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1º SEMESTRE - 2013 

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: TRABALHO DE CURSO I 

Prof. Nélio 

01) Na redação de trabalhos acadêmicos, a citação das fontes utilizadas na revisão de 

literatura deve obedecer às normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Com relação às citações, analise as afirmações que seguem. 

 

I. A citação direta é a transcrição fiel das palavras usadas no texto consultado, portanto, 

sem alteração por parte de quem elabora o trabalho acadêmico. 

II. A citação direta com mais de três linhas deve ser usada com recuo de 3 cm da 

margem esquerda, sem aspas e com fonte menor que a do texto. 

III. A citação direta com até três linhas deve ser usada no texto corrido, entre aspas 

duplas e com a mesma fonte do texto. 

IV. A expressão em latim apud identifica a citação indireta, com a ideia do autor 

pesquisado e redação própria. 

 

São CORRETAS as afirmações 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) I e IV apenas. 

d) II e III apenas. 

 
02) O projeto de pesquisa é o documento que serve como guia para a investigação 

científica. Tem por finalidades antever e metodizar as etapas de um trabalho de 

pesquisa, sendo, portanto, o primeiro documento gerado em qualquer processo de 

investigação. Elaborar o projeto de pesquisa é planejar as ideias a serem desenvolvidas, 

prevendo as etapas do trabalho. Assinale a alternativa que apresenta unicamente 

elementos constituintes da estrutura do projeto de pesquisa.  

a) Capa; folha de rosto; resumo, sumário; justificativa; hipótese; objetivos específicos; 

fundamentação teórica; metodologia; dados; análise quantitativa dos dados coletados e 

cronograma.  

b) Capa; folha de rosto; sumário; justificativa; problema; hipótese(s); objetivos; 

referencial teórico; metodologia; cronograma e referência.  

c) Elementos pré-textuais; problema(s); hipótese(s); objetivo geral; fundamentação 

teórica; metodologia; análise crítica dos dados qualitativos, resultados e referência.   

d) Elementos pré-textuais; problema(s); hipótese(s); fundamentação teórica; 

metodologia; dados quantitativos; análise de dados qualitativos; cronograma e 

referência.   

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

transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do 

trabalho. Tem como objetivo esclarecer ou complementar o assunto apresentado. As 

fontes citadas ao longo do trabalho científico devem ser apresentadas no referencial 

bibliográfico, ao fim do trabalho.  

Assinale a alternativa CORRETA, no que se refere a apresentação do referencial 

bibliográfico de um livro todo.   

a) SÁ, Nicanor Pereira. O aprofundamento das relações capitalistas no interior da 

escola. São Paulo. 1966: p. 20-29.  

b) SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reformas. IN: TOMASI, L., 

WARDE, M. J., HADDAD, S. O Banco Mundial e as políticas educacionais. 6ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2000: p. 15 – 38.  
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c) SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 2007.  

d) SCHEIBE, Leda: Políticas para a formação dos professores da educação neste início 

de século: análise e perspectivas. IN: 26ª Reunião anual da ANPED, 2033, Minas 

Gerais. Anais eletrônicos, disponíveis em: <www.anped.com.br>. Acesso em 

26/10/2003.  

 
04) Objetivos podem ser gerais e específicos. Os gerais indicam o que se pretende ao 

final  da pesquisa.  Os específicos indicam as etapas que levarão ao objetivo geral. 

Analise os objetivos abaixo e marque a opção correta:   

I - Levantar novas possibilidades terapêuticas para o tratamento da obesidade .   

II - Analisar as causas mais comuns que levam à obesidade.   

III - Explicar como o fator psicológico interfere na obesidade. 

  

a) I e II são específicos e III é geral.   

b) I é geral e II e III são específicos.   

c) I e II são gerais e III é específico.   

d) I é específico e II e III são gerais 

 
 

 

Disciplina: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Prof. Me. Maria José Floriano Ferracini 

05) A empresa Lojas Rick Ltda., é a terceira maior rede de lojas de departamentos de 

vestuário no Brasil, com uma trajetória de pioneirismo e qualidade. Sediada na região 

Nordeste do País, está presente também, com forte atuação nas regiões Norte e Centro-

Oeste. Possui uma cultura corporativa sólida e uma gestão voltada para superar as 

expectativas dos clientes com produtos de qualidade e preços acessíveis. Em sua última 

reunião no mês de novembro de 2009, a Diretoria de marketing, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pela Companhia, elaborou o seu plano de ação para, a partir do ano de 

2010, penetrar também nos mercados da região Sudeste. Estão previstas a forte 

utilização da mídia televisiva e escrita, assim como a realização de vários eventos de 

moda patrocinados pela marca. No que tange à abrangência do planejamento, a diretoria 

de marketing das Lojas Rick está desenvolvendo que tipo de planejamento? 

a) Planejamento tático. 

b) Planejamento adaptativo. 

c) Planejamento estratégico. 

d) Planejamento operacional. 

 

06) Determinado Gerente de Projetos solicitou de sua equipe que reunissem e 

organizassem todas as informações dos projetos concluídos, para que servissem de base 

de dados e conhecimento para o desenvolvimento de projetos futuros. Essa atividade 

corresponde a que fase da gestão de projetos? 

a) Organização. 

b) Execução. 

c) Controle. 

d) Encerramento. 

 

07) A função do órgão de Gestão de Pessoas, compreende entre outras, em alcançar 

“eficiência e eficácia" através dos recursos humanos disponíveis. 

Qual das opções abaixo define melhor o sentido de “eficiência". 
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a) É a capacidade de fazer uma coisa da melhor maneira possível; 

b) É quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com menos 

desperdício ou em menor tempo; 

c) É quando um projeto/produto/pessoa atinge o objetivo ou a meta; 

d) É obtenção de resultados através da ênfase na percepção do cliente. 

 

 

08) O planejamento estratégico interage com três parâmetros, são eles: 

a) A missão, a visão e os valores da organização; 

b) Os fornecedores, os colaboradores e os clientes da organização; 

c) A visão de futuro, o ambiente externo e os fatores internos da organização; 

d) Os insumos, os produtos e o mercado consumidor. 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS II 

Profª. Katiane Rouze 

09) Os ativos biológicos 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.  

c) obrigatoriamente, ao valor justo, menos a despesa de venda. 

d) obrigatoriamente, ao custo menos a exaustão. 

 

10)  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.  

 

11) No que se refere à 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 
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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.  

 

12) 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, II e III.  

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

 

Disciplina: CONTABILIDADE GERENCIAL 

Prof. Me. Maria José Floriano Ferracini 

13) A empresa JW possui os seguintes saldos expressos em R$ em suas contas patrimoniais, 

dentre outras. 

 
De acordo com os saldos descritos da empresa JW, a necessidade de capital de giro da 

empresa é de 

a) R$ -3.350,00. 
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b) R$ -1.350,00. 

c) R$ 900,00. 

d) R$ 1.750,00. 

 

14) O Planejamento financeiro serve como um norteador das atividades da organização, 

com a intenção de atingir seus objetivos de curto e longo prazo. O planejamento 

financeiro envolve o orçamento de caixa e a projeção dos demonstrativos financeiros. 

Com qual objetivo o gestor financeiro elabora o orçamento de caixa? 

a) Para se ter conhecimento das necessidades operacionais da empresa e providências 

de captação de recursos a longo prazo. 

b) Para se ter conhecimento das necessidades financeiras da empresa e providências de 

captação de recursos de curto e longo prazo. 

c) Para se ter conhecimento dos déficits de caixa e providências de captação de recursos 

a curto prazo. 

d) Para que se possa utilizá-lo como base para o desenvolvimento das demonstrações 

financeiras. 

 

15) Em uma análise de viabilidade, consideramos os fluxos de caixa operacionais que 

serão gerados pelo projeto proposto. Por que são considerados os fluxos de caixa 

operacionais para a análise de viabilidade dos projetos de investimentos propostos? 

a) Porque mensuram as entradas de caixa geradas pelo projeto. 

b) Porque são dados financeiros e, portanto, efetivos. 

c) Porque são dados contábeis. 

d) Porque demonstram o lucro adicional a ser obtido pela implementação da proposta. 

 

16) A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período 

classificados por atividades. Quais são as atividades que resultam em mudanças no 

tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade? 

a) Atividades operacionais. 

b) Atividades de investimento. 

c) Atividades de financiamento. 

d) Atividades de mutação patrimonial. 

 

 
 

Disciplina: ANÁLISE DE CUSTOS II 

Prof.  Geniana 

17) Considere as afirmações: 

I- Com relação à Análise Custo/ Volume/Lucro é correto afirmar que não existe 

Custo ou Despesa eternamente fixos; são, sim, fixos dentro de certos limites de 

oscilação da atividade a que se referem, sendo que, após tais limites, aumentam, 

mas não de forma exatamente proporcional, tendendo a subir em degraus. 

II- No ponto de equilíbrio financeiro são excluídos dos custos fixos a depreciação 

dos ativos e o ponto de equilíbrio econômico considera o custo de oportunidade 

do capital em seu cálculo. 

III- Se uma Construtora que tem como Ponto de Equilíbrio a produção e venda de 10 

casas/ mês estiver produzindo e vendendo 19 casas/mês, sua Margem de 

Segurança será de 47,37% aproximadamente. Isso significa que para cada em 19 

casas, 9 representam esse percentual de  margem de segurança. 

Assinale a alternativa correta: 
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a) I, apenas. 

b) I e II apenas. 

c) I e III apenas. 

d) I, II, III. 
 

18) A Empresa Vale do Rio Vermelho Ltda apresenta a seguinte estrutura de preço, 

custos e despesas: 

▪ Preço de Venda por unidade, ......................................................... ...... $ 200 

▪ Despesas Variáveis de venda: doze por cento do preço de venda ........... 12% 

▪ Custo Variável por unidade ................ ......... ...................... ..................... $ 80 

▪ Custos Fixos por período ............................. ....... ......... .................. $ 350.000 

▪ Despesas Fixas por período .............. ......... ...... ............................... $ 50.000 

Qual é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade física: 

a) 3.333 unids. 

b) 4.464 unids. 

c) 4.167 unids. 

d) 3.846 unids. 

19) De acordo os dados da questão anterior  analise as seguintes alternativas, e assinale 

a questão correta conforme os resultados obtidos: 

a) O Ponto de Equilíbrio em valor é R$ 100.008,00, pois é preciso descontar os 

impostos em percentuais sobre a venda. 

b) A empresa obterá seu Ponto de Equilíbrio quando suas receitas totais equalizarem 

seus Custos e Despesas totais, momento de resultado nulo, ou seja, Lucro zero, 

conforme unidades encontradas no ponto de equilíbrio. 

c) Para calcular o Ponto de Equilíbrio em unidades físicas, o primeiro passo foi 

encontrar a Margem de Contribuição Total. 

d) O valor da Margem de Contribuição unitária foi de R$ 120,00. 

 

20) A indústria Gimenes Ltda produziu e comercializou 180.000 unidades de seu 

produto, que foram vendidas no valor de R$ 25,00 a unidade, em 2018. O custo variável 

por unidade é de R$ 20,00 e o custo fixo total é de R$ 600.000,00 por ano, as despesas 

fixas totais foram R$ 200.000,00/ano. Com base nas informações apresentadas, as 

margens de segurança da Indústria Gimenes Ltda, em quantidade de produtos e o Ponto 

de Equilíbrio em valor  correspondem a: 

a) 10.000 unidades e R$ 200.000,00. 

b) 20.000 unidades e R$ 4.000.000,00. 

c) 30.000 unidades e R$ 6.000.000,00. 

d) 40.000 unidades e R$ 400.000,00. 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA II 

Prof. José Alves 

21) Verifique as afirmativas abaixo e assinale aquela que julgar falsa.  

Em relação cobrança do Imposto sobre serviços 

I.   O ISS incide também sobre os Serviços de Transportes Intermunicipal 

II.  O ISS incide também sobre os serviços iniciados no exterior 

III.  A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, podendo ser deduzido os 

materiais empregados previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de serviços  
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IV.  Uma das hipóteses de não incidência do ISS é a prestação de serviço em relação 

de emprego 

 

Está correta: 

a) apenas I;  

b) apenas II; 

c) apenas III;  

d) apenas IV 

 

22) Julgue as afirmativas abaixo e responda:  

Em relação ao ISS retido na fonte é incorreto afirmar que: 

I. O recolhimento do Imposto retido é de responsabilidade do prestador do serviço 

II. A alíquota do ISS será aquela aplicada ao serviço, prevista em lei 

III. O recolhimento do imposto retido é de responsabilidade do tomador do serviço 

IV. Para que haja ISS retido na fonte deverá haver previsão legal 

 

Está correta: 

a) apenas I;  

b) apenas II;  

c) apenas III; 

d) apenas IV.  

 

23) Analise a questão abaixo.  

Uma empresa situada em Iturama, comprou em Belo Horizonte, R$ 12.000 em 

mercadorias no mês de julho de 2019. Para revender, a empresa adicionou 30% sobre o 

valor da compra da mercadoria. Revendeu 55% da mercadoria no próprio mês de Julho 

e os 45% no mês de agosto. Considerando que tanto a compra como a revenda estão 

sujeitos a uma alíquota de 18%, quais foram os saldos de ICMS apurados nos meses de 

julho e de agosto, respectivamente? 

 

I. Julho 615,60 (devedor) e agosto 648,00 (devedor) 

II. Julho 615,60 (credor) e agosto 648,00 (credor) 

III. Julho 615,60 (credor) e agosto 648,00 (devedor) 

IV. Julho 615,60 (devedor) e agosto 648,00 (credor) 

Está correta: 

a) apenas I está correta; 

b) apenas II está correta; 

c) apenas III está correta; 

d) apenas IV está correta. 

 

24) Analise a questão abaixo e indique a afirmativa correta.  

Em relação ao ICMS é correto afirmar:  

I. Base de cálculo reduzida do ICMS indica uma isenção parcial do 

imposto; 

II. Diferimento é o pagamento antecipado do ICMS;  

III. Diferimento é o adiamento do pagamento do ICMS; 

IV. Substituição tributária do ICMS trata-se de uma forma especial de 

isenção; 
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      Logo, é correto afirmar que: 

a) I e II estão corretas; 

b) II e II estão corretas; 

c) III e IV estão corretas; 

                             d) I e III estão corretas. 

 

 


