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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 gabarito não será substituído.  

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos. 

• Término da avaliação: 21:30 horas. 
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13 A B C D 
14 A B C D 
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DISCIPLINA: DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E DIREITOS HUMANOS 

TUTORA LUCI 
QUESTÃO 01 
Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver com os outros, 
aceitar e respeitar os que são diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na sexualidade etc. A intolerância, 
os preconceitos, as discriminações e o racismo, no entanto, vêm crescendo.  
Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 
a) O princípio de que todos os seres humanos são iguais, independentemente de sexo, cor da pele, orientação 
sexual, local de nascimento, valores culturais, existe de direito e de fato nas sociedades democráticas. 
b) Os neonazistas, os carecas, os arianos, entre outros, são grupos organizados que visam combater os 
preconceitos, sobretudo contra migrantes pobres. 
c) A xenofobia e a homofobia atingem em maior grau os indígenas, os negros e a mulher, considerados inferiores 
em determinadas sociedades. 
d) O racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes 
características inferiores e manifesta-se na segregação e rejeição de valores culturais. 
 
QUESTÃO 02 
Com o fim da escravidão no Brasil, em 1888, a situação do negro sofreu bastante modificação. Mas, teria o negro 
passado a desfrutar as mesmas condições econômicas e sociais que os brancos desfrutam? Tudo parece indicar 
que não. O negro continua a ocupar um lugar inferior na hierarquia social, ganhando salários menores e vivendo 
em piores condições que a média da população. 
Com base no texto acima, é correto afirmar: 
I. O sistema de cotas para negros nas universidades, criado pelo Governo Federal, tem o objetivo de facilitar o 
acesso de negros de baixa renda ao ensino superior de qualidade. 
II. Segundo o Governo Federal não existe necessidade da criação de cotas, pois os negros possuem as mesmas 
condições e oportunidades dos demais segmentos da sociedade que almejam ingressar nas Universidades 
Públicas e Particulares. 
III. O sistema de cotas abre caminhos para que pessoas comuns tenham uma educação digna e de qualidade, 
independente de sua cor, de acordo apenas com sua capacidade intelectual. 
IV. Não existe diferença na hierarquia social entre negros e brancos, pois ambos recebem os mesmos salários. 
Está(ão) correta(s), apenas a(s) proposição(ões) 
a) II, III e IV                                                         
b) I, II e III                                                  
c) Apenas a proposição I                                      
d) IV e III 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERENCIAL 
PROFª MARIA JOSÉ 

QUESTÃO 03 
Sobre o tema contabilidade gerencial, indique quais as afirmações estão corretas. 
I. A Contabilidade Gerencial tem como seu principal público-alvo os usuários externos. 
II. A Contabilidade Gerencial é responsável por analisar dados econômicos da empresa. 
III. A Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e 
comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais. 
a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas a alternativa I está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 04 
A Contabilidade Financeira difere da Contabilidade Gerencial sob diversos aspectos, como em relação ao 
público-alvo, o objetivo, a temporalidade, a natureza da informação e o escopo. Analise cada uma das assertivas 
a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) O público-alvo da Contabilidade Financeira é Interno: funcionários, gerentes e executivos. O público-alvo da 
Contabilidade Gerencial é Externo: acionistas, credores e fisco. 
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( ) O objetivo da Contabilidade Gerencial é informar para tomada de decisões internas feitas por empregados, 
gestores e executivos: feedback e controle de desempenho das operações. 
( ) Quanto à temporalidade, a Contabilidade Financeira é histórica, passada; enquanto que a Gerencial é 
corrente, orientada para o futuro. 
( ) A natureza da informação da Contabilidade Financeira é objetiva, auditável, confiável, consistente, precisa. Já 
a da Gerencial é mais subjetiva e de juízos, válidas, relevantes e acuradas. 
( ) O escopo da Contabilidade Financeira é desagregado, é de informação voltada a ações e decisões locais; ao 
passo que o da Gerencial é altamente agregado, com relatórios sobre a organização interna. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V – F – V – F – V. 
b) F – V – F – V – F. 
c) V – F – V – V – F. 
d) F – V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 05 
Com relação às funções da contabilidade de custos, financeira e gerencial, considere as afirmativas a seguir. 
I. A contabilidade de custo tem um escopo mais amplo que a contabilidade gerencial. 
II. O uso da contabilidade de custos como instrumento gerencial é preocupação permanente dos contadores, 
auditores e fiscais. 
III. O sistema de custos pode subsidiar a decisão gerencial de administração de preço de venda. 
IV. Lucro bruto é o resultado do confronto do custo das mercadorias ou produtos vendidos ou dos serviços 
prestados aos clientes com a respectiva receita líquida. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 
QUESTÃO 06 
Segundo Iudícibus (1998), o campo da contabilidade gerencial está em contínua evolução, sendo sua aplicação 
voltada especificamente para determinada função dentro da empresa. 
Considerando-se as características da contabilidade gerencial, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A contabilidade gerencial pode ser caracterizada pela utilização das várias técnicas e procedimentos contábeis 
em um grau de detalhamento menos analítico do que a contabilidade financeira. 
b) Por meio da utilização das várias técnicas e procedimentos contábeis, a contabilidade gerencial busca auxiliar 
os gerentes das entidades em seu processo decisório. 
c) A contabilidade gerencial está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando 
gerar informações válidas para processo decisório do administrador. 
d) A contabilidade gerencial também se vale, em suas aplicações, de outros campos de conhecimento não 
circunscritos à contabilidade, tais como: administração da produção, da estrutura organizacional, bem como da 
administração financeira. 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
PROFª MARIA JOSÉ 

QUESTÃO 07 
O maior grau de produtividade ou economia na utilização dos recursos indica que a organização é mais 
a) eficiente. 
b) funcional. 
c) globalizada. 
d) hierarquizada. 
 
QUESTÃO 08 
Analise o caso a seguir: 
Foi constatado um vazamento de água no escritório da diretoria. O primeiro funcionário, imediatamente correu 
atrás de um pano, de um balde e de um rodo para retirar toda a água do ambiente. (...) Um segundo funcionário 
observou toda a sala para encontrar a origem do vazamento. Concluiu que vinha exclusivamente do banheiro 
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instalado dentro da sala. Lá dentro percebeu que a torneira estava aberta e simplesmente a fechou, eliminando 
todo o problema de vazamento. 
Os dois funcionários foram, respectivamente: 
a) prestativo e esperto 
b) efetivo e especulativo. 
c) eficiente e eficaz. 
d) imediatista e perspicaz. 
 
QUESTÃO 09 
Conceitualmente, um sistema é um conjunto de elementos interligados para formar o todo. Com base na teoria 
dos sistemas, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): I- Um sistema aberto é aquele que é 
influenciado por elementos externos. II- Organizações podem ser consideradas sistemas fechados, por terem 
controle dos fatores de produção e administração. III- As organizações podem utilizar estratégias para tornarem-
se sistemas abertos ou fechados. É correto o que se afirma em: 
a) III, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I, apenas. 
d) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 10 
O estabelecimento de metas permite o controle e acompanhamento do Plano Estratégico de Marketing. Dentre 
outras características, as metas devem ser atingíveis, o que se traduz como metas 
a) estipuladas pelo principal concorrente da empresa. 
b) definidas sem expressões vagas e com prazos, o que permite a mensuração de resultados. 
c) baseadas na análise criteriosa da realidade em que a empresa está inserida. 
d) que os envolvidos na empresa percebem como resultados alcançáveis. 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS II 
PROFª KATIANE 

QUESTÃO 11 
Uma companhia tem como objeto social a produção e comercialização de produtos agrícolas. Para tanto, consta 
em seu balanço patrimonial algumas lavouras registradas no grupo Ativos Biológicos. Em seu último exercício 
social, a companhia divulgou que aplicou, de maneira consistente, as seguintes políticas contábeis: 
 I – os custos indiretos nos casos de culturas temporárias e permanentes, foram  vinculados a cada produto, de 
forma individual. 
 II – na avaliação dos bens, os rendimentos oriundos de culturas permanentes ou temporárias são avaliados 
pelo seu valor original, incluindo todos os custos relacionados ao ciclo operacional. 
III - as despesas pré-operacionais, foram amortizadas já na primeira colheita. 
Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que essa companhia atendeu ao que dispõe as 
normas NBC TG 29 em: 
a)  I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I, II e III.  
 
QUESTÃO 12 
São definidos pela NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA como “um animal e/ou uma 
planta, vivos”. A mesma Norma define produção agrícola como “produto colhido de ativo biológico da entidade”. 
O ponto de colheita ou abate é o momento em que o ativo em questão passará a estar sob o escopo da NBC TG 16 
(R1) – ESTOQUES, deixando de estar sob o escopo da NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO 
AGRÍCOLA. Esse ponto é, portanto, o último em que o elemento será mensurado de acordo com o critério previsto 
na NBC TG 29 (R2). 
Considerando-se o que dispõe a NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA e atendidos os 
requisitos de reconhecimento, o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado: 
a) alternativamente, ao custo ou ao Valor Realizável Líquido, dos dois o menor.  
b) alternativamente, ao custo ou ao Valor Reavaliado, dos dois o maior.  
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c) obrigatoriamente, ao valor justo, menos a despesa de venda. 
d) obrigatoriamente, ao custo menos a exaustão. 
 
QUESTÃO 13 
De acordo com as NBC TG 29 - ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA: Planta portadora é uma planta viva que: 
I - é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. 
II -  é cultivada para produzir frutos por mais de um período. 
III -  tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I, II e III.  
 
QUESTÃO 14 
A Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, item 43, “a entidade é 
encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre 
consumíveis e de produção ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado”. Com base nessa informação e 
considerando a NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, são exemplos de ativos biológicos consumíveis:  
I -  Plantações de milho e trigo.  
II - Árvores para a produção de madeira.  
III - Rebanhos de animais mantidos para a produção de carne. 
IV -  Plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, II, III, apenas. 
d) I, II, III e IV.  
 

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
TUTORA ALDENI 

QUESTÃO 15 
Em 1990, surgiu o conceito de cidadania corporativa – visa o dominante dos grupos de interesse relacionados a  
empresa. Nesse contexto, avalie as sentenças a seguir e a relação entre elas. 
I- As empresas passaram a na o ter total controle das forças que determinam seu trabalho, devido, justamente, a  maior 
circulaça o dos stakeholders e a  pressa o da sociedade. 
Porque 
II- a responsabilidade social e  considerada uma forma e tica de gesta o, que 
engloba as expectativas de alguns grupos de interesse (stakeholders), aliadas ao 
desenvolvimento empresarial e, concomitantemente, ao da sociedade. 
Acerca dessas afirmativas, assinale a opça o correta. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
b) Asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
c) A asserção I e uma proposição verdadeira, e a II e uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
QUESTÃO 16  
Há diversas razões que podem incentivar uma empresa a adotar métodos de gestão socioambiental, porque, além 
dos interesses econômicos, existem outros estímulos. 
Sobre a gestão socioambiental analise as afirmativas e julgue-as em V (Verdadeira) e F (Falsa). 
I- A gestão das questões socioambientais em organizações deve ser realizada por 
profissionais competentes, observando-se vários quesitos, nas diversas esferas que a compõem. 
II- Os modelos de gestão socioambiental permitem orientar as decisões sobre como, quando, onde e com quem abordar 
os problemas ambientais. 
III- É impossível criar um modelo que satisfaça às necessidades da organização, de acordo com a realidade na qual ela 
está inserida. 
IV- Um modelo de gestão deve ser criado com base em pressupostos fundamentais, levando-se em conta que a 
organização é imutável à influência das variáveis ambientais e suscetível a influência dos stakeholders (clientes, 
fornecedores, empregados, acionistas e comunidade local). 
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Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA II 
PROFº JOSÉ ALVES 

QUESTÃO 17  
Analise as alternativas abaixo e responda: 
Qual das opções abaixo não está relacionada com uma empresa que apure o Imposto de Renda pelo lucro 
presumido? 

i. Faturamento mensal médio de R$ 6.500.000,00 
ii. IR calculado sobre uma base de cálculo previamente definida 
iii. Pis e Cofins Não Cumulativos 
iv. Muitas obrigações acessórias 

a) está errada a afirmativa i 
b) está errada a afirmativa ii 
c) está errada a afirmativa iii  
d) está errada a afirmativa iv 
 
QUESTÃO 18  
Verifique os enunciados abaixo e responda o que julgar correta: 
Uma Companhia apura o Imposto de Renda e a Contribuição Social pelo Lucro Presumido, reduz o seu imposto de 
renda aplicando elisão fiscal. Com base nessa afirmativa é correto afirmar que: 

I. A empresa pagou o imposto fora do vencimento 
II. A empresa pagou menos imposto porque calculou o imposto errado 
III. A empresa pagou menos imposto porque praticou evasão fiscal 
IV. A empresa teve uma carga tributária reduzida porque utilizou os benefícios da lei 

É correto afirmar que: 
a) apenas I está correta 
b) apenas II está correta 
c) apenas III está correta 
d) apenas IV está correta 
 
QUESTÃO 19  
Analise a afirmativa abaixo e indique a questão correta.  
Algumas Pessoas Jurídicas não poderão optar em calcular o Imposto de Renda pelo Lucro Presumido: 

I. Bancos, Financeiras e Seguradoras 
II. Microempresa Individual, Empresa de Pequeno Porte e Microempresa 
III. Grandes empresas com altas receitas brutas 
IV. Pequenas empresas com baixos faturamentos 

Estão corretas: 
a) apenas IV está correta 
b) apenas I e III estão corretas 
c) apenas IV está correta 
d) apenas II está correta 
 
QUESTÃO 20  
Verifique as alternativas abaixo e assinale que está correta.  
As empresas que apuram o IRPJ pelo Lucro Presumido deverão:  

I. Calcular o Pis e a Cofins pelo regime Não Cumulativo; 
II. Pagar o IRPJ quando tiver lucro; 
III. Adicionar, excluir e compensar valores permitidos por lei  
IV. Pagar o IRPJ sobre uma base e uma alíquota previamente definida. 

É verdadeira a alternativa: 
a) I está correta 
b) II está correta 
c) III está correta 
d) IV está correta 


