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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS I 

Profª. Maria José Floriano Ferracini 

 

01) Com base na análise vertical e horizontal dos balanços apresentados, é correto 

concluir que a(o)   

 
 

a) Ativo Circulante aumentou sua participação no Ativo Total.  

b) percentual de participação do Patrimônio Líquido no Passivo Total aumentou em 

100%.  

c) Ativo Total apresentou tendência de crescimento maior que o Passivo Total.  

d) índice horizontal do Ativo Circulante passou de 100 para 125, apesar de ter reduzido 

a participação no Ativo Total. 

 

02) A empresa SYZ apresenta o seguinte Balanço Patrimonial: 

 
A empresa faz duas compras de mercadorias: 1ª) Aquisição de R$500,00 a vista;  

2ª ) Aquisição de R$2.000,00 a prazo (pagamento em 30 dias). 

 

Após as aquisições das mercadorias, assinale a alternativa CORRETA.  

 a) Liquidez Corrente de 1,60.  

 b) Liquidez Seca de 1,00.  

 c) Liquidez Imediata de 0,33.  

 d) Liquidez Geral de 2,10. 
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03) Sobre as análises dessas demonstrações financeiras, coloque V nas afirmativas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 

(  ) A análise da situação financeira é apresentada pelos Índices de Liquidez, os 

quais mostram as grandes linhas de decisões financeiras em termos de origens e 

aplicações de recursos. 

(  ) A análise da situação financeira é apresentada pelos Índices de 

Endividamento, os quais medem a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos. 

(  ) A análise da situação econômica é apresentada pelos Índices de Rentabilidade, 

os quais mostram a rentabilidade dos capitais investidos. 

(  ) A análise da situação econômica é apresentada pelos Índices de Atividade, os 

quais medem a velocidade com que as contas do Ativo Circulante são convertidas em 

vendas ou interferem nas disponibilidades. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

 a) V-F-V-F 

 b) F-F-V-V 

 c) F-V-V-F 

 d) V-F-F-V 

 

04) Se o Prazo Médio de Renovação de Estoques (PMRE) de uma empresa for de 60 

dias, podemos afirmar corretamente que:   

 a) para um CPV de R$ 500 milhões, o estoque necessário é de R$ 100 milhões.  

 b) para um estoque médio de R$ 30 milhões, o CPV será de R$ 180 milhões.  

 c) para um CPV de R$ 400 milhões, o estoque necessário é de R$ 80 milhões.   

 d) para um estoque médio de R$ 30 milhões, o CPV será de R$ 240 milhões.   

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS I 

Prof. Eduardo da Costa 

 

05) A empresa JBM  atua na prestação de serviços de corte colheita e transporte para a 

Usina MBJ que é fabricante de álcool. A JBM apresenta, conforme demonstrativo 

abaixo, os custos que formaram o preço do serviço que será cobrado da MBJ 

 
 

Com tais informações e sabendo-se que os custos indiretos foram rateados para as  

fazendas com base nos  insumos para tratos culturais consumidos, podemos dizer 

que a parte do custo indireto que foi alocado na fazenda B foi: 

a) R$ 85.000,00. 

b) R$ 90.000,00. 

c) R$ 75.000,00. 

d) R$ 78.000,00. 
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06) Na linha do agronegócio temos alguns tipos de investidores, dos quais destacamos o 

proprietário da terra que contribui no negócio com o capital fundiário e o capital de 

exercício no qual este tipo de trabalho se associa a uma sociedade que denominamos 

Sociedade de Capital e Indústria.Com estas informações estamos nos referindo a: 

a)Arrendamento. 

b)Parceria. 

c)Comodato. 

d)Condomínio. 

 

07) Uma empresa do setor de fertilizantes produziu no período 100 kgs no produto A, 

200 kgs do produto  B e 300 kgs do produto C. O custo total de transformação foi de R$ 

2.366,00, o custo com matéria prima representa respectivamente R$ 100,00, R$ 240,00 

e R$ 390,00,  o custo com mão de obra direta representa respectivamente R$ 100,00, R$ 

100,00 e R$ 360,00.O critério para alocar os custos indiretos foi proporcional aos 

custos diretos em reais. Considerando estas informações podemos dizer que o custo 

unitário de transformação do fertilizante tipo B foi:  
a) R$ 2,88. 

b) R$ 4,08. 

c) R$ 3,58. 

d) R$ 1,70. 

 

 

08) Os valores a seguir foram retirados dos registros contábeis de um empresa 

Agroindústria.: 

 
Com os valores acima podemos dizer que são considerados DEPOIS DA PORTEIRA: 

a)R$ 1.600,00. 

b)R$ 3.400,00. 

c)R$ 1.100,00. 

d)R$ 2.900,00. 
 
 

Disciplina: ANÁLISE DE CUSTOS I 

Prof. Geniana 

 

09) O Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos Princípios de 

Contabilidade Geralmente Aceitos. Consiste na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço 

de produção são distribuídos  para todos os produtos ou serviços feitos. É aceito pelo 

Fisco. Também chamado custeio integral, é aquele que faz debitar ao custo dos 

produtos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como 

custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. A principal 
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distinção existente no uso do custeio por absorção é entre custos e despesas. A 

separação é importante porque as despesas são jogadas imediatamente contra o 

resultado do período, enquanto que apenas os custos relativos aos produtos vendidos 

terão o mesmo tratamento. Já os custos relativos aos produtos em elaboração e aos 

produtos acabados que não tenham sido vendidos são ativados nos estoques destes 

produtos.  

 

Com base no assunto apresentado, assinale a alternativa correta: 

 

I) Custeio Variável é utilizado para fins de tomada de decisão, não fere os Princípios 

Contábeis e suas informações são utilizadas também pelo Fisco; 

 

II) As despesas fixas variam em função do volume produzido. Ex: Seguro da loja, 

aluguel. As despesas variáveis variam de acordo com as vendas. Ex: Comissões de 

Vendedores, Compra de veículos para entrega. 

III) Os Custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume 

produzido. Custo variável são os que variam proporcionalmente ao volume produzido. 

IV) O método de Custeio Variável é importante na tomada de decisão, porém não é 

aceito para Imposto de renda. O método de Custeio por Absorção obedece aos 

Princípios Contábeis, e um deles é o da Competência. 

a) I, II, III, IV estão corretas; 

b) II, III, IV estão corretas, exceto I; 

c) III, IV estão corretas; 

d) I, II estão corretas. 

 

10) A Cia Belas Flores pretende elaborar a Demonstração de Resultado de Exercício 

pelo Método do Custeamento por Absorção e pelo Custeamento Variável. Para isso, irá 

utilizar as informações a seguir. 

Preço de Venda R$ 25,00 

Custos Variáveis de Produção R$ 5,00 

Custos Variáveis comerciais (variam conforme unidades 

vendidas) 

R$ 2,00 

Custos Fixos R$ 50.000,00 por mês 

Volume mensal de produção 40.000 

Volume mensal de vendas 30.000 

 

Diante do exposto, o lucro mensal da Cia Belas Flores pelo Custeamento Variável e 

Absorção é igual a, respectivamente: 

a) R$ 490.000,00 e R$ 390.000,00; 

b) R$ 440.000,00 e R$ 502.500,00; 

c) R$ 490.000,00 e R$ 502.500,00; 

d) R$ 440.000,00 e R$ 440.000,00. 
 

11) A Indústria Corte & Ltda. enfrentava problemas relacionados a baixa lucratividade 

da empresa. Provavelmente, um de seus produtos fabricados e comercializados 

(Faqueiros Max e Faqueiros Fort’s) estaria afetando a lucratividade da empresa. No mês 

passado, a empresa produziu 380 unidades do Faqueiros Max e 600 unidades do 

Faqueiros Fort’s. Sabendo que a empresa emprega o critério da mão-de-obra direta 

como base de rateio, pede-se: 
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- Com base na DRE, por produto e elaborada com base no método de custeio por 

absorção, complete os dados que faltam e determine qual o produto apresenta problemas 

relacionados à baixa lucratividade. 

 

 

 

 Faqueiros 

Max 

 Faqueiros 

Fort’s 

  

DRE por 

absorção 

Unidades 380 Unidades  600 Total 

 Total Unitário Total Unitário  

Receita de 

Vendas 

64.600,00 170,00 135.000,00 225,00 199.600,00 

(-) MD: 

Matéria-

prima 

14.820,00 39,00 28.800,00 48,00 43.620,00 

(-) MD: 

Embalagem 

1.140,00 3,00 2.400,00 4,00 3.540,00 

(-) MD: 

Energia 

2.280,00 6,00 3.000,00 5,00 5.280,00 

(-) MOD 41.040,00 108,00 32.400,00 54,00 73.440,00 

(-) MOD%      

(-) CIF     42.824,00 

Soma dos 

Custos 

     

(=) Lucro      

 

 
 
 
Este produto deveria ser eliminado das linhas de produção da empresa? 

 

DRE por 

absorção sem o 

Produto________ 

Faqueiro_______ =  

Total  Unitário 

   

(-) Custos   

   

   

   

   

(=)MC   

(-) CIF  42.824,00 

Lucro Bruto   

 
Assinale a alternativa correta de acordo com o que foi solicitado respectivamente: 
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a) O produto Faqueiros Max com prejuízo de R$ 18.610,05 ; não deveria ser eliminado. 

b) O produto Faqueiros Max com prejuízo de R$ 18.611,06; deveria ser eliminado; 

c) O produto Faqueiros Fort’s com prejuízo de R$ 49.506,05; não deveria ser eliminado; 

d) O produto Faqueiros Fort’s com prejuízo de R$ 49.506,05; deveria ser eliminado. 

 

12) De acordo com os dados da Indústria Corte e Ltda., fornecidos na questão anterior, 

responda ao solicitado. 
- Com base na DRE por produto e elaborada com base no método de Custeio Variável, 

estime qual produto apresenta problemas relacionados à lucratividade. 

 

DRE por Custeio Variável 
 

DRE por 

Custeio 

Variável 

Faqueiros Max=  Faqueiros Fort’s=  Total 

Unidades 380 Unidades 600  

Total  Unitário Total  Unitário  

Receita de 

Vendas 

64.600,00 170,00 135.000,00 225,00 199.600 

(-) Custos      

      

      

      

      

Soma dos 

Custos 

Variáveis 

     

(=) MC       

(-) CIF     42.824,00 

(=)Lucro 

bruto 

     

 

Algum Produto deveria ser eliminado? 

Assinale a alternativa correta de acordo com o que foi solicitado respectivamente: 

a) As duas margens de contribuição obtidas foram positivas no valor de R$ 4.320,00 

cada – porém o produto Faqueiros Max apresenta problemas com a lucratividade por ter 

uma margem de contribuição unitária menor; Sim. 

b) As duas margens de contribuição obtidas foram positivas no valor de R$ 5.320,00 e 

R$ 68.400,00 – nenhum produto apresenta problemas de lucratividade; Nenhum 

produto deveria ser eliminado – já que ambos são lucrativos. 

c) ) O produto Faqueiros Max apresenta problemas com a lucratividade - pois a margem 

contribuição foi negativa no valor de R$ 5.320,00; Sim. 

d) As duas margens de contribuição obtidas foram positivas. Porém o produto Faqueiros 

Fort’s apresenta problemas com a lucratividade por ter uma margem de contribuição 

unitária maior; Não. 

 

 

 

Disciplina: INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATUARIAIS 

Prof. Katiane Rouze 

 

13)  O CNSP (Conselho Nacional de  Seguros Privados):  
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a) É  o  órgão  máximo  do setor  de  seguros ,  responsável  pela  fixação de diretrizes  e  

normas  da  política  de seguros e resseguros,  gerando orientação básica  ao 

funcionamento dos componentes do  sistema.  

b) É  o  órgão  governamental  de  atuação colegiada e competência  normativa  

responsável pelo controle e  fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada 

aberta,  capitalização e resseguros. 

c) Tem a atribuição de fiscalizar o resseguro obrigatório e  facultativo do país ou  

exterior,  organizar e administrar consórcios, proceder a  liquidação de sinistros e 

distribuir pelas seguradoras a  parte dos resseguros que não retiver e colocar no exterior 

as responsabilidades  excedentes da capacidade do mercado segurador interno ou aquela 

cuja cobertura fora do país convenha aos  interesses nacionais (retrocessão). 

d) É formado  por empresas que, por meio dos recursos dos prêmios cobrados dos  

segurados, comprometem-se a indenizá-los no caso de ocorrer o evento contra o   qual 

se seguraram.  

 

14) Resultado numérico, calculado mediante a utilização de taxa de juros e tábua 

biométrica, quando for o caso, utilizado para obtenção do valor do capital segurado 

pagável sob a forma de renda. 

a) Carregamento. 

b) Fator de cálculo.  

c) Prêmio.  

d) Capital Segurado. 

 

15) A respeito da aplicabilidade da legislação ao mercado securitário, pode-se afirma:  

a) As organizações que operam neste mercado não precisam constituir as Reservas  

previstas na legislação societária, pois já constituem as Provisões ou Reservas Técnicas. 

b) As organizações que operam neste  mercado devem seguir a legislação societária,  e  

além das Provisões ou Reservas Técnicas, devem observar a  constituição das Reservas 

previstas nos padrões das sociedades anônimas.  

c) As organizações que operam neste mercado podem ser constituídas na modalidade  

sociedade limitada, portanto, não são obrigadas a seguir os padrões da legislação 

societária 

d) As organizações que operam neste  mercado são constituídas na modalidade 

sociedade  por ações, mas para os efeitos das demonstrações contábeis, seguem o 

regulamento da  SUSEP e não são disciplinadas pela legislação societária. 

 

16) É fundamental para o mercado de grandes apólices, para diluir o risco de colocação 

dos grandes contratos. Uma seguradora, ainda que de grande porte, não conseguiria 

absorver, isoladamente, um sinistro de vastas proporções, SEM.  

a) O resseguro. 

b) As premissas econômicas. 

c) O cosseguro. 

d) As apólices. 

 
 

Disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Prof.  Fabiano M Tiossi 

 

17) A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar 

algo e tem várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, 
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o conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, regionais e de registro torna-

se necessário para que se use a língua nas  

mais diversas situações comunicativas.  

Considerando as informações acima, imagine que você tenha que escrever uma resenha 

crítica de um filme para divulgá-lo aos colegas de sua escola. Ao  

redigi-la, você: 

a) utilizará linguagem informal, com o uso de onomatopeias, já que a resenha é um 

gênero que tem por finalidade provocar o humor. 

b) apresentará a obra cultural, posicionando-se criticamente a respeito do filme 

resenhado. 

c) não contará o final do filme, já que esta é a característica principal de um gênero 

como a resenha. 

d) apresentará brevemente o filme, trazendo apenas uma síntese descritiva de seus 

principais pontos. 

 

18) A elaboração de uma resenha é uma das formas de desenvolver a escrita científica. 

De acordo com autores da área, a estrutura ideal de uma resenha deve seguir a seguinte 

estrutura: 

a) 1. Identificação – apresenta os elementos essenciais de referência bibliográfica: autor, 

título da obra, localidade, editora, volume, atores, diretores etc.; 2. Apresentação – 

sistematização do conteúdo da obra. Comentário de caráter geral; 3. Descrição – 

apresentação detalhada das partes que compõem a obra resenhada; 4. Avaliação – 

análise crítica, fundamentada num pressuposto teórico claro e pertinente. 5. 

Recomendação – identificação com a obra, convite a apreciar a obra ou não. 
b) 1.Identificação – apresenta os elementos essenciais de referência bibliográfica: autor, 

título da obra, localidade, editora, volume, atores, diretores etc.; 2.Apresentação – 

sistematização do conteúdo da obra. Comentário de caráter geral; 3.Descrição – 

apresentação detalhada das partes que compõem a obra resenhada. 

c) 1. Identificação – análise crítica, fundamentada num pressuposto teórico claro e 

pertinente. 2.Apresentação – sistematização do conteúdo da obra. Comentário de caráter 

geral; 3.Descrição – apresentação detalhada das partes que compõem a obra resenhada; 

4. Identificação aprofundada – apresenta os elementos essenciais de referência 

bibliográfica: autor, título da obra, localidade, editora, volume, atores, diretores etc.; 

5.Recomendação – identificação com a obra, convite a apreciar a obra ou não. 
d) 1. Identificação primária – apresenta os elementos essenciais de referência 

bibliográfica: autor, título da obra, localidade, editora, volume, atores, diretores etc.; 2. 

Narração descritiva – sistematização do conteúdo da obra. Comentário de caráter geral; 

3. Descrição – apresentação detalhada das partes que compõem a obra resenhada; 4. 

Crítica sistemática – análise crítica, fundamentada num pressuposto teórico claro e 

pertinente. 5. Recomendação – identificação com a obra, convite a apreciar a obra ou 

não. 

 
 

19) No processo de elaboração de um projeto de pesquisa tem-se como principal 

pressuposto a realização de uma revisão bibliográfica a qual busca: 

a) o levantamento dos possíveis leitores. 

b) informações recentes e de pesquisadores do tema. 

c) o levantamento de projetos de pesquisa. 

d) o levantamento do estado-da-arte sobre o tema. 
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20)  Método é entendido como a ordem em que se devem dispor os diferentes processos 

necessários para se atingir um resultado desejado; é a forma de proceder ao longo de um 

caminho, é uma forma de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para uma 

ação. 

Em relação ao método científico, marque a única alternativa FALSA das citadas abaixo: 

 

a) Método científico é a tentativa de resolver problemas por meio de suposições, isto é, 

de hipóteses, que possam ser testadas através de observações ou experiências. 

b) Método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas de como deve ser o 

procedimento a fim de produzir conhecimento dito científico. 

c) Método científico é o caminho que se deve seguir para levar à formulação de uma 

teoria científica. 

d) Método científico parte da observação assistemática de fatos, seguido da realização 

de experiências, das deduções lógicas e da comprovação científica dos resultados 

obtidos. 

 

 

Disciplina: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA I 

Prof. Christiano 

21) Giuseppe foi contratado para laborar em um restaurante na parte da manhã como 

cozinheiro e na parte da tarde e da noite labora como empregado como barista em uma 

trattoria. Há continuidade em ambos os locais de trabalho, o mesmo se pode dizer 

quanto a alteridade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.  

Quanto ao enunciado acima, assinale a alternativa incorreta: 

a)  Não se trata de vinculo empregatício,  pois inexiste exclusividade.  

b) É empregado nas duas empresas. 

c) É empregado no período matutino 

d) É empregado no período noturno.  

 

22) Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas 

ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados são considerados de acordo com a CLT:  

a) Equiparados ao  empregador.  

b) Empresários. 

c) Empresas.  

d) Empregados.  

 

23) Considera-se parte da relação empregatícia a parte que assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.  

Quanto ao enunciado acima, trata-se de: 

a) Empregador a empresa, individual ou coletiva.  

b) Empregado. 

c) Todo tomador de serviço. 

d) Trabalhador . 

 

24) Trata-se de  requisito do vinculo empregatício, o qual se caracteriza pelo 

recebimento de ordens. Neste sentido, para que se caracterize tal requisito, o 

empregado deve estar sujeito às ordens do empregador, obedecendo a este quanto ao 

serviço executado, o horário trabalhado, etc.  

Quanto ao enunciado acima, trata-se do pressuposto: 
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a) Da subordinação.  

b) Da continuidade. 

c) Da alteridade. 

d)  Da pessoalidade.  

 

Disciplina: CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA 

Prof. Eduardo da Costa 

 

25)  O Planejamento Tributário é um estudo prévio, ou seja, antes da realização do fato 

gerador, analisando seus efeitos jurídicos, econômicos e alternativos menos onerosos, 

sendo assim podemos dizer que a ELISÃO FISCAL faz parte do planejamento 

tributário. Esta afirmação esta: 

a) correta, pois a elisão fiscal é a redução de tributos de modo lícito. 

b) incorreto, pois a elisão fiscal não pode ser considerada um planejamento. 

c) correto, pois a elisão fiscal é igual a evasão fiscal. 

d) incorreto, pois somente através da evasão fiscal que há um planejamento. 

 

 

26) No exercício de seu poder, o Estado necessita de meios financeiros para poder 

promover o bem estar social de todos. Para cumprir esta tarefa, precisa obter recursos 

indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos, do qual uma delas vem da 

arrecadação pública. Estas receitas são decorrentes da exploração de fontes externas ao 

próprio Estado, sendo exigidas de maneira compulsórias, exercendo seu poder de 

soberania, e investimentos em empresas estatais, prestação de serviços (tarifas 

públicas). Podemos dizer que estamos nos referindo, respectivamente, a receitas. 

a) somente derivadas. 

b) somente originárias. 

c) derivadas e originárias. 

d) originárias e derivadas. 

 

 

27) As partes da obrigação tributária são de um lado, o sujeito ativo que é o ente público 

(União, Estado ou Municípios) criador do tributo e de outro o sujeito passivo, do qual 

tem uma relação direta com o situação que constitua o respectivo fato gerador e por 

outro lado também sem praticar o ato que enseja a ocorrência do fator gerador tem a 

obrigação de pagar o tributo. Quanto ao sujeito passivo, podemos dizer que estamos nos 

referindo respectivamente: 

a) somente o contribuinte.. 

b) somente ao responsável. 

c) responsável e contribuinte. 

d) contribuinte e responsável. 

 

 

28) As partes da obrigação tributária são de um lado, o sujeito ativo que é o ente público 

(União, Estado ou Municípios) criador do tributo e de outro o sujeito passivo, do qual 

tem uma relação direta com o situação que constitua o respectivo fato gerador e por 

outro lado também sem praticar o ato que enseja a ocorrência do fator gerador tem a 

obrigação de pagar o tributo. Quanto ao sujeito passivo, podemos dizer que estamos nos 

referindo respectivamente: 

a) somente o contribuinte. 
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b) somente ao responsável. 

c) responsável e contribuinte. 

d) contribuinte e responsável. 

 

29) Assinale a alternativa que corresponda, na mesma ordem, as expressões respectivas: 

 

I. Prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção ao ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 
 
II. Tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal, 

específica, relativa ao contribuinte. 
 
III. Tem por fato gerador a prestação de limpeza pública urbana. 

 

a) tributo; imposto; taxas. 

b) tributo; contribuição de melhoria; imposto municipal. 

c) contribuição de melhoria; imposto municipal; tributo. 

d) imposto; taxas; tributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


