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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: 2 horas 30 minutos 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM I 

Profª. Katiane Rouze 

01) A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos 

destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a 

justa solução do litígio.  

 

I - Para a execução da Perícia Contábil, o profissional utiliza um conjunto de 

procedimentos técnicos, como: pesquisa, diligências, levantamento de dados, análise, 

cálculos, por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, 

mensuração, avaliação e certificação. 

 

PORQUE 

 

II - A manifestação do perito sobre os fatos devidamente apurados se dará através do 

Laudo Pericial, onde, na condição de prova técnica, servirá para suprir as insuficiências 

do magistrado no que se refere aos conhecimentos técnicos ou científicos. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira  

 

02) Com relação ao comportamento dos peritos contadores, julgue as situações 

apresentadas nos itens abaixo. 
 
I - Um perito-contador nomeado pelo juiz dirigiu ao juiz petição, no prazo legal, 
justificando que não poderia realizar a perícia, por ter sido empregado de uma das 
partes, há menos de 6 meses. 
 
II - Um perito-contador, nomeado em juízo para atuar em uma questão relativa a uma 

dissolução de sociedade, após constatar que não dispunha dos recursos humanos e 

materiais em sua estrutura profissional para assumir o encargo, informou verbalmente 

ao juiz que iria aceitar o trabalho, mas que não teria condições de cumprir com os 

prazos estabelecidos. 
 
III - Um perito-contador assistente, convidado por uma das partes, ao tomar 

conhecimento de que a parte contrária era seu amigo íntimo, além de compadre, 
comunicou sua recusa, devidamente justificada por escrito, com cópia ao juízo. 
 
Nas situações descritas, o comportamento do perito está de acordo com o disposto na 
NBC TP 01 – Perito Contábil, que estabelece procedimentos inerentes à atuação do 
contador na condição de perito, nos itens: 
 
a) I e II, apenas  
b) I e III, apenas  
c) II e III, apenas  
d) I, II e III 

 
03) A transparência e o respeito recíprocos entre o perito do juízo e os peritos-

assistentes pressupõem tratamento impessoal, restringindo os trabalhos, exclusivamente, 

ao conteúdo técnico-científico. O contador A nomeado como perito do juízo, em uma 
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ação de revisional financeira, deve atuar à luz dos critérios estabelecidos na NBC TP 01 

– Perito Contábil. Com relação a esse assunto, analise as asserções.  

I. O perito é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, a qual compreende os 

auxiliares para execução do trabalho complementar do laudo pericial contábil e/ou 

parecer técnico contábil. 

II. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais às 

quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para a execução de perícias 

contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. 

III. O perito do juízo não precisará se declarar impedido para exercer suas atividades em 

um processo judicial em que já houver atuado como parecerista de uma das partes. 

É correto o que se afirma em 

a) I e II, apenas  
b) I e III, apenas  
c) II e III, apenas  
d) I, II e III 

 
04)  O exercício da função pericial contábil envolve deveres e direitos que devem ser 
observados pelo perito. 
 
I - O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos vinte 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

II - Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo.  

III - De acordo com o Art. 431-A – As partes não terão ciência da data e local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas  
b) I e III, apenas  
c) II e III, apenas  
d) I, II e III 

 
 
 

Disciplina: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO GOVERN. I 

Profª. Katiane Rouze 

05) O ciclo orçamentário, ou processo orçamentário, pode ser definido como um 

processo contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, 

controla e avalia os programas do setor público nos aspectos físico e financeiro, 

corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as atividades típicas 

do orçamento público. 

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas. 

 

I - O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro, este na realidade, é 

o período durante o qual se executa o orçamento, correspondendo, portanto, a uma das 

fases do ciclo orçamentário. 
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PORQUE 

 

II - O exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia em 01 de janeiro 

encerra em 31 de dezembro de cada ano, conforme dispõe o art. 34 da Lei no 

4.320/1964, e o ciclo orçamentário é um período muito maior, iniciando com o processo 

de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerrando-se com o controle: 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 

 

06) A Contabilidade Aplicada à Administração Pública nas áreas federal, estadual, 

municipal ou no Distrito Federal tem como base a Lei no 4.320/64, que estatui normas 

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas. 

 

I - A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.1 – conceitua a Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público como o ramo da ciência contábil que aplica, no processo 

gerador de informações, os princípios e normas de contabilidade direcionadas ao 

controle patrimonial de entidades do setor público. 

PORQUE 

II - O objeto da Contabilidade Pública são os bens de domínio público ou de uso 

comum do povo, como: mares, lagoas, rios, praças, estradas, ruas etc. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira  

 

07) O Conselho Federal de Contabilidade dispõe sobre os princípios de Contabilidade, 

descreve que “a observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício 

da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de 

Contabilidade”, portanto, também se aplicam às entidades que utilizam as normas de 

contabilidade aplicadas ao setor público. 

 

I – Principio da oportunidade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos 

componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. 

II - Princípio da continuidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 

afirma a autonomia patrimonial. 

III – Principio da entidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro 

e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em 

conta esta circunstância. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I apenas 

b) I e II apenas 

c) I e III apenas 

d) I, II e III 
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08) Os serviços público podem ser definidos como conjunto de atividades e bens que 

são exercidos ou colocados à disposição da coletividade, visando a abranger e a 

proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou de prosperidade pública. 

 

Considerando os serviços privativos do estado, avalie as asserções a seguir:  

 

I - São as atividades exercidas diretamente pelo Estado, que, por sua natureza, exigem 

centralização e exclusividade, pois satisfazem necessidades de subsistência da 

coletividade. 

II - São aqueles que se relacionam intimamente ao bem-estar coletivo e, por isso 

mesmo, só podem ser executados diretamente pelo Poder Público, sem delegações a 

particulares. 

III - Cabe ao Estado a promoção dos serviços que proporcionam à sociedade bens que 

não possam ser alcançados pela atividade de particulares. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I apenas 

b) I e II apenas 

c) I e III apenas 

d) I, II e III 

 

 

Disciplina: TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE I 

Profª. Me. Maria José Floriano Ferracini 

09) Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade, considere as afirmativas a 

seguir sobre a escrituração contábil de entidades que têm unidade operacional ou de 

negócios, quer como filial, agência, sucursal ou assemelhada: 

I - A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil. 

II - As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como entre 

estas, devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis da 

entidade. 

III - As despesas que não possam ser atribuídas diretamente às unidades devem ser 

registradas na matriz e distribuídas para as unidades de acordo com o faturamento 

obtido por cada unidade no exercício de apuração. 

a) Somente a afirmativa I está correta 

b) Somente a afirmativa II está correta 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 

10) A “Indústria de Balanças Peso Pesado”, cujos sócios são Carlos e Danilo, tem 5 

estabelecimentos no Estado, sendo uma matriz e quatro filiais. A empresa está em 

processo de recuperação judicial há três meses. Quando foi divulgada a notícia de que 

será promovida a alienação judicial de um de seus estabelecimentos, várias pessoas, 

naturais e jurídicas, se interessaram por adquiri-lo: 1.Marcos, marido da prima de 

Carlos; 2.a “Fábrica de Balanças Equilíbrio”, sociedade empresarial concorrente; 

3.“Empresa de Ferragens Brasil”, que é controlada pela “Indústria de Balanças Peso 

Pesado”; 4.Sebastião, rico empresário e marido da tia de Carlos. Considerando que a 
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“Indústria de Balanças Peso Pesado” vai continuar explorando sua atividade industrial 

por tempo indeterminado, mesmo depois da venda do referido estabelecimento, de 

acordo com o Código Tributário Nacional, caso a referida filial venha a ser adquirida: 

 

a) por Marcos, ele responderá integralmente pelos tributos relativos ao estabelecimento 

adquirido, devidos até a data do ato de aquisição 

b) pela “Fábrica de Balanças Equilíbrio”, esta não responderá, nem integral, nem 

subsidiariamente, pelos tributos, relativos ao estabelecimento adquirido, devidos até a 

data do ato de aquisição 

c) pela “Empresa de Ferragens Brasil”, esta responderá integralmente pelos tributos 

relativos ao estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato de aquisição 

d) por Sebastião, ele não responderá, nem integral, nem subsidiariamente, pelos tributos 

relativos ao estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato de aquisição 

 

11) A contabilização descentralizada, por sua vez, ocorre quando: 

I. A empresa escritura a partir de todos os seus estabelecimentos, cada um possuindo 

seus próprios livros de escrituração comercial, apurando seus próprios resultados e 

levantando suas próprias demonstrações financeiras;  

II. Os meios eletrônicos permitem uma escrituração centralizada a partir de lançamentos 

contábeis gerados pelas filiais (ou seja, contabilização centralizada, mas com 

lançamentos descentralizados). Em outros termos, a empresa pode possuir livros únicos 

de escrituração contábil (Diário e Razão) na matriz, mas a escrituração pode ser feita 

por uma filial localizada em outra cidade, estado ou país; 

III. Podendo ser feita parcialmente, quando a matriz opta por descentralizar apenas parte 

da escrituração. Por exemplo, pode-se descentralizar a contabilização dos estoques, 

disponível, contas a pagar e a receber, ficando centralizada a contabilização do ativo 

permanente. 

a) Somente a afirmativa I está correta 

b) Somente a afirmativa II está correta 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 

 

12) No fato contábil abaixo - Recebeu numerário da matriz correspondente ao capital 

inicial no valor de R$ 130.000,00, a escrituração contábil é correta sendo: 

 

a) D – Caixa = 130.000,00 

      C – C/C Matriz = 130.000,00 

 

b) D – C/C Filial = 130.000,00 

      C – Caixa = 130.000,00 

 

c) D – C/C Matriz = 130.000,00 

      C – Caixa = 130.000,00 

 

d) D – Caixa = 130.000,00 

      C – C/C Filial = 130.000,00 
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Disciplina: AUDITORIA E FRAUDES CONTÁBEIS I 

Prof. Fernando Takeo 

13) Em relação aos objetivos e escopos de diversas informações das entidades no geral, 

a auditoria poderá ser dividida em categorias. Em qual delas, o objetivo é verificar a 

correção das demonstrações financeiras? Atente para o texto a seguir: 

 

Auditoria pode ser definida como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das 

transações, procedimentos, operações, rotinas ou demonstrações financeiras de uma 

entidade. 

A auditoria pode se dar com vários objetivos e ter como escopo diversas informações. 

Por exemplo: 

a) tem como objetivo verificar a exatidão do cálculo e pagamento dos tributos. 

b) objetiva verificar a correção dos registros contábeis e demonstrações financeiras. 

c) visa verificar a correção dos procedimentos adotados pelos agentes e sua aderência às 

normas internas da entidade e às normas externas. 

d) o conjunto de procedimentos que objetivam a emissão do parecer sobre a adequação 

com que estes representam a posição e o resultado as operações da empresa. 

 

Qual delas corresponde ao item “b”? 

a) Auditoria Externa 

b) Auditoria Fiscal 

c) Auditoria Contábil 

d) Auditoria de Procedimentos 

 

14) Leia o texto a seguir e responda o que se pede: 

 

Objetividade 

Refere-se ao sentido de neutralidade que se deve atribuir à Contabilidade nos registros 

dos fatos que envolvem a gestão do patrimônio das entidades. O profissional contábil 

deve escolher, entre vários procedimentos, o mais adequado para descrever um evento 

contábil. Ele deve procurar exercer a Contabilidade sempre de forma objetiva, não se 

deixando levar por sentimentos ou expectativas de administradores ou qualquer pessoa 

que venha a influenciar o seu trabalho. Os registros devem estar baseados, sempre que 

possível, em documentos que comprovem a ocorrência das respectivas transações. 

A finalidade dessa convenção é eliminar ou restringir áreas de excessivo liberalismo na 

escolha de critérios, principalmente de valor. 

Exemplo: Toda vez que um Contabilista tiver mais de uma opção de valores para 

atribuir a um dado bem, como um documento original de compra e um laudo pericial de 

avaliação do bem, ele deverá optar pelo mais objetivo. No caso, o documento. 

OBS.: Caso não haja documento para suporte, deve-se convocar peritos em avaliação 

que, mediante laudos, forneçam um valor objetivo para o contador desenvolver de 

maneira imparcial sua contabilidade. 

Materialidade 

Estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com valores ou fatos irrelevantes, 

tanto do ponto de vista de registro como de controle. Sendo assim, a informação 

contábil deve ser relevante, justa e adequada e o profissional deve considerar 

a relação custo x benefício da informação que será gerada, evitando perda de recursos e 

de tempo da entidade. Dessa forma, o contador não perde tempo com registros cujos 

controles podem se tornar mais onerosos (caros) que os próprios valores a serem 

registrados. 
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Exemplo: Quando materiais de expediente da empresa são utilizados (como papéis, 

impressos, lápis, caneta, etc.), é registrado uma diminuição do ativo da empresa. Essa 

diminuição poderia, teoricamente, ser lançada nos registros contábeis à medida de sua 

ocorrência, porém, pela irrelevância da operação isto não é feito. A despesa é apurada 

somente no final do período por diferença de estoques, dado os seus pequenos valores 

unitários. 

Em resumo, cabe à administração da empresa, sem ferir os demais Princípios e 

Convenções, bem como as normas constantes da Legislação Comercial e Fiscal, 

estabelecer uma relação custo-benefício, para decidir sobre a adoção de um sistema 

contábil mais apurado e detalhado, evitando o desperdício de tempo e dinheiro para 

controlar elementos e mutações patrimoniais de pequena expressão em relação ao 

conjunto do Patrimônio. 

Consistência 

De acordo com essa convenção, os critérios adotados no registro dos atos e fatos 

administrativos não devem mudar frequentemente. Refere-se a uniformidade, 

utilizando métodos e critérios uniformes ao longo do tempo para o registro dos fatos 

contábeis e elaboração das demonstrações financeiras. 

OBS.: No caso de necessidade de mudanças em tais critérios, tais devem ser informadas 

em notas explicativas nos relatórios contábeis de maneira a informar ao usuário esta 

mudança. 

Ou seja, os relatórios devem ser elaborados com a forma e o conteúdo das informações 

consistentes para facilitar sua interpretação e análise pelos diversos usuários. Quando 

houver necessidade de adoção de outro critério ou método de avaliação, o profissional 

deverá informar a modificação e apresentar os reflexos que a mudança poderá causar se 

não for observada pelo usuário. 

Exemplo: Se for adotado o método FIFO para avaliação de estoques em lugar do LIFO 

(ambos atendem ao mesmo princípio geral, isto é, "Custo como base de valor"), deverá 

ser usado sempre o mesmo método nos outros períodos. 

IMPORTANTE: A quebra da consistência na escrituração provoca influências nos 

demonstrativos contábeis, o que prejudica a análise clara e eficiente em comparação 

com os demonstrativos de exercícios anteriores. 

Conservadorismo 

Estabelece que o profissional da Contabilidade deve manter uma conduta 

mais conservadora em relação aos resultados que serão apresentados, evitando que 

projeções distorcidas sejam feitas pelos usuários. 

A posição conservadora (precaução/prudência) do contador será evidenciada para 

antecipar prejuízo e nunca antecipar lucro. Assim ele não estará influenciando os 

acionistas, por exemplo, a um otimismo que será ilusório (é preferível ter expectativa de 

prejuízo e a entidade apresentar resultados positivos do que o contrário). O objetivo do 

conservadorismo é não dar uma imagem otimista em uma situação alternativa que, com 

o passar do tempo, poderá reverter-se. 

Existindo alternativas igualmente válidas para se atribuir valores aos elementos 

patrimoniais, por motivo de precaução, deve-se optar pelo valor mais baixo ao ativo e 

pelo valor mais alto ao passivo. 

Exemplo: Se o contador estiver em dúvida diante de dois valores, igualmente válidos, 

de dívida da empresa com terceiros, ele deverá registrar o maior valor. 

Deriva dessa convenção a regra do custo de mercado, dos dois o menor, pela qual o 

estoque será avaliado pelo preço de mercado, se este for inferior ao custo de aquisição. 

De certo modo, ela modifica o Princípio do Custo Histórico como Base de Valor, 

adotada pela atual Lei das S.A. 
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Quando um auditor encontra erros relevantes na contabilidade e o mesmo opta por não 

levá-los em consideração, está incorrendo em: 

a) Objetividade 

b) Materialidade 

c) Consistência 

d) Conservadorismo 

 

15) Em auditoria, risco é a possibilidade de que uma distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, passe 

despercebida e cause manifestação incorreta do auditor. Acerca dos riscos e seu 

controle: 

a) alguns riscos, na opinião do auditor, requerem uma consideração especial e, por esse 

motivo, são definidos como significativos. 

b) os procedimentos de avaliação de riscos, por si só, fornecem evidências de auditoria 

apropriadas e suficientes para suportar a opinião da auditoria. 

c) na avaliação de riscos, não se deve realizar indagações à administração, à auditoria 

interna ou a outros da própria entidade, por tendenciosidade de respostas. 

d) o auditor deve tomar o cuidado de não empregar sua experiência prévia com a 

entidade auditada como fonte de informações para avaliação de riscos. 

 

16) Considere o texto a seguir e marque a alternativa que represente a mesma. 

 

“[...] é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o 

risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações 

contábeis contiverem distorção relevante).” 

a) Distorção 

b) Testes de Aderência 

c) Asseguração Razoável 

d) Testes Substantivos 

 

 

Disciplina: CONTROLADORIA APLICADA 

Prof. José Alves 

17) Verifique as afirmativas abaixo e assinale aquela que julgar verdadeira.  

É função da Controladoria dentro de uma organização empresarial: 

I.   Estudar o comportamento das vendas e melhorar o faturamento, apenas; 

II.  Apontar os erros dos demais setores, sem apresentar solução; 

III.  Coletar dados dos demais setores, analisar, transformar em relatórios e 

apresentar à Diretoria; 

IV.  Auditar os setores, prevenindo futuras fiscalizações. 

Está correta: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) apenas III está correta 

d) apenas IV está correta 

 

18) Julgue as afirmativas abaixo e responda:  

Porquê afirmamos que a Controladoria deve ter uma visão sistêmica da 

empresa? 

I. Ela está diretamente ligada ao sistema de informática da empresa 
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II. Ela analisa os setores individualmente para melhorar o todo 

III. Ela deve ter visão de mercado para aprimorar as vendas 

IV. Ela é os olhos da diretoria dentro dos setores 

     Está correta: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) apenas III está correta 

d) apenas IV está correta 

 
19)  Analise a questão abaixo e indique a questão correta.  

O que você entende como sendo eficiência e eficácia dentro de uma empresa? 

I. Eficiência é o modo certo de fazer e eficácia é o objetivo 

II. Eficiência é o objetivo e eficácia é o modo certo de fazer 

III. Eficiência é chegar ao melhor resultado como objetivo 

IV. Eficácia e eficiência são a mesma coisa  

  Está correta: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) apenas III está correta 

d) apenas IV está correta 

 
20) Analise a questão abaixo e indique a (s) afirmativa (s) correta(s).  

É função da Controladoria:  

I- colaborar na formação de estratégias e políticas de compras, vendas e 

negócios; 

II- organizar, analisar e apresentar dados coletados nas demais áreas da empresa;  

III- elaborar informações relevantes à administração, como subsídios à tomada 

de decisão;   

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I está correta 

b) apenas II estão corretas 

c) apenas III estão corretas 

d) I, II e III estão corretas  

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL I 

Profª. Me. Maria José Floriano Ferracini 

21) Podemos definir Contabilidade Ambiental sendo: 

a) A contabilidade ambiental, tem por objetivo registrar e controlar toda e qualquer 

atividade desenvolvida, em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, não importando 

se em maior ou menor relevância, desde que, mensurável em moeda, que cause ou 

possa vir a causar qualquer ação destinada a amenizar e/ou extinguir tais danos, 

devendo ser registrada contabilmente em contas contábeis específicas, na data de sua 

ocorrência, em consonância com o disposto nos princípios fundamentais da 

contabilidade 

b) A contabilidade ambiental, tem por objetivo registrar e controlar toda e qualquer 

atividade desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, não 

importando se em maior ou menor relevância, mensurável em moeda, que cause ou 
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possa vir a causar qualquer ação destinada a amenizar e/ou extinguir tais danos, 

devendo ser registrada contabilmente em contas contábeis específicas, na data de sua 

ocorrência, em consonância com o disposto nos princípios fundamentais da 

contabilidade 

c) A contabilidade ambiental, tem por objetivo registrar e controlar toda e qualquer 

atividade desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, não 

importando se em maior ou menor relevância, desde que, mensurável em moeda, que 

cause ou possa vir a causar qualquer ação destinada a amenizar e/ou extinguir tais 

danos, devendo ser registrada contabilmente em contas contábeis específicas, na data 

de sua ocorrência, em consonância com o disposto nos princípios fundamentais da 

contabilidade 

d) A contabilidade ambiental, tem por objetivo registrar e controlar toda e qualquer 

atividade desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, não 

importando se em maior ou menor relevância, desde que, mensurável em moeda, que 

cause ou possa vir a causar qualquer ação destinada a amenizar e/ou extinguir tais 

danos, devendo ser registrada contabilmente em contas contábeis específicas, em sua 

ocorrência, em consonância com o disposto nos princípios fundamentais da 

contabilidade 

 

22) No campo da contabilidade ambiental, os benefícios do ativo ambiental ocorrem 

quando há:  

 aumento da capacidade ou aumento de segurança ou eficiência de outros ativos 

próprios da empresa.  

 redução ou prevenção de provável contaminação ambiental resultante de futuras 

operações.  

 conservação do meio ambiente.  

 

Nesse contexto ambiental, os gastos de tratamento de contaminação ambiental podem 

ser classificados como ativo permanente, quando, dentre outros aspectos, são: 

 

a) considerados irrecuperáveis 

b) determinantes na redução da capacidade produtiva dos bens 

c) incorridos durante o preparo do ativo para venda 

d) redutores da vida útil dos bens 

 

23) Uma organização desejou agregar à sua produção e à sua imagem o conceito de 

lucro ambiental, que está relacionado à: 

a) possibilidade de a empresa obter ganhos de escala sem agredir o meio ambiente 

b) capacidade de gerar resultados econômicos positivos, respeitando o meio ambiente, 

isto é, sem causar poluição 

c) obtenção de resultado positivo de forma simultânea ao aumento do valor do ambiente 

econômico no entorno da entidade 

d) conquista de resultado financeiro favorável aliado a um valor obtido pela melhoria 

das condições ambientais na região em que está localizada a entidade 

 

 

24) Admitem os estudos contábeis com enfoque ecológico que a Entidade Contábil é 

aderente ao Princípio do Poluidor Pagador, de extrema importância para os ecologistas, 
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e, sob esse aspecto, pode-se definir a Entidade Contábil, sob o enfoque ambiental, como 

sendo a 

a) apuração de resultados decorrentes dos fatos geradores de receitas e despesas 

relacionadas com meio ambiente 

b) disponibilização de ações ambientais que permitam a preservação do meio ambiente 

c) forma de colocar o interesse público à frente dos interesses empresariais 

d) unidade que tem o controle sobre o uso dos recursos naturais 

 

 

Disciplina: TRABALHO DE CURSO I 

Profª. Dra. Maria de Lourdes 

25) A apresentação de textos, ideias, conteúdos e figuras de outra pessoa como se 

fossem próprios caracteriza plágio e, de acordo com a legislação brasileira, pode ser 

enquadrada na Lei dos Direitos Autorais (9.610/1998) como reprodução não autorizada 

de uma determinada obra original. Além disso, conforme o Código Penal (art. 184), a 

violação de direito autoral pode ter pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir:  

I. O plágio integral consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de 

forma distinta da original.  

II. O plágio parcial consiste na cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte.  

III. O plágio conceitual consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de 

forma distinta da original.  

IV. O plágio conceitual é a “colagem” resultante da seleção de parágrafos ou frases de 

um ou diversos autores, sem menção às obras. 

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas a afirmativa I está correta  

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  

c) Apenas a afirmativa III está correta  

d) Apenas a afirmativa IV está correta 

 

26) O objetivo geral de um projeto de pesquisa ou trabalho acadêmico é a expressão 

clara do que o pesquisador pretende conseguir através de sua investigação. Com relação 

aos objetivos específicos, analise as afirmações a seguir.  

I. Os objetivos específicos devem estar diretamente relacionados à delimitação do 

problema. 

II. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral e, em sua definição 

devem-se utilizar verbos no gerúndio.  

III. Os objetivos específicos podem ser imediatos (os que se quer alcançar até o término 

da pesquisa) e mediatos (os que se pretende alcançar em um prazo maior, podendo se 

estender mesmo após a pesquisa).  

IV. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral, devendo apresentar 

ações distintas que convirjam para este.  

São CORRETAS as afirmações  

a) I apenas  

b) II apenas  

c) III apenas 

d) IV apenas 

 

27) A pesquisa científica visa à interpretação de dados, o que torna imprescindível que a 

mesma tenha uma base referencial teórica, realizando-se uma revisão dos trabalhos já 
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existentes sobre o tema abordado. Sobre o referencial teórico, analise as afirmativas a 

seguir:  

I. O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo.  

II. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da literatura já 

publicada sobre o mesmo tema.  

III. O referencial teórico não demonstra que o pesquisador tem conhecimento suficiente 

em relação a pesquisas relacionadas e a tradições teóricas que apoiam e cercam o 

estudo.  

IV. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o 

aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados.  

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

 

 

28) Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. São trechos 

transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do 

trabalho e tem como objetivo esclarecer ou complementar o assunto apresentado. A 

respeito das citações no corpo de um trabalho científico, pode-se dizer que citações 

diretas são aquelas que: 

a) Remetem para a justificativa do trabalho científico e sua importância para o mundo 

acadêmico 

b) É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, usando exatamente as 

mesmas palavras do texto em questão 

c) Dispensam citar a fonte em que foram retiradas, bem como a separação da citação por 

vírgula e entre parênteses 

d) Transcrevem palavras textuais ou conceitos de autores sendo ditos por um segundo 

autor da fonte 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE AVANÇADA 

Prof. Eduardo da Costa Pinto 

29) Os investimentos em Participações Societárias são aplicações de recursos efetuados 

por uma sociedade denominada investidora na aquisição de ações ou quotas do capital 

de outra empresa jurídica denominada investida entre eles podemos citar os 

investimentos temporários que podem ser classificados no: 

a) Ativo Circulante e no Ativo Imobilizado 

b) Ativo Realizável a Longo prazo e no Ativo Imobilizado 

c) Ativo Circulante e no Ativo Realizável a longo prazo 

d) Somente no Ativo Circulante 

 

30) A Cia Gama tem como atividade investir recursos em outras empresas, e uma das 

empresas investidas é a Cia Delta, no qual a Cia Gama detém 20% do capital da 

Cia.Delta. O método para avaliação nos seus investimentos é o da Equivalência 

Patrimonial. Sendo assim analise o demonstrativo abaixo: 
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Momento.I - A Cia Delta obteve um Lucro Líquido de $ 650.000,00: 

 

Momento.II -  A Cia Delta distribui $ 100.000,00 em dividendos depois de 6 meses. 

 

Momento.III –A Cia Delta fez um ajuste de avaliação patrimonial positivo de    

                        $ 50.000,00.  

 

Momento.VI – A Cia Delta aumentou seu capital com reservas de Capital existentes                       

                         $ 400.000,00. 

 

Considerando as movimentações apresentadas, podemos dizer que o valor da conta de 

Investimentos – Participação na Cia Delta, da Cia Gama até o momento 4 será: 

 

a) $ 280.000 

b) $ 400.000 

c) $ 340.000 

d) $ 320.000 

 
 

31) A empresa Tachi´s de componentes eletrônicos vendeu a vista um bem do seu Ativo 

Imobilizado em 31.12.20x4 conforme demonstrativo abaixo. 

 
Os efeitos desta transação foram: 

 

a) o lucro operacional foi de valor idêntico ao da redução do ativo 

b) o ganho não operacional foi de $ 113,00 e houve uma redução no grupo do Ativo 

Imobilizado de $ 260,00 

c) um prejuízo operacional de $ 373,00 e uma  redução  no  grupo do Ativo  

Imobilizado   de $ 400,00 

d) um ganho operacional de $ 140,00 e uma redução no grupo do Ativo Imobilizado 

de $260,00 

 

32) Uma empresa adquiriu um Ativo Imobilizado em 1º. de Janeiro de 2017, o qual foi 

registrado contabilmente por $ 15.000,00.A vida útil deste Ativo foi estimada em cinco 

(5) anos. Espera-se que esse Ativo ao final deste período possa ser vendido por $ 

3.000,00. Supondo-se que não houve modificação na vida útil estimada e nem no valor 

residual, ao final do ano de 2018, o valor contábil deste Ativo líquido será de: 
a) $   7.200 

b) $   9.000 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 7º PERÍODO 

 
c) $ 10.200 

d) $ 8.200 

 

 
 


