do administrador financeiro. Uma dessas funções 
é a de tratar dos processos de tomada de decisão que definem a 
melhor estrutura dos ativos de uma organização, considerando a 
relação entre risco e retorno.  

A função descrita refere à 

(A) tomada de decisões de investimento. 

(B) tomada de decisões de financiamento. 

(C) tomada de decisões de análise. 

(D) análise, ao planejamento e ao controle financeiro. 

(E) tomada de decisões de controle financeiro. 
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47 
Nas organizações brasileiras, os gestores tendem a utilizar a 
política de dividendos como um mecanismo de redução dos 
conflitos de agência. A política de dividendos está intimamente 
ligada às decisões de financiamento de uma empresa, uma vez 
que esta retira recursos que seriam aplicados para financiar suas 
atividades.  

Na política de dividendos, considera-se a determinação 

(A) do desempenho e da evolução da situação econômico-
financeira de uma organização. 

(B) da fonte de capital próprio, que tanto pode ser utilizada no 
financiamento das necessidades operacionais como de 
investimentos. 

(C) da porcentagem dos recursos permanentes da empresa, 
porcentagem esta que se encontra financiada por capital de 
terceiros. 

(D) da porcentagem dos recursos permanentes que se encontra 
imobilizada em ativos permanentes. 

(E) da porcentagem dos lucros líquidos que devem ser 
distribuídos aos acionistas, como forma de remuneração por 
seu investimento na empresa. 

48 
A literatura técnica especializada em Comportamento 
Organizacional apresenta a grade gerencial de Blake e Mouton, 
segundo a qual existem quatro estilos de liderança, cada qual 
com características únicas. 

Dentre os estilos de liderança descritos, o líder cujas principais 
características visam a equilibrar pessoas e produção, sem se 
preocupar em maximizar esses aspectos, corresponde ao 

(A) líder-equipe. 

(B) líder-pessoas. 

(C) líder negligente. 

(D) líder meio-termo. 

(E) líder-tarefa. 

49 
Nos estudos sobre estratégia, Mtzenberg formulou cinco 
conceitos conhecidos como 5 Ps.  Cada um aborda a estratégia de 
uma forma e com uma determinada intenção. O que considera 
estratégia como uma forma de iludir o concorrente quanto ao 
curso da ação a ser tomado é denominado 

(A) Estratégia como Padrão. 

(B) Estratégia como Pretexto. 

(C) Estratégia como Plano. 

(D) Estratégia como Posição. 

(E) Estratégia como Perspectiva. 

50 
O conceito de poder no ambiente organizacional é um dos mais 
amplamente discutidos e apresenta diversas tipificações. Uma 
das tipificações é a decorrente da posição hierárquica detida, ou 
seja, da posse de autoridade formal. 

A respeito do tipo de poder descrito, é correto afirmar que está 
relacionado ao conceito de poder 

(A) coercitivo. 

(B) legítimo. 

(C) de recompensa. 

(D) carismático. 

(E) de competência. 

Auditoria 

51 
De acordo com o Código de Ética Profissional do Contabilista e da 
NBC PA 01, assinale a opção que indica princípios fundamentais 
de ética profissional quando da condução de auditoria de 
demonstrações contábeis. 

(A) Integridade, objetividade e comportamento profissional. 

(B) Competência, confidencialidade e ceticismo profissional. 

(C) Integridade, conduta profissional e julgamento profissional. 

(D) Conhecimento, zelo profissional e objetividade. 

(E) Ceticismo profissional, julgamento profissional e 
confidencialidade. 

52 
Sobre a revisão do controle de qualidade do trabalho de 
auditoria, assinale a afirmativa correta. 

(A) É o processo que fornece uma avaliação subjetiva dos 
julgamentos feitos pela equipe de trabalho. 

(B) Deve ser feita em até 30 dias após a data do relatório. 

(C) É realizada apenas em companhias abertas. 

(D) O profissional mais experiente da equipe de trabalho é 
designado revisor de controle de qualidade. 

(E) Os especialistas externos contratados pela firma não fazem 
parte da equipe de trabalho. 

53 
De acordo com a NBC TA 230, Documentação de Auditoria, se, 
após a data do relatório, o auditor obtiver outras conclusões, 
deve documentar as informações apresentadas a seguir,  
à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) As circunstâncias identificadas e os procedimentos novos ou 
adicionais executados. 

(B) O motivo pelo qual não se obtiveram as conclusões mais 
recentes em um primeiro momento. 

(C) As novas conclusões alcançadas e seu efeito sobre o relatório 
do auditor. 

(D) O momento em que as modificações resultantes da 
documentação de auditoria foram executadas e revisadas. 

(E) Por quem as modificações resultantes da documentação de 
auditoria foram executadas e revisadas. 

54 
Sobre estimativas contábeis, de acordo com a NBC TA 540 – 
Auditoria de Estimativas Contábeis, assinale a afirmativa correta. 

(A) A diferença entre o desfecho da estimativa contábil e o valor 
originalmente reconhecido ou divulgado nas demonstrações 
contábeis representa uma distorção. 

(B) O auditor deve revisar o desfecho das estimativas contábeis 
incluídas nas demonstrações contábeis do período anterior, 
de modo a questionar os julgamentos feitos nesse período. 

(C) O potencial para tendenciosidade da administração 
intencional é inerente em decisões subjetivas, que são, 
muitas vezes, necessárias na elaboração de estimativa 
contábil. 

(D) As estimativas contábeis do valor justo, para as quais é usado 
modelo especializado desenvolvido para a entidade, 
envolvem pequena incerteza e podem gerar riscos mais 
baixos de distorção relevante. 

(E) O auditor deve revisar as estimativas contábeis para 
identificar se há indicadores de possível tendenciosidade da 
administração, de modo a concluir sobre a razoabilidade de 
estimativas contábeis individuais. 
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55 
Uma empresa auditada, após a divulgação de suas 
demonstrações contábeis, obteve a confirmação de que seu 
principal cliente não honraria seus compromissos, o que 
representava saldo significante do ativo. Se o fato fosse do 
conhecimento do auditor na data do relatório, este teria 
diferente opinião sobre as demonstrações contábeis. 

A administração da empresa decidiu alterar as demonstrações 
contábeis já divulgadas, de modo a não incluir o valor a receber 
do cliente. 

Nesse caso, o auditor 

(A) deve emitir um relatório sem ressalvas. 

(B) deve incluir em seu relatório parágrafo de ênfase com 
referência à nota explicativa, esclarecendo a razão da 
alteração. 

(C) deve incluir em seu relatório parágrafo de ênfase clarificando 
que os outros clientes irão honrar seus compromissos. 

(D) deve comunicar o fato ao órgão regulador. 

(E) não deve se pronunciar, já que as demonstrações já estavam 
divulgadas. 

56 
No caso de o trabalho de auditoria ser de interesse público e, 
portanto, exigido pelo Código de Ética Profissional do Contabilista 
e pelas normas profissionais do CFC, exige-se que o auditor seja 
independente da entidade sujeita à auditoria. 

Segundo a NBC TA 200, Objetivos Gerais do Auditor 
Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com 
Normas de Auditoria, a independência aprimora a capacidade do 
auditor de atuar com 

(A) confiabilidade. 

(B) confiança. 

(C) capacidade. 

(D) integridade. 

(E) imparcialidade. 

57 
Sobre a materialidade no contexto de auditoria, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Os julgamentos sobre materialidade são afetados por um 
fator entre a magnitude ou a natureza das distorções. 

(B) O julgamento sobre relevância deve considerar o possível 
efeito de distorções sobre usuários individuais. 

(C) A determinação de materialidade pelo auditor não deve ser 
afetada por suas percepções pessoais. 

(D) As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem 
levar o auditor a avaliá-las como relevantes, mesmo que 
estejam abaixo do limite de materialidade. 

(E) A materialidade não pode ser modificada no decorrer da 
auditoria. 

58 
Sobre a auditoria interna, de acordo com a NBC TI 01 – da 
Auditoria Interna, assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Deve ser documentada por meio de papéis de trabalho 
elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser 
organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 

(B) Deve incluir testes de observância e testes substantivos, que 
permitam ao auditor interno obter subsídios suficientes para 
fundamentar suas conclusões e recomendações para a 
administração da entidade. 

(C) Deve empregar recursos tecnológicos de processamento de 
informações, o que requer profissionais com conhecimentos 
suficientes para implementar os procedimentos, ou orientar, 
supervisionar e revisar os trabalhos de especialistas. 

(D) Deve avaliar a necessidade de emissão de relatório parcial, na 
hipótese de constatar impropriedades, irregularidades ou 
ilegalidades que exijam providências imediatas da 
administração da entidade e que não possam aguardar o final 
dos exames. 

(E) Deve assessorar a administração da entidade no trabalho de 
prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a divulgar para os 
funcionários da empresa, por meio eletrônico, quaisquer 
indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no 
decorrer de seu trabalho. 

59 
Em 31/12/2013, uma empresa de patrimônio líquido de 
R$ 400.000,00 possuía financiamentos no valor de R$ 500.000,00. 
Estes tinham como data de vencimento 31/12/2012, mas a 
empresa não tinha saldo para pagar os financiamentos e não 
conseguiu renegociá-los. Por isso, estava considerando declarar 
falência. 

As notas explicativas e as demonstrações contábeis não refletiam 
a incerteza em relação à capacidade de funcionamento da 
empresa. 

Na data, o auditor deve 

(A) apresentar um relatório com opinião com ressalva. 

(B) apresentar um relatório com opinião adversa. 

(C) expressar uma opinião sem ressalvas e incluir um parágrafo 
de ênfase em seu relatório. 

(D) abster-se de emitir sua opinião. 

(E) denunciar a empresa ao órgão regulador. 

60 
Em relação à responsabilidade do auditor em casos de fraudes, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) O auditor, para efeitos das normas de auditoria, deve estar 
preocupado com a fraude que causa distorção relevante nas 
demonstrações contábeis. 

(B) O auditor é o principal responsável pela prevenção e 
detecção da fraude em uma entidade. 

(C) A detecção de todos os riscos de distorções relevantes nas 
demonstrações contábeis é uma das funções da auditoria. 

(D) O auditor deve manter postura de ceticismo profissional 
durante a auditoria, salvo quando há experiência passada em 
relação à honestidade e à integridade da administração. 

(E) O auditor deve determinar respostas individuais para tratar 
dos riscos avaliados de distorção relevante decorrente de 
fraude nas demonstrações contábeis. 
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Contabilidade Geral 

61 
Sobre os componentes patrimoniais, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Uma contingência ativa deve ser contabilizada no ativo 
circulante. 

(B) Uma obra de arte colocada à venda deve ser contabilizada em 
investimentos. 

(C) Os empréstimos obtidos devem ser contabilizados como ativo 
circulante ou realizável em longo prazo, dependendo do 
prazo. 

(D) Os dividendos a pagar que compõem a parcela do dividendo 
mínimo obrigatório devem ser contabilizados no passivo. 

(E) As participações permanentes no capital social de outras 
sociedades devem ser contabilizadas no patrimônio líquido. 

62 
Em 30/12/2013, uma empresa localizada em Cuiabá possuía em 
seu estoque vinte unidades do produto YMM. O estoque estava 
avaliado a R$ 4.000,00. O produto era vendido em Brasília e, na 
data, o preço de venda unitário era de R$ 190,00. Pelo transporte 
dos produtos até Brasília, a empresa deveria pagar R$ 60,00. 
Além disso, a empresa pagava comissão de 10% do preço de 
venda aos vendedores. 

Em 31/12/2013, o estoque de YMM deve estar contabilizado no 
balanço patrimonial da empresa por 

(A) R$ 2.220,00. 

(B) R$ 3.360,00. 

(C) R$ 3.740,00 

(D) R$ 3.800,00. 

(E) R$ 4.000,00. 

63 
Em dezembro de 2013, a administração de determinada empresa 
decidiu encerrar as atividades em uma de suas unidades a partir 
de 2014, a fim de cortar custos. A notícia foi mantida em sigilo, 
sendo que apenas os diretores e o contador sabiam dos planos 
para esta unidade. 

Dado que os custos com rescisões trabalhistas eram estimados 
em R$ 300.000,00 e, com outros gastos, em R$ 150.000,00, o 
procedimento correto em 31/12/2013 foi 

(A) contabilizar uma provisão de R$ 150.000,00. 

(B) contabilizar uma provisão de R$ 225.000,00. 

(C) contabilizar uma provisão de R$ 300.000,00. 

(D) contabilizar uma provisão de R$ 450.000,00. 

(E) não contabilizar a provisão. 

64 
Em 31/12/2013, uma empresa apresentava em seu patrimônio 
líquido a conta capital social, no valor de R$ 20.000,00, e reserva 
legal, no valor de R$ 3.000,00. 

No ano de 2014, a empresa apresentou lucro líquido de 
R$ 16.000,00. A empresa determina, em seu estatuto social, 
distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro 
líquido ajustado. 

O montante que a empresa deverá distribuir como dividendos em 
2014 será de 

(A) R$ 3.750,00. 

(B) R$ 3.800,00. 

(C) R$ 4.000,00. 

(D) R$ 5.000,00. 

(E) R$ 15.200,00. 

65 
Em dezembro de 2008, uma empresa vendeu mercadorias por 
R$ 600.000 para recebimento em 90 dias. Na data da negociação, 
foi estabelecido um desconto comercial de 10% da venda e um 
desconto adicional de 5% caso o cliente pagasse na data 
acordada. O cliente costuma pagar no prazo correto, sendo muito 
provável que receba o desconto adicional. 

A empresa paga a seus vendedores comissão de 20% das vendas. 
Além disso, o custo da mercadoria vendida foi de R$ 200.000. 

Considerando que a empresa é isenta do pagamento do PIS e do 
COFINS, e que a alíquota incidente do ICMS é de 18%, a receita 
líquida, em 31/12/2008, foi de 

(A) R$ 242.800,00. 

(B) R$ 418.200,00. 

(C) R$ 432.000,00. 

(D) R$ 442.800,00. 

(E) R$ 492.000,00. 

66 
Em 01/01/2013, uma empresa apresentava os seguintes saldos 
em seu balanço patrimonial: 

Caixa: R$ 10.000,00 

Estoques: R$ 200.000,00 

Terreno: R$ 30.000,00 

Capital Social: R$ 240.000,00 

No mês de janeiro, a empresa vendeu metade de seu estoque por 
R$ 160.000,00, o que é considerado relevante. Do valor, metade 
será recebida em 30 dias, e a outra metade, em 60 dias. 

A empresa considera a taxa para desconto a valor presente de 4% 
ao mês. Além disso, estima o risco de inadimplência de 2%. 

Considerando que essa foi a única transação de janeiro, o valor 
do Patrimônio Líquido da empresa em 31/01/2013, de acordo 
com a legislação societária, era, aproximadamente, de 

(A) R$ 56.800,00. 

(B) R$ 287.688,00. 

(C) R$ 287.870,00. 

(D) R$ 290.888,00. 

(E) R$ 296.800,00. 

67 
Em 01/01/2011, uma entidade adquiriu móveis para seu 
escritório no valor de R$ 50.000,00. Os móveis têm vida útil 
estimada em seis anos e, ao final do sexto ano, a entidade 
pretende doá-los. Na data, são estimados gastos de R$ 2.000,00 
(a valor presente) com a remoção. 

O frete para a entrega dos móveis é de R$ 500,00, e os custos de 
montagem, de R$ 400,00. No entanto, no momento em que a 
entrega foi feita, o funcionário da loja arranhou a parede, e a 
entidade incorreu em gastos de R$ 1.000,00 para pintá-la 
novamente. Como pedido de desculpas, o funcionário não cobrou 
pela montagem dos móveis. 

O valor contábil dos móveis, em 31/12/2013, era de 

(A) R$ 25.250,00. 

(B) R$ 26.250,00. 

(C) R$ 26.950,00. 

(D) R$ 26.450,00. 

(E) R$ 23.750,00. 
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68 
O contador de uma empresa incorreu em um erro no 
reconhecimento da despesa de amortização de um ativo 
intangível, não considerando o valor residual de 40% de seu valor 
contábil. 

Esse erro gerou, no período, o seguinte efeito no patrimônio da 
empresa, antes de efetuado qualquer ajuste de regularização: 

(A) subavaliação do ativo e do patrimônio líquido. 

(B) superavaliação do ativo e do patrimônio líquido. 

(C) superavaliação do lucro líquido e do patrimônio líquido. 

(D) subavaliação do ativo e superavaliação do patrimônio líquido. 

(E) superavaliação do ativo e subavaliação do lucro líquido. 

69 
Uma empresa varejista vende eletrodomésticos. O cliente deve 
efetuar o pagamento de um valor prefixado durante seis meses, 
por meio de boletos bancários. O cliente perde os valores já 
pagos e não recebe o produto, se deixar de pagar uma parcela. 

Após os seis meses a empresa separa o produto e aguarda o 
cliente buscá-lo. 

De acordo com a experiência da empresa, os casos de 
inadimplência diminuem para menos de 1% depois que a quinta 
parcela é paga. 

Nesse sentido, a empresa deve reconhecer a receita de vendas 

(A) no acordo de compra. 

(B) após o pagamento da primeira parcela. 

(C) após o pagamento da quinta parcela. 

(D) após o pagamento da sexta parcela. 

(E) após constatar que não há defeitos no produto. 

70 
Em 01/01/2013, uma empresa adquiriu os direitos para uso de 
uma marca por cinco anos. O contrato é renovável a cada cinco 
anos a custo insignificante, e a empresa pretende renová-lo por 
mais quinze anos, acreditando que, após este período, a marca 
não terá mais retorno. 

A vida útil a ser estabelecida pelo direito de utilização da marca, 
em 01/01/2013, é 

(A) de cinco anos. 

(B) de dez anos. 

(C) de quinze anos. 

(D) de vinte anos. 

(E) indefinida. 
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