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01. O Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a 
forma pela qual devem proceder os Profissionais da 
Contabilidade, quando no exercício profissional. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dever 
do Profissional da Contabilidade. 

 
(A) Exercer a profissão com zelo, diligência, honesti-

dade e capacidade técnica, observada toda a 
legislação vigente, em especial os Princípios de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabi-
lidade, e resguardados os interesses de seus 
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da 
dignidade e independência profissionais. 

(B) Manifestar, a qualquer tempo, a existência de 
impedimento para o exercício da profissão. 

(C) Guardar sigilo sobre o que souber em razão do 
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 
serviço público, ressalvados os casos previstos em 
lei ou quando solicitado por autoridades compe-
tentes, entre estas os Conselhos Regionais de 
Contabilidade. 

(D) Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de 
emitir opinião sobre qualquer caso. 

(E) Exercer as funções pertinentes a sua profissão, 
mesmo que se positive falta de confiança por parte 
do cliente ou empregador, zelando para que os 
interesses dos mesmos não sejam prejudicados. 

 

02. “Trabalho de asseguração” significa trabalho no qual o 
auditor independente expressa uma conclusão, com a 
finalidade de aumentar o grau de confiança dos usuá-
rios acerca do resultado da avaliação ou mensuração 
de determinado objeto, de acordo com os critérios 
aplicáveis, como as demonstrações contábeis. Em 
relação à asseguração limitada, é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

esse tipo de trabalho também denomina-se “revi-
são”. 

(B) o nível do risco do trabalho é mais elevado que o 
risco do trabalho da asseguração razoável. 

(C) a combinação da natureza, época e extensão dos 
procedimentos de obtenção de evidência é suficien-
te para o auditor independente obter um nível 
significativo de segurança como base para expres-
sar uma conclusão na forma positiva. 

(D) esse tipo de trabalho requer menor número de 
horas do que os trabalhos de asseguração razoável. 

(E) esse tipo de trabalho tem por objetivo reduzir o 
risco de emissão de conclusão inadequada a um 
nível que seja aceitável, considerando as circuns-
tâncias do trabalho. 

 
 
 
 
 

03. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal 
da auditoria independente. 

 
(A) Aumentar o grau de confiança nas demonstrações 

contábeis por parte dos usuários. 
(B) Detectar desvios e fraudes. 

(C) Analisar o controle interno. 
(D) Auxiliar a administração. 

(E) Definir normas internas e procedimentos de 
conduta. 

 

04. O auditor independente deve planejar e executar o 
trabalho com atitude de ceticismo profissional, reco-
nhecendo que podem existir circunstâncias que façam 
com que a informação sobre o objeto contenha 
distorções relevantes. Nesse sentido é INCORRETO 
afirmar que o auditor independente deve  

 
(A) manter-se com postura mentalmente questionadora 

com referência à validade da evidência obtida e 
alerta para qualquer evidência que contradiga ou 
ponha em dúvida a confiabilidade de documentos 
ou representações da parte responsável. 

(B) considerar a evidência mais confiável, quando 
for obtida de fontes independentes, de fora da 
entidade. 

(C) considerar a evidência que é gerada internamente 
mais confiável, quando os controles internos são 
eficazes. 

(D) considerar a evidência proporcionada por docu-
mentos originais mais confiável do que a evidência 
proporcionada por fotocópias ou fac-similes. 

(E) possuir habilidades específicas para autenticação 
de fotocópias e verificação de autenticidade de 
documentos. 

 

05. Em relação ao risco do trabalho de auditoria, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) risco do trabalho de asseguração é quando o 

auditor independente expressa uma conclusão 
inapropriada, caso a informação sobre o objeto 
contenha distorções relevantes. 

(B) risco de detecção é um risco da empresa, isto é, 
da administração; enquanto risco inerente e risco 
de controle são riscos da auditoria, relacionados 
ao trabalho do auditor. 

(C) risco inerente é a suscetibilidade da informação 
sobre o objeto a uma distorção relevante, pressu-
pondo que não haja controles relacionados. 

(D) risco de detecção é o risco de que o auditor inde-
pendente não detecte uma distorção relevante 
existente. 

(E) risco de controle é o risco de que uma distorção 
relevante possa ocorrer, não sendo evitada ou 
detectada e corrigida, em tempo hábil, por controles 
internos relacionados. 
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06. Analise as afirmações a seguir sobre suficiência e 
adequação da evidência de auditoria. 

 
I - A quantidade e qualidade das evidências de audi-

toria são afetadas pela avaliação dos riscos de 
distorção relevante. 

II - Suficiência é a medida da qualidade de evidência. 

III - Adequação é a medida da qualidade da evidência, 
isto é, sua relevância e sua confiabilidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

07. Em relação à atribuição de responsabilidade, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) a administração e/ou os responsáveis pela gover-

nança respondem pela elaboração das demons-
trações contábeis, incluindo sua apresentação 
adequada. 

(B) a administração e/ou os responsáveis pela gover-
nança respondem pelo controle interno que deter-
mina que as demonstrações contábeis estejam 
livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

(C) o auditor é responsável pelo planejamento da 
natureza, época e extensão dos exames. 

(D) o auditor é responsável por erros e/ou fraudes 
ocorridos na entidade, caso se refiram ao período 
de sua análise. 

(E) a administração e/ou os responsáveis pela 
governança respondem por fornecer acesso às 
informações e à obtenção de evidências de 
auditoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Relacione a segunda coluna de acordo com a primei-
ra, associando os tipos de conclusões do auditor aos 
seus respectivos tipos de opinião modificada. 
 
(1) Abstenção de opinião. 
(2) Opinião adversa. 

(3) Opinião com ressalva. 
 

(  ) O auditor conclui que, tendo obtido evidência 
de auditoria apropriada e suficiente, as distor-
ções, individualmente ou em conjunto, são rele-
vantes, mas não generalizadas nas demonstrações 
contábeis; ou ele não consegue obter evidên-
cia apropriada e suficiente de auditoria para supor-
tar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos 
de distorções não detectadas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, 
mas não generalizadas. 

(  ) O auditor conclui que, tendo obtido evidência 
de auditoria apropriada e suficiente, as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes 
e generalizadas para as demonstrações contábeis. 

(  ) O auditor conclui que, não consegue obter evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para suportar 
sua opinião e conclui que os possíveis efeitos 
de distorções não detectadas, se houver, sobre 
as demonstrações contábeis poderiam ser rele-
vantes e generalizadas. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 2 – 1 – 3. 

(D) 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 3 – 2. 
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09. Em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade, no 
que se refere ao Controle Interno e Auditoria, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) o auditor é responsável por efetuar os ajustes e 

alterações na estrutura de controles internos da 
entidade, quando identificar a existência de defici-
ências significativas de controle. 

(B) o auditor deve comunicar tempestivamente, por 
escrito, as deficiências significativas de controle 
interno, identificadas durante a auditoria, aos 
responsáveis pela governança. 

(C) deficiência de controle interno existe quando o 
controle é planejado, implementado ou operado 
de tal forma que não consegue prevenir, ou 
detectar e corrigir tempestivamente, distorções 
nas demonstrações contábeis. 

(D) deficiência de controle interno também existe 
quando falta controle necessário para prevenir, ou 
detectar e corrigir tempestivamente, distorções 
nas demonstrações contábeis. 

(E) o auditor deve obter entendimento do controle 
interno relevante para a auditoria ao identificar e 
avaliar os riscos de distorção relevante. 

 

10. Em relação à emissão da opinião do auditor indepen-
dente, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O auditor emite opinião adversa quando as 

demonstrações contábeis apresentam distorções 
relevantes, mas não generalizadas. 

(B) Opinião modificada compreende opinião sem 
ressalva, adversa ou abstenção de opinião. 

(C) O auditor deve expressar opinião modificada 
quando concluir que as demonstrações contábeis 
são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável. 

(D) O parágrafo de ênfase não modifica a opinião do 
auditor. 

(E) O auditor emite opinião com ressalva, quando as 
demonstrações contábeis apresentam distorções 
relevantes e generalizadas. 

 

11. Dentre os termos abaixo, que compõem o Relatório 
do Auditor Independente, assinale a alternativa cuja 
opção NÃO corresponde a uma alternativa viável. 

 
(A) Título 

(B) Destinatário 
(C) Conclusão 

(D) Parágrafo Introdutório 
(E) Responsabilidade da Administração 

 
 
 

12. Analise as afirmações abaixo, em relação à auditoria 
de sistemas de informações, e marque V (verdadei-
ro) ou F (falso). 

 
(  ) Amostragem é a aplicação de procedimentos de 

auditoria em menos de 100% dos itens de popu-
lação relevante, de maneira que todas as unidades 
de amostragem tenham a mesma chance de 
serem selecionadas, para proporcionar uma base 
razoável que possibilite ao auditor concluir sobre 
toda a população. 

(  ) Amostra é o conjunto completo de dados sobre o 
qual os dados serão selecionados e sobre o qual o 
auditor deseja concluir. 

(  ) Estratificação é um valor monetário definido pelo 
auditor para obter um nível apropriado de segu-
rança de que esse valor monetário não seja exce-
dido pela distorção real na população. 

(  ) O nível de risco de amostragem que o auditor 
está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra 
exigido. Quanto menor o risco que o auditor está 
disposto a aceitar, menor deve ser o tamanho da 
amostra. 

(  ) Taxa tolerável de desvio é a taxa de desvio dos 
procedimentos de controles internos previstos, 
definida pelo auditor para obter um nível apropriado 
de segurança de que essa taxa de desvio não seja 
excedida pela taxa real de desvio na população. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) F – V – F – V – V. 

(B) V – F – F – F – V. 
(C) F – F – F – V – V. 

(D) V – F – V – F – F. 
(E) V – V – V – V – F. 
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13. Em relação à Teoria dos Sistemas, assinale a alterna-
tiva INCORRETA. 

 
(A) Pode-se dizer que um sistema compõe-se de partes 

ou elementos unidos entre si, que se relacionam 
de forma a constituir um todo. 

(B) Em relação a sua capacidade de interação com o 
ambiente, os sistemas classificam-se em abertos 
e fechados. 

(C) Os sistemas fechados não são capazes de interagir 
com o ambiente e não realizam transações de 
trocas com o ambiente externo. 

(D) São características dos sistemas abertos: as cons-
tantes trocas de energia com o ambiente externo; 
consideram a complexidade dos elementos em 
interações contínuas, através dos fluxos de 
entradas e saídas; não necessitam de adaptação, 
pois sua realidade é extremamente estável. 

(E) Os sistemas abertos são capazes de influenciar o 
ambiente e, ao mesmo tempo, ser por ele influen-
ciados, devido à interação que mantêm com o 
ambiente. 

 

14. Em relação aos Sistemas de Informação, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Sistema de Informação pode ser definido como 

um conjunto de recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros agregados segundo 
uma sequência lógica para o processamento dos 
dados e sua tradução em informações. 

II - Sistema de Informação de Apoio às Operações é 
aquele ligado à vida econômica-financeira da 
empresa e às necessidades de avaliação de 
desempenhos dos administradores internos. É 
utilizado principalmente pela alta administração da 
companhia. 

III - Sistema de Informação de Apoio à Gestão é aquele 
que nasce da necessidade de planejamento e 
controle das diversas áreas operacionais da empresa 
e está ligado às operações físico-operacionais 
fundamentais da empresa. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 

15. Considere as afirmações abaixo em relação à auditoria 
de sistemas de informação, e marque V (verdadeiro) 
ou F (falso). 

 
(  ) Com o aumento da utilização da informação 

processada por sistemas de informação por parte 
das entidades, o auditor deve planejar o seu 
trabalho de forma a detectar deficiências e lacunas 
de controle interno, evitando distorções geradas 
pelas informações provenientes dos sistemas. 

(  ) A avaliação dos controles internos dos sistemas  
deve levar em consideração a segurança dos 
equipamentos físicos de forma abrangente, de 
todos os sistemas a eles integrados, dos arquivos 
de informações mantidos, das operações e vias 
de acesso de entrada, processamento, aprimora-
mento e saídas de dados. 

(  ) O auditor deve possuir habilitação para análise 
técnica dos sistemas de informação, pois não lhe 
é permitida opinião de terceiros, já que a respon-
sabilidade pela emissão do relatório final é sua. 

(  ) A rastreabilidade das transações é requisito indis-
pensável de controle interno e segurança para a 
auditoria. Toda e qualquer alteração pode degradar 
a eficiência dos sistemas e diminuir sua segurança, 
correndo-se o risco de perda de arquivos e infor-
mações vitais aos negócios.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – V. 
(B) V – V – F – F. 

(C) F – F – F – V. 
(D) V – F – V – F. 

(E) V – V – F – V. 
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Instrução: As contas a seguir discriminadas e seus respectivos valores, em reais, são de uma empresa comercial, 
em 31 de dezembro de 2012, e serão utilizadas para responder as questões 16 a 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Assinale a alternativa que expressa corretamente o 
valor do Ativo Não Circulante e Passivo Circulante, 
respectivamente. 

 
(A) R$ 160.000,00; R$ 150.000,00. 

(B) R$ 160.000,00; R$ 170.000,00. 
(C) R$ 220.000,00; R$   50.000,00. 

(D) R$ 220.000,00; R$ 170.000,00. 

(E) R$ 280.000,00; R$   70.000,00. 
 

17. Assinale a alternativa que expressa corretamente o 
valor do Lucro Bruto e Lucro Líquido do período, respec-
tivamente. 

 
(A) R$   86.000,00; R$ 10.000,00. 

(B) R$   86.000,00; R$ (10.000,00). 

(C) R$ 120.000,00; R$ (20.000,00). 
(D) R$ 166.000,00; R$ 16.000,00. 

(E) R$ 200.000,00; R$ 10.000,00. 
 

18. No que se refere aos grupos do Balanço Patrimonial, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O Ativo Circulante é inferior ao Patrimônio Líquido. 
(B) O Ativo Circulante é superior ao Passivo Não 

Circulante. 
(C) O Ativo Não Circulante é inferior ao Patrimônio 

Líquido. 

(D) O Passivo Circulante é inferior ao Ativo Circulante. 
(E) O Ativo Não Circulante é superior ao Passivo 

Circulante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bancos Conta Movimento 100.000,00 

Caixa   60.000,00 

Capital Social 300.000,00 

Clientes (Vencimento após exercício seguinte)   60.000,00 

Clientes (Vencimento no exercício)   30.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas   80.000,00 

Depreciações Acumuladas   30.000,00 

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social     6.000,00 

Despesas Administrativas   40.000,00 

Despesas de Vendas   20.000,00 

Despesas do Exercício Seguinte   20.000,00 

Despesas Financeiras   10.000,00 

Duplicatas Descontadas   20.000,00 

Empréstimos a Pagar (Vencimento após exercício seguinte)   50.000,00 

Estoques de Mercadorias   80.000,00 

Fornecedores (Vencimento no exercício seguinte) 100.000,00 

Imóveis para Investimento   90.000,00 

Impostos a Recolher   20.000,00 

Impostos sobre Vendas   34.000,00 

Máquinas e Equipamentos 100.000,00 

Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa   10.000,00 

Prejuízos Acumulados   20.000,00 

Provisão para Contingências Trabalhistas   30.000,00 

Receita Bruta de Vendas 200.000,00 
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19. Observe as afirmações abaixo relacionadas à Demons-
tração dos Fluxos de Caixa (DFC). Assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 
(A) A DFC indica as alterações ocorridas durante o 

exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
as quais segregam-se em, no mínimo, fluxo das 
operações, dos financiamentos e dos investimentos. 

(B) As atividades de financiamento significam pagamen-
tos e recebimentos relacionados fundamentalmente 
com investimentos, imobilizados, intangíveis e ativos 
financeiros em instrumentos de capital, bem como 
as contas do Passivo e Patrimônio Líquido. 

(C) As atividades operacionais representam pagamentos 
e recebimentos atrelados principalmente à geração 
do lucro operacional da Sociedade. 

(D) Na DFC, são classificados como caixa somente os 
recursos disponíveis em espécie e o saldo de contas 
bancárias. Aplicações financeiras, com qualquer 
prazo de resgate, não são consideradas caixa. 

(E) Para a elaboração da DFC pode-se utilizar duas 
modalidades: o método direto e o método indireto. 

 

20. No que se refere à Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), assinale com V (verdadeiro) ou F 
(falso) as afirmações abaixo. 

 
(  ) Como receita operacional somente são classificadas 

as vendas realizadas e recebidas no exercício social. 
As vendas cujos vencimentos ultrapassarem o 
atual exercício serão consideradas receitas opera-
cionais da DRE. 

(  ) Na elaboração da DRE, as receitas e as despesas 
devem ser apropriadas ao resultado do período, 
em função de sua ocorrência e da vinculação da 
despesa à receita, independentemente de seus 
reflexos nas disponibilidades. 

(  ) As despesas operacionais são segregadas por subto-
tais, conforme sua função, quais sejam: despesas 
com vendas, despesas financeiras deduzidas das 
receitas financeiras, despesas gerais e administra-
tivas e outras despesas e receitas não operacionais. 

(  ) A DRE apresentará as participações de debêntures, 
empregados, administradores e partes beneficiárias, 
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e 
de instituições ou fundos de assistência, ou previ-
dência de empregados, que não se caracterizem 
como despesa. 

(  ) A Lei n.º 6.404/76 exige a apresentação na DRE 
do montante do lucro por ação. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 

(A) F – V – F – V – V. 
(B) F – V – V – F – F. 

(C) V – F – F – V – V. 
(D) V – F – V – F – F. 

(E) F – V – V – V – F. 

21. Analise as afirmações abaixo que se referem à 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 

 
I - A DVA tem por objetivo destacar a riqueza eco-

nômica gerada pela companhia, sua distribuição 
entre os elementos que contribuíram para a geração 
dessa riqueza, tais como empregados, financiado-
res, acionistas, governo e outros, bem como a 
parcela da riqueza não distribuída. 

II - Os dividendos destinados para os acionistas 
(sociedades anônimas), por conta do lucro apu-
rado durante o exercício social, mesmo que o 
passivo não tenha sido pago até a data do Balanço 
Patrimonial, ficam classificados em remuneração 
de capitais próprios. 

III - As despesas com remuneração direta com pessoal 
e insumos adquiridos de terceiros são itens da 
distribuição da riqueza criada pela empresa. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

22. Considere as seguintes contas: Adiantamento de Salário, 
Adiantamento de Clientes, Adiantamento a Fornecedores 
e Adiantamento a Diretores. 
Qual das alternativas abaixo apresenta, respectiva-
mente, a classificação correta dessas contas? 

 
(A) Ativo Circulante, Ativo Circulante, Ativo Circulante, 

Ativo Circulante. 

(B) Ativo Circulante, Passivo Circulante, Ativo Circu-
lante, Ativo Não Circulante. 

(C) Ativo Circulante, Passivo Circulante, Ativo Circu-
lante, Ativo Circulante. 

(D) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Ativo Circu-
lante, Ativo Não Circulante. 

(E) Ativo Não Circulante, Passivo Não Circulante, 
Passivo Circulante, Ativo Não Circulante. 

 

23. A Demonstração dos Fluxos de Caixa pode ser divulgada 
pelo método direto e pelo método indireto. Assinale a 
alternativa que apresenta a diferença da divulgação da 
demonstração por esses métodos. 

 
(A) Apuração e apresentação das variações do Capital 

Circulante Líquido. 

(B) Demonstração da evolução das Perdas Estimadas 
para Créditos de Liquidação Duvidosa. 

(C) Forma de apresentação dos recursos provenientes 
das operações. 

(D) Apresentação do saldo de caixa e equivalente de 
caixa. 

(E) Apresentação do fluxo dos investimentos e do fluxo 
dos financiamentos. 
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24. Uma empresa comercial, ao final do ano de 2012, 
antes de registrar a Reserva Legal do período, demons-
trava o seguinte Patrimônio Líquido: 

 
Capital Social R$ 100.000,00 
Reserva Estatutária R$   15.000,00 
Reserva para Contingência R$     8.000,00 
Reserva Legal R$   12.000,00 

 
O Lucro Líquido apurado no exercício foi de R$ 
200.000,00. De acordo com a legislação societária, a 
empresa deverá contabilizar uma Reserva Legal de 

 
(A) R$ 1.000,00. 
(B) R$  8.000,00. 

(C) R$  9.000,00. 
(D) R$ 10.000,00. 

(E) R$ 20.000,00. 
 

25. As afirmativas abaixo se referem às Reservas de Lucros. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O saldo das Reservas de Lucros, exceto as reservas 

para contingências, de incentivos fiscais e de lucros 
a realizar, não poderá ultrapassar o capital social 
acrescido do montante das Reservas de Capital. 
Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre 
a aplicação do excesso na integralização ou no 
aumento do Capital Social, ou na distribuição de 
dividendos. 

(B) As Reservas Estatutárias podem ser constituídas 
desde que o estatuto indique, de modo preciso e 
completo, a sua finalidade; fixe os critérios para 
determinar a parcela anual dos lucros líquidos que 
serão destinados à sua constituição; e estabeleça 
o limite máximo da reserva. 

(C) A assembleia geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar para a Reserva 
de Incentivos Fiscais a parcela do lucro líquido 
decorrente de doações ou subvenções governamen-
tais para investimentos, que poderá ser excluída da 
base de cálculo do dividendo obrigatório. 

(D) A assembleia geral poderá, por proposta dos 
órgãos da administração, destinar parte do lucro 
líquido à formação de Reserva para Contingência, 
com a finalidade de compensar, em exercício 
futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda 
julgada provável, cujo valor possa ser estimado. 

(E) No exercício em que o montante do dividendo 
obrigatório, calculado nos termos do estatuto, 
ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do 
exercício, a assembleia geral poderá, por proposta 
dos órgãos de administração, destinar o excesso 
à constituição de Reserva de Lucros a Realizar. 

 
 
 

26. No que se refere à Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados (DLPA) e à Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido (DMPL), considere as afirma-
ções abaixo. 

 
I - As transferências das contas de reservas para a 

conta de Capital Social e o aumento da conta 
Capital Social, por subscrição e integralização, por 
meio de bens ou dinheiro não modificam o total 
do Patrimônio Líquido. 

II - A DLPA deverá indicar o montante do dividendo 
por ação do Capital Social e poderá ser incluída 
na DMPL, se elaborada e publicada pela compa-
nhia. 

III - Nos ajustes de exercícios anteriores serão consi-
derados apenas os decorrentes de efeitos da 
mudança de critério contábil ou da retificação de 
erro imputável a determinado exercício anterior, e 
que devem ser atribuídos a fatos subsequentes. 

IV - A DLPA discriminará: o saldo do início do período, 
os ajustes de exercícios anteriores e a correção 
monetária do saldo inicial; as reversões de reser-
vas e o lucro líquido do exercício; e as transfe-
rências para reservas, os dividendos, a parcela 
dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim 
do período. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV 
(E) I, II, III e IV. 
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27. No que se refere às demonstrações financeiras, consi-
dere. 

 
I - Das demonstrações financeiras consolidadas 

serão excluídas: as participações de uma socie-
dade em outra; os saldos de quaisquer contas entre 
as sociedades; e as parcelas dos resultados do 
exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e 
do custo de estoques, ou do ativo não circulante 
que corresponderem a resultados, ainda não 
realizados, de negócios entre as sociedades. 

II - A participação dos acionistas não controladores 
no patrimônio líquido e no lucro do exercício será 
destacada, respectivamente, no Balanço Patrimonial 
e na Demonstração do Resultado do Exercício. 

III - A parcela do custo de aquisição do investimento 
em sociedade controlada, que não for absorvida 
na consolidação, deverá ser mantida no Ativo Não 
Circulante, com dedução da provisão adequada 
para perdas já comprovadas, e será objeto de nota 
explicativa. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

28. Assinale a alternativa que melhor explica a Lei n.º 
6.404/76 quanto ao processo de consolidação das 
demonstrações financeiras, no que se refere à defa-
sagem nas datas do término do exercício social da 
sociedade controladora e das controladas. 

 
(A) A Lei é omissa em relação à defasagem nas datas 

do término do exercício social. 

(B) A Lei proíbe a existência da defasagem, obrigando a 
controlada a elaborar suas demonstrações, com 
encerramento em data igual à da controladora. 

(C) A Lei permite uma defasagem no término do 
exercício social da controlada de, no máximo, 30 
(trinta) dias em relação ao término da controladora. 

(D) A Lei permite uma defasagem no término do 
exercício social da controlada de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias em relação ao término da contro-
ladora. 

(E) A Lei permite uma defasagem no término do 
exercício social da controlada de, no máximo, 60 
(sessenta) dias em relação ao término da contro-
ladora. 

 
 
 
 
 
 
 

29. Uma empresa comercial efetuou na sua contabilidade 
o lançamento abaixo. 

 
Débito Clientes R$ 200.000,00 
Débito Adiantamento de Clientes R$   50.000,00 
Crédito Receita com Vendas R$ 250.000,00 
Débito ICMS sobre as Vendas R$   34.000,00 
Crédito ICMS a Recolher R$   34.000,00 

 
Em virtude desse lançamento, o Passivo Circulante da 
empresa apresentou: 

 
(A) um aumento de R$ 34.000,00. 

(B) um aumento de R$ 50.000,00. 
(C) uma diminuição de R$ 16.000,00. 

(D) uma diminuição de R$ 34.000,00. 
(E) uma diminuição de R$ 50.000,00. 

 

30. Uma empresa transfere parcelas do seu patrimônio, 
isto é, parcelas dos ativos e dos passivos, para 
constituir uma nova sociedade. Como se denomina 
essa operação? 

 
(A) Fusão. 
(B) Incorporação. 

(C) Cisão. 
(D) Combinação de Negócios. 

(E) Consolidação das Demonstrações Financeiras. 
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31. Considere as afirmações abaixo, em relação aos 
Subsistemas Empresariais, e assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso). 

 
(  ) Subsistema Físico compreende todos os elementos 

materiais do sistema empresa e os processos 
físicos das operações que se materializam nas 
diversas atividades que utilizam recursos para 
a geração de produtos/serviços. 

(  ) Subsistema Social refere-se ao conjunto dos 
elementos humanos na organização, bem como 
às características próprias dos indivíduos. 

(  ) Subsistema Organizacional ou Formal refere-se ao 
processo que orienta a realização das atividades da 
empresa para seus propósitos. Justifica-se pela 
necessidade de planejamento, execução e con-
trole das atividades empresariais. 

(  ) Subsistema de Informação é constituído de ativi-
dades de obtenção, processamento e geração de 
informações necessárias à execução e gestão das 
atividades da empresa, incluindo informações 
ambientais, operacionais e econômico-financeiras. 

(  ) Subsistema de Gestão refere-se à forma como são 
agrupadas as diversas atividades em departamen-
tos, aos níveis hierárquicos, às definições de ampli-
tude e responsabilidade, ao grau de descentraliza-
ção das decisões e à delegação de autoridade. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 

(A) V – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – F – F. 
(C) F – V – V – V – V. 
(D) F – V – F – V – F. 
(E) V – F – V – V – V. 

 

32. Em relação ao Modelo de Gestão, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O Modelo de Gestão integra o Subsistema Institu-

cional de uma empresa. 
II - O Modelo de Gestão é fortemente influenciado 

pelas crenças e valores dos principais executivos 
das empresas, principalmente de seus proprietários. 

III - O Modelo de Gestão pode ser visto como a Carta 
Magna de uma entidade. É sua forma de ser, com 
características particulares, que pode ou não 
promover as melhores condições de atuação para 
os gestores. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 

33. Com relação aos conceitos relativos ao processo de 
gestão e planejamento apresentados a seguir, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) O Processo de Gestão configura-se com base nas 

definições do modelo de gestão da organização e 
estrutura-se nas fases de planejamento, execução 
e controle, contemplando um conjunto de definições 
básicas sobre os objetivos, os produtos e os 
requisitos de cada uma dessas fases. 

(B) O Planejamento Operacional contempla o estabe-
lecimento de cenários, a análise das variáveis do 
ambiente externo (identificação de oportunidades e 
ameaças) e do ambiente interno da empresa 
(seus pontos fortes e fracos) e a determinação 
das diretrizes estratégicas. 

(C) O Planejamento Operacional divide-se em pré-
planejamento, planejamento de médio e longo 
prazos e planejamento de curto prazo, com obje-
tivos, processos, produtos e requisitos específicos. 

(D) A fase de Execução configura-se no momento de 
implementação de ações e surgimento das tran-
sações realizadas. 

(E) O Controle visa a assegurar que o que foi plane-
jado seja efetivamente realizado, apoiando-se na 
avaliação de resultados e desempenhos. O produto 
do processo de controle consiste em ações corre-
tivas. 

 

34. Considere as afirmações abaixo, sobre Controladoria, 
e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Controladoria é a unidade administrativa dentro 

da empresa que, através da Ciência Contábil e do 
Sistema de Informação de Controladoria, é respon-
sável pela coordenação da gestão econômica do 
sistema empresa. 

(  ) A missão da Controladoria é dar suporte à gestão 
de negócios da empresa, de modo a assegurar 
que essa atinja seus objetivos, cumprindo assim 
sua missão. 

(  ) A Controladoria é a visão do controle permanente 
e do alerta permanente. 

(  ) Conforme a doutrina, as funções do Controller são: 
planejamento, controle, reporte e a função contábil. 

(  ) De forma a manter o controle e seu poder de 
influência e persuasão na organização, o Controller 
deve manter posição coercitiva, firme e até puni-
tiva, quando for o caso. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V – F. 

(B) V – V – F – F – V. 

(C) V – V – V – V – F. 
(D) F – F – F – V – F. 

(E) F – F – V – F – V. 
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35. Em relação ao Modelo de Decisão, considere as afirma-
ções abaixo. 

 
I - O Modelo de Decisão deve ser um facilitador do 

entendimento da realidade, propiciando ao gestor 
antecipar e mensurar os efeitos das possíveis 
alternativas de ação sobre determinado evento. 

II - O Modelo de Decisão deve possibilitar ao gestor 
identificar e caracterizar de forma clara e precisa 
um problema ou uma oportunidade, a fim de avaliar 
e comparar previamente as diversas alternativas 
de ação sobre determinado evento. 

III - Recomenda-se que a entidade tenha mais de um 
Modelo de Decisão, a fim de garantir a eficácia do 
seu processo decisório. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Considere as afirmações abaixo, que se referem à 
Controladoria, e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Para uma compreensão correta da Controladoria, 

essa deve ser entendida sob dois vértices: como 
sistema aberto e como sistema fechado. 

(  ) A Controladoria, enquanto ramo do conhecimento, 
apoia-se na Teoria da Contabilidade e em uma 
visão multidisciplinar para o estabelecimento de 
bases teóricas e conceituais necessárias para a 
modelagem, construção e manutenção de sistemas 
de informações e de gestão que supram adequa-
damente as necessidades informativas dos gestores 
e os induzam a tomar decisões adequadas, durante 
o processo de gestão. 

(  ) A Controladoria, como unidade administrativa, é 
responsável pela coordenação e disseminação da 
tecnologia de gestão – teorias, conceitos, sistemas 
de informação – e, também, órgão aglutinador e di-
recionador de esforços dos gestores que conduzem à 
otimização do resultado global da organização. 

(  ) A missão da Controladoria é atestar a eficiência e 
eficácia dos sistemas de controle interno da orga-
nização. 

(  ) Os objetivos da Controladoria, tendo em vista a 
missão estabelecida, são: promover a eficácia orga-
nizacional, viabilizar a gestão econômica e promover 
a integração das áreas de responsabilidade dos 
gestores. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) F – F – F – V – F. 
(E) F – F – V – F – V. 

 

37. Uma das atribuições do Controller está relacionada à 
avaliação de desempenho. Considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - O êxito de uma avaliação de desempenho no 

contexto empresarial como um processo formaliza-
do independe do modelo de gestão da organização. 

II - Avaliar desempenho passa a ser um meio para 
se tomar decisões adequadas. 

III - Avaliar desempenho constitui um processo comple-
xo que incorpora, além das características informa-
tivas necessárias para se julgar adequadamente um 
desempenho, requisitos essenciais para se integrar 
ao processo de gestão, em suas fases de planeja-
mento, execução e controle. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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38. O Controller possui diversas atribuições e funções que 
podem ser elencadas a seguir, EXCETO: 

 
(A) coordenar esforços visando à sinergia das ações. 

(B) participar do processo de planejamento. 
(C) contratar a auditoria independente e supervisionar 

suas atividades. 

(D) subsidiar os gestores no processo de gestão. 
(E) apoiar a avaliação de desempenho. 

 

39. Considere as afirmações abaixo sobre sistema-empresa. 
 

I - Empresa é um sistema em que recursos são intro-
duzidos e processados, e há saída de produtos ou 
serviços. 

II - Empresa é considerada um sistema aberto em 
razão de sua interação com a sociedade. 

III - Dentro da lógica “Entrada > Processamento > 
Saída”, empresa é uma entidade que processa 
recursos e entrega produtos, bens ou serviços à 
sociedade; assim, pode-se dizer que dentro do 
enfoque sistêmico ela deve ser vista no elemento 
“processamento”. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

40. Considere as afirmações abaixo sobre eficácia/eficiência 
e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Eficácia está relacionada com a otimização dos 

recursos. 

(  ) Eficiência diz respeito a método, a modo certo de 
fazer as coisas. É definida pela relação entre 
volumes produzidos/recursos consumidos. 

(  ) Eficácia é obtida quando os objetivos preestabele-
cidos são atingidos como resultado da atividade 
ou do esforço. 

(  ) Eficácia é a relação existente entre o resultado obti-
do e os recursos consumidos para conseguir aquele 
resultado. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – F. 

(B) V – F – F – V. 

(C) V – V – F – V. 
(D) F – F – V – F. 

(E) F – V – F – V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


