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Instruções

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

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

Para fazer a prova você usará:

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

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

fevereiro

18 18 de fevereiro

14 às 18h

45 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

Ou você amadurece, ou se falsifica

MEDEIROS, Martha. Revista Versar. NSC, p 11. Janeiro, 2018.

Você acorda, vai ao banheiro, se olha no espelho, faz a 
barba ou pinta o olho, e inicia mais um dia da sua vida. 
Mas é sua vida mesmo, ou você interpreta um persona-
gem? Você amadureceu para valer ou virou uma cópia 
falsificada de um adulto? Tenho visto alguns humanos 
adulterados por aí, “gente grande”made in Paraguai.

Éramos crianças inocentes e protegidas, até que 
os anos passaram. A adolescência nada mais é do 
que você percorrendo, sozinho, um amplo deserto 
e enxergando, ao longe, aquela poeirinha no hori-
zonte que, nos filmes de aventura, indicam uma 
cavalaria armada ou uma tribo de peles-vermelhas 
se aproximando, qualquer coisa que pareça ame-
açadora na imaginação e que assustará ainda 
mais quando chegar perto – e você não tem nem 
um          pangaré pra montar e escapar 
desse ataque          . Sabe que terá que 
ser muito homem – ou muito mulher – para enfrentar.

Aquela poeirinha vai se agigantar na sua frente. E 
então você verá que não são malfeitores com rifles em 
punho, nem os índios estereotipados dos faroestes. 
São escolhas a fazer, relações amorosas, dúvidas e dívi-
das, filhos para educar, a finitude pra lidar e posiciona-
mentos exigidos pela sociedade: a maldita esquadra 
da maturidade, que não está a fim de negociar com 
seu amadorismo.

E agora?

Quem encara, paga um preço alto. Não tem o recurso 
de se amparar nas costas de papai e mamãe, não tem 
a hipótese de transferir as decisões para o dia de São 
Nunca. Com a coragem que nem sabia que tinha, você 
assume sua identidade, dá um trato nos seus medos e 
começa a trajetória: trabalha, rala, ama, sofre, se expõe, 
se impõe, fala, cala, sofre, destrói, constrói. Mas cons-
trói mesmo. Uma vida legítima. Uma vida sua.

Ou.

Ou se escora. Na mãe velhinha, no pai doente, na 
mulher com quem está casado há 42 anos, no namo-
rado rico que virou a salvação da lavoura, se escora na 
chapação, no álcool, nos medicamentos tarja preta, 
numa idealização          (“sou ótimo, 
pena que o mundo não reconheceu meu brilhan-
tismo”), se escora na muleta que tiver mais à mão e 
distribui sorrisos sedutores e desculpas esfarrapadas: 
sou uma farsa, mas uma farsa de terno e gravata, uma 
farsa em vestido de baile.

Falsificam-se a si mesmos os que não têm raça. Os que 
dependem de mil e quinhentos empurrões, e mesmo 
empurrados não ganham velocidade, ritmo, rumo. 
Ficam sempre no meio do trajeto, soluçando, recla-
mando, retrocedendo à memória das longas tardes no 
jardim de infância, quando, em segurança, sabiam que 
seus pais estariam esperando, no final do dia, no portão.

Na maturidade, não tem ninguém esperando no por-
tão pra nos levar pra casa, mas tem uma caminhada 
excitante rumo a um prazer que só quem se arrisca, 
conhece. O prazer da independência. O prazer de ter 
a sua assinatura          cada uma de suas 
conquistas.

Já quem se falsificou num adulto que parece que 
é, mas não é, desperdiçou a chance de ter uma vida 
autêntica porque se assustou com a poeira no hori-
zonte, previu que seria uma luta perdida, que não 
daria conta. Mas daria. O gigante, em qualquer cir-
cunstância, somos nós.

1. Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas do texto anterior.

a. ( X ) reles • iminente • fraudulenta • avalizando
b. ( ) réles • iminente • fraudolenta • avalisando
c. ( ) reles • eminente • fraudulenta • avalizando
d. ( ) réles • eminente • fraudolenta • avalizando
e. ( ) reles • iminente • fraudulenta • avalisando
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5. Assinale a sentença abaixo na qual o emprego do 
hífen está correto.

a. ( ) Célia refez seu ultra-som por segurança.
b. ( ) Matias era conhecido no bairro como um 

unha-de-fome.
c. ( ) Os micro-empresários serão punidos com esta 

decisão governamental.
d. ( X ) O micro-ônibus escolar estava com quinze 

minutos de atraso.
e. ( ) Ele foi muito grosseiro, um verdadeiro 

mal-criado.

6. Analise o texto abaixo:

Edmundo trabalhou naquela firma durante sete 
anos          fora estagiário lá. Agora, 
após tanto tempo, resolveu sair. Ninguém sabe o  
         dessa atitude.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. ( ) por que • por que
b. ( ) por que • porque
c. ( ) porque • porque
d. ( X ) porque • porquê
e. ( ) porquê • porquê

7. Assinale a alternativa que contém somente nume-
rais ordinais e multiplicativos.

a. ( ) triplo • dois trilhões • milésimo • zero
b. ( X ) oitava • dobro • vigésimo terceiro • duplo
c. ( ) nonagésimo • um bilhão • duplo • primeiro
d. ( ) ducentésimo • septuagésimo quinto •  

sêxtuplo • novecentos e um
e. ( ) milionésimo • ambos • décimo nono • 

trigésimo

2. A que se refere a autora do texto, quando men-
ciona “poeirinha” no segundo e terceiro parágrafos?

1. ao amparo dos pais
2. à maldita esquadra da maturidade
3. a um namorado rico
4. à morte
5. a índios e cowboys

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

3. No último parágrafo do texto, Medeiros menciona 
uma “vida autêntica”, que o adulto não falsificado deve 
viver.

Esta vida, de acordo com o texto, deve ser:

a. ( ) Uma vida ilegítima.
b. ( X ) Uma vida baseada em escolhas próprias.
c. ( ) Uma vida cautelosa, sem grandes arroubos.
d. ( ) Uma vida baseada em experiências de outrem.
e. ( ) Uma vida que contém várias escolhas mas se 

ampara em alguém.

4. Assinale a alternativa na qual todos os vocábulos 
foram corretamente acentuados.

a. ( ) cárie • idéia • perpétua
b. ( ) babá • pênsil • abençôo
c. ( ) pêra • militância • ônibus
d. ( ) herói • vôo • assembléia
e. ( X ) detém • névoa • anzóis
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Matemática 10 questões

11. Uma fazenda cria dois tipos de vacas leiteiras, 
Holandesa e Jersey. (Assumimos que vacas do mesmo 
tipo produzem a mesma quantidade de leite diária). 
Sabe-se que 16 vacas Jersey mais 12 vacas Holandesas 
produzem em 10 dias a mesma quantidade de leite 
que 12 vacas Jersey e 6 vacas Holandesas produzem 
em 16 dias.

Portanto, a produção de uma vaca Holandesa excede 
a de uma vaca Jersey em:

a. ( ) Mais do que 40%.
b. ( ) Mais do que 35% e menos que 40%.
c. ( X ) Mais do que 30% e menos que 35%.
d. ( ) Mais do que 25% e menos que 30%.
e. ( ) Menos que 25%.

12. Uma pessoa sai para um exercício que consiste 
em caminhar e correr em linha reta do ponto A ao 
ponto B e voltar. Na primeira parte, de A a B, a pessoa 
caminha à velocidade de 4 km/h. Depois, sem inter-
valo, a pessoa retorna correndo a 12 km/h. Para fazer 
este percurso a pessoa leva exatamente 4 horas.

Portanto, o tempo em que a pessoa caminhou exce-
deu o tempo em que ela correu em:

a. ( ) 1 horas.
b. ( ) 2 horas.
c. ( ) 2 horas e 45 minutos.
d. ( X ) 3 horas.
e. ( ) 3 horas e 15 minutos.

13. Um capital é investido à taxa de juros simples 
mensal de 3,5%. Após 3 meses este capital rendeu 
R$ 735 de juros. Portanto, o capital inicial investido foi:

a. ( X ) Maior que R$ 6999,00.
b. ( ) Maior que R$ 6950,00 e menor que R$ 6999,00.
c. ( ) Maior que R$ 6900,00 e menor que R$ 6950,00.
d. ( ) Maior que R$ 6850,00 e menor que R$ 6900,00.
e. ( ) Menor que R$ 6850,00.

8. Complete as frases, escrevendo por extenso o 
número ou as expressões dadas entre parênteses, 
empregando os vários tipos de numerais.

1. Estefânia trabalhou o          
(duas vezes mais) do que Fabíola.

2. Fiquei feliz. Ganhei duas          
(12) de rosas.

3. Já consegui terminar           (1/4) 
do trabalho.

4. Paulo foi o              (400o) 
corredor a terminar a prova.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) duplo • dúzias • metade • quadringentésimo
b. ( ) duplo • doze • um quarto • quadrigentésimo
c. ( ) duplo • dúzias • um quarto • quadrigentésimo
d. ( ) dobro • doze • quarto • quadrigentésimo
e. ( X ) dobro • dúzias • um quarto • 

quadringentésimo

9. Assinale a alternativa que em que “meio” funciona 
como advérbio.

a. ( X ) Notei-o meio triste.
b. ( ) Não havia meio dele acertar!
c. ( ) Traga meio quilo de farinha, por favor.
d. ( ) Fernanda correu meio quilômetro ontem.
e. ( ) Meio metro de tecido foi o quanto ela levou.

10. Assinale a alternativa correta quanto à concor-
dância verbal.

a. ( ) Nem eu nem você sabe dirigir.
b. ( ) Mais de um carro de choque se chocou.
c. ( X ) Ela tinha deixado de visitá-lo havia vários anos.
d. ( ) Um conselho, uma palavra amiga eram sufi-

ciente para colocá-la tranquila.
e. ( ) Flores, vasos, toalhas, guardanapos, tudo que 

será utilizado nas mesas estão aqui.
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14. Sendo i a unidade imaginária (i2 = –1), temos que 
o valor de i20 . i–2 é igual a:

a. ( ) 1.
b. ( ) i.
c. ( ) 0.
d. ( ) –i.
e. ( X ) –1.

15. João gasta 1/5 de seu salário para pagar a prestação 
de sua casa e 1/8 para pagar as utilidades (água, luz, etc).

Qual porcentagem do salário de João resta para outras 
despesas?

a. ( ) 60%
b. ( X ) 67,5%
c. ( ) 72,5%
d. ( ) 75%
e. ( ) 77,5%

16. Em uma cidade, a razão entre o número de praias 
próprias para banho e as impróprias é de 9:6.

Se o número de praias próprias para banho excede o 
número de praias impróprias em 15, então o número 
total de praias nessa cidade é:

a. ( ) Maior que 100.
b. ( ) Maior que 90 e menor que 100.
c. ( ) Maior que 80 e menor que 90.
d. ( X ) Maior que 70 e menor que 80.
e. ( ) Menor que 70.

17. Em uma empresa trabalham 50 homens e 40 
mulheres. Do total de homens 30% não tem cabelos 
curtos e do total de mulheres 20% tem cabelos curtos.

Logo, o número de funcionários dessa empresa que 
são mulheres ou tem cabelo curto é:

a. ( X ) 75
b. ( ) 78
c. ( ) 82
d. ( ) 83
e. ( ) 90

18. José tem R$ 40.000 disponíveis para investir. 
Destes, ele deixa 1/5 sem aplicar (ou seja, sem render 
juros), e o restante aplica em um investimento que 
rende 2,4% de juros simples mensais.

Após 5 meses, o valor em juros obtido por José com a 
aplicação é:

a. ( ) Maior que R$ 3900.
b. ( X ) Maior que R$ 3800 e menor que R$ 3900.
c. ( ) Maior que R$ 3700 e menor que R$ 3800.
d. ( ) Maior que R$ 3600 e menor que R$ 3700.
e. ( ) Menor que R$ 3600.

19. João e Maria devem executar uma tarefa. João é 
50% mais rápido que Maria.

Se Maria (sozinha) leva 6 horas para executar 20% da 
tarefa então quanto tempo João vai levar para com-
pletar (sozinho) a tarefa?

a. ( ) 24 horas
b. ( ) 20 horas
c. ( ) 16 horas
d. ( X ) 15 horas
e. ( ) 12 horas

20. O salário de um empregado passou de R$ 1680 
para R$ 1728.

Então a porcentagem do aumento recebido foi:

a. ( ) Menor que 2,6%.
b. ( ) Maior que 2,6% e menor que 2,8%.
c. ( X ) Maior que 2,8% e menor que 3%.
d. ( ) Maior que 3% e menor que 3,2%.
e. ( ) Maior que 3,2%.
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Informática 5 questões

21. O MS Excel 2016 em português possui a função E().

Assinale a alternativa que descreve corretamente a 
utilidade dessa função do MS Excel.

a. ( ) Somar duas datas e retornar o resultado da 
soma em formato de data.

b. ( X ) Determinar logicamente se todas as condi-
ções de um teste são verdadeiras.

c. ( ) Concatenar o texto contido em duas ou mais 
células.

d. ( ) Concatenar valores numéricos; isto é, retornar 
lado a lado os valores numéricos de duas ou 
mais células.

e. ( ) Somar duas datas e retornar o resultado da 
soma em quantidade de dias, em um formato 
numérico.

22. Ao navegar pela internet você se depara com uma 
mensagem de erro HTTP 404. Assinale a alternativa 
que descreve corretamente esse tipo de mensagem.

a. ( ) Indica um problema de endereçamento DHCP.
b. ( ) Indica falta de recursos de processamento no 

servidor.
c. ( X ) Indica que a página solicitada não foi encon-

trada pelo servidor.
d. ( ) Indica um problema de resolução de nomes 

DNS.
e. ( ) Indica um problema de segurança no navega-

dor do usuário.

23. Assinale a alternativa que contém os utilitários de 
linha de comando do Linux e do Windows, respectiva-
mente, que possibilitam obter informações sobre as 
interfaces e configurações de rede do computador.

a. ( ) show int e ipconfig
b. ( ) ipconfig e ipconfig
c. ( ) ipconfig e ifconfig
d. ( ) ifconfig e ifconfig
e. ( X ) ifconfig e ipconfig

24. O Linux conta com um utilitário de linha de 
comando que exibe informações sobre um deter-
minado comando ou utilitário Linux, passado como 
parâmetro desse utilitário. Como por exemplo a sintaxe, 
informações gerais, parâmetros e em muitos casos 
também exemplos sobre como utilizar o comando em 
questão.

Assinale a alternativa que contém o nome desse utili-
tário Linux.

a. ( ) help
b. ( ) top
c. ( ) hlist
d. ( X ) man
e. ( ) more

25. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
a função DATA() do MS Excel 2016 em português.

a. ( X ) Retorna o número de série sequencial que 
representa uma determinada data, a partir 
da junção de três argumentos: ano, mês e dia, 
respectivamente.

b. ( ) Retorna a data representada pela conversão 
de um texto na respectiva data, a partir de um 
único argumento texto passado como parâ-
metro da função.

c. ( ) Retorna a data a partir da conversão de um 
número na data correspondente, a partir de 
um único argumento passado como parâme-
tro da função.

d. ( ) Retorna a data a partir de três argumentos 
passados como parâmetros da função, sendo 
dia, mês e ano, respectivamente.

e. ( ) Retorna separadamente o dia, o mês, e o ano, 
respectivamente, contidos em uma data pas-
sada como parâmetro da função.
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Conhecimentos Específicos 20 questões

26. A Companhia Águas do Pacífico contratou 
a empresa Safe Total (não optante pelo Simples 
Nacional) para a cessão de mão de obra a fim de exe-
cutar serviços de vigilância presencial (sem monitora-
mento eletrônico) de suas instalações.

Ao final de determinado mês, a Safe Total emitiu uma 
nota fiscal no valor de R$ 10.000 para a cobrança do 
serviço prestado. Nesse caso, segundo a Instrução 
Normativa 971/2009, a Companhia Águas do Pacífico 
deverá:

a. ( ) Não efetuar qualquer tipo de retenção, pois o 
serviço não é sujeito à incidência de contribui-
ção à Previdência Social.

b. ( ) Fazer a retenção de 11% do valor bruto da 
folha de salários dos vigilantes contratados 
pela Safe Total e recolher a importância retida 
juntamente com o devido pelos seus empre-
gados em documento de arrecadação identifi-
cado com a própria denominação social e CNPJ.

c. ( ) Reter 11% do valor bruto da nota fiscal e com-
pensar a importância retida com o devido a 
título de contribuição à Previdência Social de 
seus empregados.

d. ( ) Fazer a retenção de 11% do valor bruto da 
nota fiscal e recolher à Previdência Social a 
importância retida juntamente com o valor 
devido pelos seus empregados, em docu-
mento de arrecadação identificado com a 
denominação social e o CNPJ da Safe Total.

e. ( X ) Fazer a retenção de 11% do valor bruto da 
nota fiscal e recolher à Previdência Social a 
importância retida, em documento de arreca-
dação identificado com a denominação social 
e o CNPJ da Safe Total.

27. A respeito dos conhecimentos sobre a Instrução 
Normativa 971/2009, a contratante fica dispensada de 
efetuar a retenção, e a contratada, de registrar o desta-
que da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, 
quando:

a. ( ) A contratante for pertencente a grupo empre-
sarial com filiais no exterior, caso em que con-
figura a exportação de serviços.

b. ( ) A contratada optar por recolher o valor 
devido diretamente na Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP).

c. ( X ) A contratada não possuir empregados, o ser-
viço for prestado pessoalmente pelo titular ou 
sócio e o seu faturamento do mês anterior for 
igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do 
salário de contribuição, cumulativamente.

d. ( ) A contratada demonstrar, por meio de 
demonstrativos contábeis, que a retenção irá 
impactar negativamente seu fluxo de caixa e 
comprometer a prestação do serviço.

e. ( ) A contratante for sociedade anônima com 
ações negociadas em bolsa de valores e apre-
sentar prejuízo no exercício social anterior.

28. A respeito dos conhecimentos sobre a 
Lei 10.833/2003 COFINS (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), no regime de 
incidência não cumulativa, é correto afirmar:

a. ( ) Integram a base de cálculo da COFINS as recei-
tas relativas aos ganhos decorrentes de avalia-
ção do ativo e passivo com base no valor justo.

b. ( X ) O crédito não aproveitado em determinado 
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.

c. ( ) Para determinação do valor da COFINS a pagar 
aplica-se sobre a base de cálculo a alíquota de 
1,65%.

d. ( ) A COFINS também tem incidência sobre as 
receitas decorrentes das operações de expor-
tação de mercadorias para o exterior.

e. ( ) Não dará direito a crédito da COFINS o valor 
das edificações e benfeitorias em imóveis pró-
prios ou de terceiros, utilizados nas atividades 
da empresa.
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31. A respeito dos conhecimentos sobre a Lei 
Complementar 116/2003 – ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), é correto afirmar:

a. ( ) A base de cálculo do ISS é o lucro tributável 
ou real e não depende da denominação dada 
ao serviço prestado.

b. ( ) O sr. Sebastian Aguero, argentino, pessoa 
física, domiciliado na praia de Bombinhas (SC), 
contratou a empresa Corta Tudo Ltda para 
prestar serviço de poda de árvores em sua 
residência. Nesse caso, não há incidência de 
ISS por se tratar de exportação de serviços.

c. ( ) A empresa Papelfletagem Ltda contratou, 
sob o regime das Consolidações das Leis do 
Trabalho (CLT), dois empregados para pres-
tarem serviços de panfletagem nas ruas de 
Joinville. Nesse caso, a referida empresa está 
obrigada a recolher o ISS sobre o valor da 
folha de pagamento em razão dos serviços 
prestados pelos empregados contratados.

d. ( ) O ISS é de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal e não incide sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e 
serviços públicos explorados economica-
mente mediante autorização, permissão ou 
concessão, com o pagamento de tarifa, preço 
ou pedágio pelo usuário final do serviço.

e. ( X ) O ISS tem como fato gerador a prestação 
de serviços constantes da lista anexa à Lei 
Complementar 116/2003, ainda que esses não 
se constituam como atividade preponderante 
do prestador.

32. O CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos deve ser aplicado na contabilização de ajuste 
para perdas por desvalorização de todos os ativos, 
exceto:

a. ( ) controladas.
b. ( X ) ativos fiscais diferidos.
c. ( ) ativo imobilizado.
d. ( ) empreendimento controlado em conjunto.
e. ( ) ágio por expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill) adquirido em combinação de 
negócios.

29. A respeito dos conhecimentos sobre a Lei 
10.637/2002 PIS (Programas de Integração Social), no 
regime de incidência não cumulativa, não dará direito 
a crédito o valor:

a. ( X ) Da mão de obra paga a pessoa física.
b. ( ) Dos encargos de depreciação incidente sobre 

máquinas e equipamentos incorridos no mês.
c. ( ) Da energia elétrica consumida nos estabeleci-

mentos da pessoa jurídica.
d. ( ) Dos aluguéis de prédios, máquinas e equipa-

mentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados 
nas atividades da empresa.

e. ( ) Dos bens incorporados ao ativo intangível, 
adquiridos para utilização na produção de 
bens destinados a venda ou na prestação de 
serviços.

30. A respeito dos conhecimentos sobre a Lei Com-
plementar 116/2003 – ISS (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), analise a seguinte situação.

Uma empresa deseja construir no município um local 
para destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos. 
O prefeito, inconformado com a obra, pretende elevar 
para 30% a alíquota do ISS sobre o serviço do item 
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, trata-
mento, reciclagem, separação e destinação final de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Nesse caso:

a. ( ) A decisão do prefeito é legal, pois o município 
tem autonomia para fixar suas próprias alí-
quotas de ISS.

b. ( ) A decisão do prefeito é legal, pois por meio 
do aumento ou diminuição de alíquotas do 
imposto é possível incentivar ou restringir 
atividades no município.

c. ( ) A decisão do prefeito é ilegal, pois a Lei Com-
plementar 116/2003 fixa a alíquota para esse 
serviço em 2%.

d. ( X ) A decisão do prefeito é ilegal, pois as alíquotas 
máximas do ISS previstas na Lei Complemen-
tar 116/2003 são de 5%.

e. ( ) O prefeito não tem autoridade para alterar 
alíquotas do ISS, pois tal iniciativa é exclusiva 
da câmara de vereadores.
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36. Em janeiro de 2019, a empresa City Water foi 
processada pela Receita Federal em relação a tributos 
federais. A empresa estima que haverá uma provável 
saída de recursos em 3 anos. O valor estimado de 
forma confiável para pagamento da ação judicial é de 
R$ 1.000.000.

Baseado numa taxa de desconto de 10%, qual o 
valor da provisão tributária que será reconhecida, em 
janeiro de 2019, e qual o seu lançamento contábil?

a. ( ) Débito: Provisão Tributária (DRE) 
Crédito: Provisão Tributária (Passivo) 
R$ 700.000,00

b. ( ) Débito: Provisão Tributária (Ativo) 
Crédito: Provisão Tributária (Passivo) 
R$ 700.000,00

c. ( X ) Débito: Provisão Tributária (DRE) 
Crédito: Provisão Tributária (Passivo) 
R$ 751.314,80

d. ( ) Débito: Provisão Tributária (Ativo) 
Crédito: Provisão Tributária (Passivo) 
R$ 751.314,80

e. ( ) Débito: Provisão Tributária (DRE) 
Crédito: Provisão Tributária (Passivo) 
R$ 1.000.000,00

37. Uma empresa adquiriu um ativo em 1o de janeiro 
de 2019, o qual foi registrado contabilmente por 
R$ 15.000,00. O ativo estava disponível para uso e 
começou a funcionar em 1o de junho de 2019. A vida 
útil do ativo foi estimada em cinco anos. Espera-se 
que o ativo, ao final dos cinco anos, possa ser vendido 
por R$3.000,00.

Utilizando-se o método linear para cálculo da depre-
ciação e supondo-se que não houve modificação na 
vida útil estimada e nem no valor residual, ao final do 
ano de 2020, o valor contábil do ativo líquido será de:

a. ( ) R$ 6.000,00.
b. ( ) R$ 7.200,00.
c. ( ) R$ 9.000,00.
d. ( ) R$ 10.200,00.
e. ( X ) R$ 11.400,00.

33. Segundo o Decreto 3.000/1999, o prejuízo fiscal 
poderá ser compensado com o lucro líquido ajustado 
pelas adições e exclusões, observado o limite máximo, 
para compensação, de:

a. ( ) 20%.
b. ( ) 25%.
c. ( X ) 30%.
d. ( ) 35%.
e. ( ) 40%.

34. Determinada empresa tributada com base no 
lucro real anual apurou no exercício um resultado 
(lucro) fiscal de R$ 3.080.000. Então, o imposto de 
renda e a contribuição social devidos são, respectiva-
mente, de:

a. ( ) 462.000 e 277.200.
b. ( ) 510.000 e 285.000.
c. ( ) 610.000 e 254.000.
d. ( X ) 746.000 e 277.200.
e. ( ) 770.000 e 308.000.

35. Uma entidade possui uma plataforma de petró-
leo no mar. A entidade deve desativar a plataforma 
no final da sua vida útil, e uma provisão foi criada no 
início da produção. O valor contábil da provisão é de 
$ 8 milhões. A entidade recebeu uma oferta de $ 20 
milhões (custos de venda de $ 1 milhão) para os direi-
tos à plataforma de petróleo, o que reflete o fato de 
que os proprietários devem desativá-lo no final de sua 
vida útil. O valor em uso da plataforma de petróleo é 
de $ 26 milhões, ignorando os custos de desmantela-
mento. O valor contábil da plataforma petrolífera é de 
$ 28 milhões.

Determine o valor do impairment da plataforma de 
petróleo.

a. ( X ) $ 1 milhão
b. ( ) $ 2 milhões
c. ( ) $ 18 milhões
d. ( ) $ 19 milhões
e. ( ) Não haverá impairment



 Página 11

Companhia Águas de Joinville • Concurso Público • Edital 001/2017

S02 Analista Contábil

40. As reservas de capital, segundo a Lei 6404/1976, 
somente poderão ser utilizadas para:

1. absorção de prejuízos que ultrapassarem os 
lucros acumulados e as reservas de lucros.

2. resgate, reembolso ou compra de ações.
3. aquisição de máquinas e equipamentos.
4. resgate de partes beneficiárias.
5. aumento da reserva legal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

41. A respeito dos conhecimentos sobre a Lei 6404/1976, 
é correto afirmar:

a. ( ) O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação 
em contrário da assembleia geral, no prazo de 
180 dias da data em que for declarado e, em 
qualquer caso, dentro do exercício social.

b. ( X ) Os acionistas não são obrigados a restituir os 
dividendos que em boa-fé tenham recebido.

c. ( ) Quando o estatuto for omisso e a assembleia-
geral deliberar alterá-lo para introduzir norma 
sobre a matéria, o dividendo obrigatório não 
poderá ser inferior a 35% do lucro líquido 
ajustado.

d. ( ) As ações em tesouraria deverão ser destaca-
das no balanço como aumento da conta do 
patrimônio líquido que registrar a origem dos 
recursos aplicados na sua aquisição.

e. ( ) Os dividendos a serem pagos contabilizados 
no ativo circulante deverão ser pagos dentro 
do exercício social.

38. Considere que a Cia Águas Limpas, empresa do 
ramo de saneamento, localizada no Estado de Santa 
Catarina, controla duas outras companhias do mesmo 
ramo: a Cia. Lagoa Santa e a Cia. Lagoa Pura, com 90% 
e 70% do capital total, respectivamente.

BALANÇOS SINTÉTICOS NO FINAL DE 2017

Grupos de Contas
Cia. 

Águas 
Limpas

Cia. 
Lagoa 
Santa

Cia. 
Lagoa 

Pura
Ativo 350.000 80.000 80.000
Passivo 240.000 5.000 20.000
Patrimônio líquido 110.000 75.000 60.000

Qual o valor dos investimentos da Cia. Águas Limpas 
na Cia. Lagoa Santa e Cia Lagoa Pura e qual o valor do 
Patrimônio Líquido dos Acionistas Não Controladores 
no Balanço Consolidado?

a. ( ) R$ 72.000; R$ 56.000; R$ 32.000
b. ( X ) R$ 67.500; R$ 42.000; R$ 25.500
c. ( ) R$ 56.000; R$ 72.000; R$ 32.000
d. ( ) R$ 42.000; R$ 67.500; R$ 32.000
e. ( ) R$ 42.000; R$ 67.500; R$ 25.500

39. A empresa Águas Cristalinas está adquirindo uma 
nova máquina em suas instalações de produção. Essa 
nova aquisição custou:

1. Custo de aquisição $ 2.500.000.
2. Entrega inicial e custos de manuseio de 

$ 200.000.
3. Gastos com preparação do local $ 600.000.
4. Consultores utilizados para aconselhamento 

sobre a aquisição $ 700.000.
5. Custos estimados de desmantelamento a 

serem incorridos após 7 anos $ 300.000.
6. Perdas operacionais antes da produção 

comercial $ 400.000.

Assinale a alternativa que totaliza os custos que 
podem ser capitalizados de acordo com o CPC 27.

a. ( ) $ 3.300.000.
b. ( ) $ 3.800.000.
c. ( ) $ 4.000.000.
d. ( X ) $ 4.300.000.
e. ( ) $ 4.700.000.
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44. A respeito da Responsabilidade dos Administra-
dores e das Sociedades Controladoras, a Lei 6404/1976 
afirma que:

a. ( ) A sociedade controladora em nenhuma hipó-
tese será obrigada a reparar os danos que 
causar à companhia por atos praticados.

b. ( ) A ação para haver reparação do dano causado 
pela entidade controlada cabe a acionistas que 
representem 15% ou mais do capital social.

c. ( X ) Os administradores não podem, em prejuízo 
da companhia, favorecer sociedade coligada, 
controladora ou controlada, cumprindo-lhes 
zelar para que as operações entre as socie-
dades, se houver, observem condições estri-
tamente comutativas, ou com pagamento 
compensatório adequado.

d. ( ) É permitido aos administradores favorecer 
sociedade coligada, controladora ou contro-
lada, cumprindo-lhes o dever de zelar para 
que as operações entre as sociedades, se hou-
ver, observem condições estritamente comu-
tativas, conforme disposto no artigo da lei.

e. ( ) A ação para haver reparação do dano causado 
pela entidade controlada cabe somente aos 
acionistas majoritários.

45. Uma controlada vendeu bens que custaram $ 10 
milhões para sua empresa matriz por $ 11 milhões, e 
todos esses bens ainda são mantidos no estoque no 
final do ano. Assuma uma taxa de imposto de 30% 
(assume-se que a matriz e a subsidiária residem na 
mesma jurisdição fiscal).

Determine as implicações fiscais diferidas no balanço 
consolidado.

a. ( X ) $ 300.000
b. ( ) $ 330.000
c. ( ) $ 1.000.000
d. ( ) $ 3.000.000
e. ( ) $ 3.300.000

42. Segundo a Lei 6.404/1976, as contas do ativo 
serão classificadas do seguinte modo:

1. no ativo circulante: os bens, direitos e obriga-
ções, os direitos e obrigações realizáveis no 
curso do exercício social subsequente e as 
aplicações de recursos em despesas do exercí-
cio seguinte.

2. no ativo realizável a longo prazo: os direi-
tos realizáveis após o término do exercício 
seguinte, assim como os derivados de vendas, 
adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
coligadas ou controladas, diretores, acionistas 
ou participantes no lucro da companhia, que 
não constituírem negócios usuais na explora-
ção do objeto da companhia.

3. em investimentos: as participações permanen-
tes em outras sociedades e os direitos de qual-
quer natureza, não classificáveis no ativo circu-
lante, e que não se destinem à manutenção da 
atividade da companhia ou da empresa.

4. no ativo imobilizado: os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou 
da empresa ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e 
controle desses bens.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

43. Se o concessionário presta serviços de construção 
ou de melhoria, a remuneração recebida ou a receber 
pelo concessionário deve ser registrada de acordo 
com o CPC 47.

Essa remuneração pode corresponder a direitos sobre:

a. ( ) ativo imobilizado ou ativo diferido.
b. ( ) ativo imobilizado ou ativo monetário.
c. ( ) ativo imobilizado ou passivo financeiro.
d. ( ) ativo financeiro ou passivo financeiro.
e. ( X ) ativo financeiro ou ativo intangível.
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