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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 02/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva II está incorreta.

QUESTÃO 03

“Em cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações [...]”

I - No trecho acima, o uso de “haverá” respeita as normas de concordância 
verbal.

II - No trecho acima, a troca de “haverá” por “haverão” mantém a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “haverá” por “haverão” conserta gramati-
calmente o período.

Marque a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva II está incorreta.

QUESTÃO 04

“Em cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações [...]”

I - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” mantém a correção 
gramatical e a semântica do período.

II - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” prejudica a correção 
gramatical do período.

III - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” mantém a correção 
gramatical, mas altera a semântica do período.

Marque a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) As assertivas I e III estão corretas.

QUESTÃO 05

“Problemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores.”

I - No trecho acima, o uso de “parecem ser” respeita as normas de concor-
dância verbal.

II - No trecho acima, a troca de “parecem ser” por “parece serem” mantém 
a correção gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “parecem ser” por “parece serem” prejudica 
a correção gramatical.

Marque a alternativa certa.

(a) Apenas a assertiva I está incorreta.

(b) Apenas a assertiva II está incorreta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Tudo passa!

 Tudo passa. O melhor caminho para o sucesso, em qualquer área, 
é vivenciar bem uma coisa de cada vez. Por exemplo, em âmbito educacio-
nal, poderá enlouquecer o estudante ou a turma que pensar em todo o con-
junto de um processo educativo ao mesmo tempo. Todas as disciplinas da 
escola, da faculdade ou da pós-graduação juntas possuem, cada uma, suas 
inúmeras avaliações.
 Nesse sentido, o discente deve separar bem as coisas, realizar se-
paradamente as atividades de cada matéria, estudando uma por vez. Em 
cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações (trabalhos, provas, 
pesquisas etc.). Assim, o estudante deve se preparar para cada momento. 
Observando o todo, poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de 
cada vez, aumentará muito suas chances de sucesso.
	 Ao	resolver	uma	área	de	cada	vez,	seus	desafios	diminuirão.	Pro-
blemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores. E o que pa-
rece nunca ter solução se resolverá mais rápido do que o imaginado.
 Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um 
problema. Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida.
Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis. 
 Honestidade conosco e com os outros, planejamento para usar 
a organização como ferramenta e dedicação para cumprir o planejamento 
serão as molas propulsoras para o êxito.

Fonte: [Gonçalves, Jonas Rodrigo. Tudo passa! Acesso em 15/02/2016. Disponível em <br.groups.yahoo.com/

group/professorjonas>]

QUESTÃO 01

“Todas as disciplinas da escola, da faculdade ou da pós-graduação juntas 
possuem [...]”

I - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” mantém a correção 
gramatical.

II - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” prejudica a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” conserta gramati-
calmente o período.

Encontre a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e II estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva III está incorreta.

QUESTÃO 02

“Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis.”

I - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
mantém a correção gramatical.

II - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
conserta gramaticalmente o período.

III - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
prejudica a correção gramatical.

Encontre a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.
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QUESTÃO 09

Em relação ao texto, pode-se dizer que possui linguagem predominante-
mente:

(a) abstrata

(b) irônica

(c) denotativa

(d) conotativa

(e) literária

QUESTÃO 10

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema. 
Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida. Com honestidade, 
planejamento e dedicação, percebemos que podemos galgar patamares an-
tes julgados inalcançáveis.”

Em relação ao trecho acima, pode-se inferir que “isso” é um termo:

(a) catafórico

(b) anafórico

(c) longitudinal

(d) proximal

(e) nenhuma das anteriores

QUESTÃO 11

“Observando o todo, poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de
cada vez, aumentará muito suas chances de sucesso.”

Em	relação	ao	trecho	acima,	pode-se	classificar	“vencendo	cada	etapa,	uma	
de cada vez” sintaticamente como Oração Subordinada:

(a) Adverbial Consecutiva Reduzida de Gerúndio

(b) Adverbial Causal Reduzida de Gerúndio

(c) Adverbial Condicional Reduzida de Gerúndio

(d) Substantiva Objetiva Direta Reduzida de Gerúndio

(e) Substantiva Subjetiva Reduzida de Gerúndio

QUESTÃO 12

“E o que parece nunca ter solução se resolverá mais rápido do que o ima-
ginado.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” mantém a correção 
gramatical.

II. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” prejudica a correção 
gramatical.

III. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” conserta gramatical-
mente o período.

IV. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” mantém a correção 
gramatical.

V. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” prejudica a correção 
gramatical.

(c) Apenas a assertiva III está incorreta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) As assertivas II e III estão incorretas.

QUESTÃO 06

“[...] poderá enlouquecer o estudante ou a turma que pensar em todo o con-
junto de um processo educativo ao mesmo tempo.”

I - No trecho acima, as normas de concordância verbal são respeitadas.

II - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” mantém a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” prejudica a correção 
gramatical.

IV - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” conserta gramati-
calmente o período.

V - Com relação ao trecho acima, a reescritura: “O estudante ou a turma 
poderá enlouquecer” manteria a correção gramatical.

VI - Com relação ao trecho acima, a reescritura: “O estudante ou a turma 
poderá enlouquecer” prejudicaria a correção gramatical.

Marque a alternativa certa.

(a) Apenas as assertivas I e V estão corretas.

(b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

(c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

(d) Apenas as assertivas I e VI estão corretas.

(e) Apenas as assertivas I, II e VI estão corretas.

QUESTÃO 07

Em relação ao ponto de vista do autor do texto, no que tange à argumenta-
ção, não se pode inferir que:

(a) Em âmbito educacional, poderá enlouquecer o estudante ou a turma 
que pensar em todo o conjunto de um processo educativo ao mesmo tempo.

(b) O discente deve separar bem as coisas, realizar separadamente as ativi-
dades de cada matéria, estudando uma por vez.

(c) O estudante deve se preparar para cada momento. Observando o todo, 
poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de cada vez, aumentará 
muito suas chances de sucesso.

(d) Ao	resolver	todas	as	áreas	juntas,	seus	desafios	diminuirão.	Problemas	
que parecem ser gigantescos vão se tornando menores. E o que parece nun-
ca ter solução se resolverá mais rápido do que o imaginado.

(e) Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis. 

QUESTÃO 08

Acerca da tipologia textual, pode-se inferir que se trata de um texto predo-
minantemente:

(a) descritivo

(b) narrativo

(c) poético

(d) literário

(e) dissertativo
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VI. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” conserta gramatical-
mente o período.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(b) Apenas as assertivas II e V estão corretas.

(c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

(d) Apenas as assertivas III e VI estão corretas.

(e) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 13

“Problemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” mantém a correção 
gramatical.

II. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” prejudica a correção 
gramatical.

III. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” conserta gramatical-
mente o período.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 14

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema.”

No trecho acima, em relação ao uso do acento indicativo de crase em “às 
vezes”, marque a alternativa correta.

(a) está correto por se tratar de expressão adverbial feminina.

(b) está correto por se tratar da regência do verbo “mostrar”.

(c) está incorreto por se tratar de expressão adverbial feminina.

(d) está incorreto por se tratar da regência do verbo “mostrar”.

(e) está correto por se tratar da regência do verbo “aumentar”.

QUESTÃO 15

Em	relação	ao	texto,	no	que	concerne	à	acentuação	gráfica,	é	incorreto	afir-
mar que são acentuadas pelo mesmo princípio:

(a) “área” e “matéria” 

(b) “área” e “várias” 

(c) “várias” e “matéria”

(d) “área” e “inalcançáveis” 

(e) “área” e “inúmeras” 

QUESTÃO 16

Em	relação	ao	texto,	no	que	concerne	à	acentuação	gráfica,	é	incorreto	afir-
mar que são acentuadas pelo mesmo princípio:

(a) “âmbito” e “inúmeras”

(b) “âmbito” e “rápido” 

(c)  “várias” e “inalcançáveis” 

(d) “inúmeras” e “inalcançáveis”

(e) “rápido” e “inúmeras” 

QUESTÃO 17

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A retirada das vírgulas prejudica a correção gramatical.

II. A retirada das vírgulas mantém a correção gramatical.

III. A retirada das vírgulas conserta gramaticalmente o período.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 18

“Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A retirada da vírgula mantém a correção gramatical.

II. A retirada da vírgula conserta gramaticalmente o período.

III. A retirada da vírgula prejudica a correção gramatical.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(d) Apenas a assertiva III está correta.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 19

“Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo, quanto a aspectos 
ortográficos.

I.	“inalcançáveis”	está	de	acordo	com	as	normas	ortográficas.

II.	“inalcançáveis”	está	em	desacordo	com	as	normas	ortográficas.
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III.	“inalcançáveis”,	para	atender	as	regras	ortográficas,	deveria	ter	sido	gra-
fado assim: “inalcansáveis”.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 20

“Nesse sentido, o discente deve separar bem as coisas, realizar separada-
mente as atividades de cada matéria, estudando uma por vez.”

Em relação ao trecho acima, pode-se inferir que “Nesse sentido” é um ter-
mo:

(a) catafórico

(b) proximal

(c) longitudinal

(d) anafórico

(e) nenhuma das anteriores

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Leia o que se segue e responda:

I – Até a primeira metade do século passado, a prática de gestão de quali-
dade era voltada para a inspeção e controle de resultados dos processos de 
fabricação,	para	garantir	a	conformidade	dos	resultados	com	as	especifica-
ções, porém nas últimas décadas a gestão da qualidade mudou.

ASSIM,

II – A gestão da qualidade ganhou uma nova dimensão, expandindo –se,  en-
volvendo toda a organização.

Pode-se	afirmar	que:

(a) A	primeira	afirmativa	é	verdadeira	e	a	segunda	é	falsa.	

(b) As duas alternativas são verdadeiras e a segunda não complementa a 
primeira.

(c) As duas alternativas são falsas.

(d) A primeira alternativa é falsa  e a segunda  alternativa é verdadeira.

(e) As duas alternativas são verdadeiras e a segunda complementa a pri-
meira.

QUESTÃO 22

Existe uma constatação de que a área de Treinamento e Desenvolvimento 
(T&D) migrou para a área de educação corporativa, ganhando força estraté-
gica, evidenciando-se como pilar de uma gestão empresarial bem sucedida.

Com	relação	a	educação	corporativa,	é	correto	afirmar:

I – Surgiu um novo ambiente empresarial caracterizado por profundas e 
frequentes mudanças e pela necessidade da resposta cada vez mais ágeis 
para	garantir	 a	 sobrevivência	das	empresas,	 com	 forte	 impacto	no	perfil	

de gestores e colaboradores, exigindo posturas de autodesenvolvimento e 
aprendizagem contínua.

II – Para implementar o novo ambiente, foi preciso que as empresas im-
plantassem  sistemas educacionais que privilegiem  o desenvolvimento de 
atitudes, posturas e habilidades  e não só o conhecimento técnico e  instru-
mental.

III – As tendências apontam para um novo aspecto na criação de uma vanta-
gem competitiva sustentável: o comprometimento da empresa com a edu-
cação e desenvolvimento das pessoas.

IV – O novo estilo de gestão exigirá que se forme uma verdadeira cultura 
empresarial de competência e resultado, o que supõe profundas mudanças 
na estrutura, políticas, sistemas, práticas e, essencialmente, na mentalidade 
organizacional e individual.

V – A Educação corporativa é fundamental no processo gerador de sujeitos 
modernos,	capazes	de	refletir	criticamente	sobre	a	realidade	organizacio-
nal,	construí-la,	modificá-la	em	nom	da	competitividade	e	sucesso.

Pode-se	afirmar	que:

(a) As alternativas I, II, III e V estão corretas.

(b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.

(c) As alternativas II, III e V estão corretas.

(d) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(e) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 23

Com relação à participação do líder no processo de aprendizagem organiza-
cional,	é	correto	afirmar,	EXCETO:

(a) Líderes e gestores tem um papel primordial no cenário das melhores 
práticas da educação corporativa ao assumirem seu papel de educadores. 
É fundamental que eles se envolvam, se responsabilizem pela educação e 
aprendizagem de suas equipes e se comprometam com todo o sistema.

(b) Com a proliferação da educação corporativa, os líderes e gestores tem 
tido	dificuldade	de	administrar		a	execução	de	suas	tarefas,	ausentando-se	
dos processos educacionais nas organizações.

(c) Os líderes e gestores são agentes de disseminação, consolidação e trans-
formação da cultura empresarial como liderança educadora.

(d) Os líderes precisam estar preparados para desempenhar seu papel de 
formadores de opinião e orientadores do cotidiano do trabalho.

(e) O líder deverá ser na educação corporativa, aquele que cria um ambien-
te em que os membros da equipe se sintam motivados a utilizar toda sua 
potencialidade e buscar padrões elevados de desempenho.

QUESTÃO 24

As	pessoas	têm	diferentes	processos	cognitivos	que	definem	a	natureza	da	
informação buscada. Assim, determinadas informações passam, desperce-
bidas	e	ficam	perdidos	nos	meandros	da	fala,	da	escrita	e	da	comunicação	
não	verbal.		O	sistema	que	define	o	canal	por	onde	passa	a	informação,	for-
mal e informal, na comunicação empresarial, é chamado de:

(a) Redes de comunicação

(b) Aspectos Estruturais

(c) Apreensão de Informações

(d) Aspectos Dinâmico-funcionais

(e) Modelo Linear



IBEG 6/8Contador Prefeitura Municipal de Resende – RJ

QUESTÃO 25

A algumas décadas, as organizações mecanicistas exigiam um comporta-
mento	 burocrático,	 repetitivo,	 e	 reprodutivo.	 O	 foco	 era	 eficiência,	 fazer	
as coisas exatamente de acordo com as regras e métodos organizacionais. 
Agora, com as organizações orgânicas, estão impondo um novo e diferente 
comportamento	nas	pessoas.	Não	basta	mais	somente	a	eficiência,	é	neces-
sário que as pessoas tenham um comportamento:

(a) Profissional	e	técnico

(b) Negociador e empreendedor

(c) Criativo e Inovador 

(d) Proativo e reativo

(e) Calmo e de aceitação

QUESTÃO 26

Os	conflitos	são	comuns	na	vida	organizacional.	O	líder	deverá	saber	desa-
tivá-lo a tempo de evitar grandes estragos, sendo, essa habilidade,  uma im-
portante qualidade do líder. Para isso, tem a sua disposição três abordagens 
para	administrar	conflitos.	

(a) Abordagem estrutural, abordagem de processo e abordagem mista.

(b) Abordagem estrutural, abordagem teórica e abordagem conceitual.

(c) Abordagem estrutural, abordagem corretiva e abordagem punitiva.

(d) Abordagem estrutural, abordagem operacional e abordagem psicoló-
gica.

(e) Abordagem	estrutural,	abordagem	científica	e	abordagem	antropoló-
gica.

QUESTÃO 27

Uma equipe bem sucedida requer habilidades especiais que devem ser in-
ter-relacionadas, mutuamente reforçadas e interdependentes entre si. Com 
relação as habilidades para o trabalho em equipe, tem-se:

I – Habilidade de autogerenciamento.

II – Habilidade de comunicação.

III – Habilidade de responsabilidade.

IV- Habilidade de retroação e avaliação.

V - Habilidade de planejamento estratégico.

Pode-se	afirmar	que:

(a) As alternativas I, II, III e V estão corretas.

(b) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(c) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.

(d) As alternativas II, III e V estão corretas.

(e) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 28

As	equipes	podem	ser	classificadas	pelos	tipos:		equipes	funcionais,	re-
solutas de problemas (chamadas também de  tarefa ou força – tarefa), 
cross-funcionais, auto-gerenciadas e virtuais. Apresenta-se a seguir ca-
racterísticas de um dos  tipos constantes no enunciado da questão:

- Formadas por indivíduos que trabalham juntos, com um conjunto de tare-
fas interdependentes.

- Normalmente operam dentro de departamentos, tais como: marketing, 
finanças,	produção,	recursos	humanos,	dentre	outros.
 
As características apresentadas pertencem a uma equipe do tipo:
 
(a)   Cross-funcionais

(b)   Resolutas de problemas

(c)    Virtuais

(d)   Auto-gerenciadas

(e)   Funcionais

QUESTÃO 29

Uma empresa que atua no ramo de compra e venda de roupas, efetuou a 
seguinte operação comercial: Adquiriu mercadorias para revenda de outro 
estado (GO), no valor de R$ 150.000,00. Sabendo que a compra foi efetua-
da no dia 15/03/2015, sendo que 20% foi pago via depósito bancário, o 
restante será pago em 06 (seis) parcelas e o ICMS sobre a compra foi de 
12%, assinale a “alternativa correta” que corresponda ao lançamento para 
a situação descrita. 

(a) Débito – Estoque de Mercadorias – R$ 150.000,00 
 Crédito – Banco Conta Movimento – R$ 30.000,00
 Crédito – Fornecedores – R$ 120.000,00 

(b) Débito – Estoque de Mercadoria – R$ 132.000,00
 Débito – ICMS a Recuperar – R$ 18.000,00
 Crédito – Banco Conta Movimento – 30.000,00
 Crédito – Fornecedores – R$ 120.000,00

(c) Débito – Estoque de Mercadoria – R$ 132.000,00
 Crédito – ICMS a Recuperar – R$ 18.000,00
 Crédito – Banco Conta Movimento – 30.000,00
 Crédito – Fornecedores – R$ 120.000,00

(d) Débito – Estoque de Mercadoria – R$ 150.000,00
 Crédito – ICMS a Recolher – R$ 18.000,00
 Crédito – Banco Conta Movimento – 30.000,00
 Crédito – Fornecedores – R$ 102.000,00

(e) Débito – Estoque de Mercadoria – R$ 132.000,00
 Débito – ICMS a Recolher – R$ 18.000,00
 Crédito – Banco Conta Movimento – 30.000,00
 Crédito – Fornecedores – R$ 120.000,00

QUESTÃO 30

No processo de reestruturação de empresas, podemos citar três casos dis-
tintos: Cisão, Fusão e Incorporação de Empresas. Das alternativas a seguir, 
assinale a que corresponda ao conceito de “Fusão”.

(a) É a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimô-
nio	para	uma	ou	mais	sociedades,	constituídas	para	esse	fim	ou	já	existen-
tes, extinguindo-se a companhia encerrada, se houver versão de todo o seu 
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (Art. 229 da 
Lei 6.404/76).

(b) É a operação pelo qual se unem duas ou mais sociedades para formar 
nova sociedade, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (Art. 
228 da Lei 6.404/76).

(c) É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por 
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (Art. 227 da Lei 
6.404/76).

(d) É a operação pela qual uma empresa adquire a totalidade do capital so-
cial de outra empresa, não extinguindo as atividades da empresa adquirida 
versão (Art. 229 da Lei 6.404/76).

(e) É a operação pela qual uma empresa que explora duas atividades, divi-
de-se em duas empresas com personalidades jurídicas diferentes, que lhes 
sucederá em todos os direitos e obrigações (Art. 228 da Lei 6.404/76).
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QUESTÃO 31

Na	Contabilidade	de	Custos,	entre	os	elementos	de	classificação	dos	custos,	
podemos	classifica-los	como	Custos	Fixos	e	Custos	Variáveis.	O	elemento	
principal que diferencia os dois tipos de custos é o volume de produção. 
Diante	 dessa	 afirmação,	 analise	 as	 alternativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 a	 que	
contenha somente “Custos Fixos”, levando em consideração os conceitos da 
Contabilidade de Custos.

(a) Matéria prima aplicada ao produto e salário do Pessoal administrativo.

(b) Gasto com energia elétrica da fábrica e salário dos funcionários da pro-
dução.

(c) Gastos com Marketing e Aluguel da fábrica. 

(d) Matéria prima aplicada ao produto e gastos com energia elétrica da fá-
brica.

(e) Aluguel da fábrica e salário dos funcionários da produção.

QUESTÃO 32

Nas	Classificações	de	custos,	conforme	a	teoria	de	custeio,	vinculada	à	con-
tabilidade	de	custos,	podemos	classificar	os	custos	como	Direto	e	Indireto.	
Essa	classificação	entre	direto	e	indireto	é	com	relação	ao	produto	feito	ou	
serviço prestado, e não à produção no sentido geral ou aos departamen-
tos da empresa. Nesse sentido, temos custos que podem ser vinculados aos 
produtos e serviços de forma direta e outros custos que requer um critério 
específico	para	efetuar	sua	vinculação.	Com	base	nas	informações	descritas,	
assinale a alternativa que contenha somente “Custos Indiretos”.

(a) Salário dos funcionários de produção e matéria prima direta.

(b) Gastos com transportes da produção e salário dos funcionários de pro-
dução.

(c) Matéria prima direta e aluguel da fábrica.

(d) Salário dos diretores de produção e gastos com fornecimento de água 
no período.

(e) Aluguel da fábrica e salário dos funcionários de produção.

QUESTÃO 33

As auditorias realizadas nas empresas brasileiras são efetuadas por dois 
grupos de trabalhos: As Auditorias Internas e Auditorias Externas e/ou In-
dependentes. Das alternativas a seguir, assinale a que corresponda exclu-
sivamente a “Auditoria Externa e/ou Independente”, segundo as normas 
Brasileiras de Contabilidade, aplicadas à auditoria.

(a) A atividade da Auditoria que está estruturada em procedimentos, com 
enfoque	técnico,	objetivo,	sistemático	e	disciplinado,	e	tem	por	finalidade	
agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para 
o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por 
meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas 
nos relatórios.

(b) Os procedimentos da Auditoria constituem em exames e investigações, 
incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem obter 
subsídios	suficientes	para	fundamentar	suas	conclusões	e	recomendações	à	
administração da entidade, mediante fornecimento de relatório.

(c) Trabalho de auditoria que consiste em aplicação de técnicas e procedi-
mentos	próprios,	com	regras	estabelecidas	em	normas	específicas,	que	tem	
por principal objetivo, emitir uma opinião imparcial sobre as Demonstra-
ções Contábeis das empresas.

(d) O relatório é o documento pelo qual a Auditoria apresenta o resultado 
dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialida-
de, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e 
providências a serem tomadas pela administração da entidade.

(e) Auditoria que compreendem os exames, análises, avaliações, levanta-

mentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação 
da	integridade,	adequação,	eficácia,	eficiência	e	economicidade	dos	proces-
sos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao am-
biente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração 
da entidade no cumprimento de seus objetivos.

QUESTÃO 34

Para que a realização dos trabalhos de auditoria possam atender as expec-
tativas	de	maneira	eficaz,	existe	a	necessidade	da	elaboração	do	Planeja-
mento	da	Auditoria,	conforme	estabelecido	em	norma	específica	para	esse	
fim,	e	vários	são	os	elementos	que	devem	constar	nas	atividades	de	Plane-
jamento da auditoria. Analise as alternativas a seguir e assinale a que “não” 
faz parte do Planejamento da Auditoria?

(a) Identificação	das	características	do	trabalho	para	definir	o	seu	alcance.

(b) Definição	dos	objetivos	do	relatório	do	trabalho	de	forma	a	planejar	a	
época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas.

(c) Consideração	aos	fatores	que	no	julgamento	profissional	do	auditor	são	
significativos	para	orientar	os	esforços	da	equipe	do	trabalho.	

(d) Documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtidos no cur-
so	da	auditoria,	a	fim	de	evidenciar	os	exames	realizados	e	dar	suporte	à	sua	
opinião, críticas, sugestões e recomendações.

(e) Determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários 
para realizar o trabalho.

QUESTÃO 35

Com base nos objetivos, estrutura conceitual e evolução histórica da conta-
bilidade, sobre o aspecto de abordagem (ênfase) da teoria contábil, quando 
as informações contábeis são feitas “sob medida” de forma que os usuários 
reajam para tomar as decisões corretas, estamos conceituando que tipo de 
abordagem?   

(a) Abordagem Sociológica.

(b) Abordagem Comportamental.

(c) Abordagem Sistêmica.

(d)Abordagem Macroeconômica.

(e) Abordagem Ética.

QUESTÃO 36

 De acordo com as publicações, quando se referencia na contabilidade que 
a representação da essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da 
Contabilidade, consoante com o entendimento predominante nos univer-
sos	 científicos	 e	 profissionais	 de	nosso	País,	 previstos	na	Resolução	CFC	
750/93, estamos fazendo referência ao conceito de:

(a) Normas Brasileiras de Contabilidade.

(b) Interpretações e Orientações Técnicas Contábeis.

(c) Postulados Contábeis.

(d) Convenções Contábeis.

(e) Princípios de Contabilidade.

QUESTÃO 37

Conforme	as	prerrogativas	da	Resolução	CFC	560/83,	o	Art.	3º	define	as	
atribuições	privativas	dos	profissionais	da	contabilidade.	Entres	essas	atri-
buições,	 ficam	 estabelecidas	 as	 atividades	 que	 podem	 ser	 efetuadas	 por	
Contadores,	Técnicos	em	Contabilidade	e	pelos	profissionais	de	ambas	as	
categorias. Das alternativas a seguir, assinale a atribuição que é de compe-
tência exclusiva do “Contador”. 
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(a) Revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros 
contábeis.

(b) Análise de balanços.

(c) Escrituração	regular,	oficial	ou	não,	de	todos	os	fatos	relativos	aos	patri-
mônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, 
técnicas ou processos.

(d) Abertura e encerramento de escritas contábeis.

(e) Confecção da declaração de Imposto de Renda da pessoa jurídica.

QUESTÃO 38

O Art. 2º da Resolução CFC 750/93 rege sobre “Os Princípios de Contabi-
lidade”. Um desses Princípios “determina que os efeitos das transações e 
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, indepen-
dente do recebimento ou pagamento”. Estamos fazendo referência a qual 
Princípio de Contabilidade? 

(a) Princípio da Prudência.

(b) Princípio da Continuidade.

(c) Princípio da Competência.

(d) Princípio da Entidade.

(e) Princípio da Oportunidade.

QUESTÃO 39

Um devedor resolveu efetuar a liquidação antecipada de um título. Sabendo 
que o valor Futuro desse título é de R$ 20.000,00, qual o valor do desconto 
comercial simples se esse título for antecipado em 90 dias, á taxa de 2,5% 
ao mês?

(a) R$ 4.500,00

(b) R$ 3.000,00

(c) R$ 1.500,00

(d) R$ 1.000,00

(e) R$ 2.500,00

QUESTÃO 40

Se um investidor aplicar R$ 100.000,00 a uma taxa de 3% ao semestre, du-
rante 30 meses, qual será montante dessa operação? 

(a) R$ 115.927,41

(b) R$ 107.681,35

(c) R$ 115.000,00

(d) R$ 142.726,26

(e) R$ 242.726,25


