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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens 
superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 

mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE a LISTA DE 
PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, incluído o tem-
po para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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1
A palavra monstro (�. 11)  aplicada a circo deve-se ao 
fato de este 
(A) possibilitar um deslocamento rápido.
(B) provocar som alto devido ao desmonte das tendas.
(C) ser capaz de preencher três vagões.
(D) proporcionar o transporte das cadeiras misturadas 

aos animais. 
(E) ter possibilidade de se mudar até mesmo nos grandes 

frios do inverno.

2
Os trechos de “Em 1954 [...] encanto” (�. 1-7) e “O gênio de 
organização [...] monumentais.” (�. 29-36) caracterizam-se, 
quanto ao tipo de texto predominante, por serem, respec-
tivamente
(A) descrição e narração 
(B) narração e argumentação 
(C) narração e descrição
(D) argumentação e descrição 
(E) argumentação e narração 

3
Pela leitura do segundo parágrafo, pode-se perceber que 
o material com que é basicamente feita a estrutura da 
tenda é 
(A) metal
(B) madeira
(C) plástico
(D) granito
(E) tijolo

LÍNGUA PORTUGUESA II

Um circo e um antipalhaço

Em 1954, numa cidadezinha universitária dos Es-
tados Unidos, vi “o maior circo do mundo”, que conti-
nua a ser o sucessor do velho Barnum & Bailey, velho 
conhecido dos meus primeiros dias de estudante nos 
Estados Unidos. Vi então, com olhos de adolescente 
ainda um tanto menino, maravilhas que só para os 
meninos têm plenitude de encanto. Em 1954, reven-
do “o maior circo do mundo”, confesso que, diante de 
certas façanhas de acrobatas e domadores, senti-me 
outra vez menino.

O monstro – porque é um circo-monstro, que 
viaja em três vastos trens – chegou de manhã a 
Charlottesville e partiu à noite. Ao som das últimas 
palmas dos espectadores juntou-se o ruído metálico 
do desmonte da tenda capaz de abrigar milhares de 
pessoas, acomodadas em cadeiras em forma de x, 
quase iguais às dos teatros e que, como por mágica, 
foram se fechando e formando grupos exatos, tan-
tas cadeiras em cada grupo logo transportadas para 
outros vagões de um dos trens. E com as cadeiras, 
foram sendo transportadas para outros vagões jaulas 
com tigres; e também girafas e elefantes que ainda 
há pouco pareciam enraizados ao solo como se esti-
vessem num jardim zoológico. A verdade é que quem 
demorasse uns minutos mais a sair veria esta mágica 
também de circo: a do próprio circo gigante desapa-
recer sob seus olhos, sob a forma de pacotes prontos 
a seguirem de trem para a próxima cidade. 

O gênio de organização dos anglo-americanos 
é qualquer coisa de assombrar um latino. Arma e de-
sarma um circo gigante como se armasse ou desar-
masse um brinquedo de criança. E o que o faz com 
os circos, faz com os edifícios, as pontes, as usinas, 
as fábricas: uma vez planejadas, erguem-se em pou-
co tempo do solo e tomam como por mágica relevos 
monumentais.

Talvez a maior originalidade do circo esteja no seu 
palhaço principal. Circo norte-americano? Pensa-se 
logo num palhaço para fazer rir meninos de dez anos 
e meninões de quarenta com suas piruetas e suas 
infantilidades.

O desse circo – hoje o mais célebre dos palhaços 
de circo – é uma espécie de antipalhaço. Não ri nem 
sequer sorri. Não faz uma pirueta. Não dá um salto. 
Não escorrega uma única vez. Não cai esparramado 
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no chão como os clowns convencionais. Não tem um 
ás de copas nos fundos de suas vestes de palhaço.

O que faz quase do princípio ao fim das funções 
do circo é olhar para a multidão com uns olhos, uma 
expressão, uns modos tão tristes que ninguém lhe 
esquece a tristeza do clown diferente de todos os ou-
tros clowns. Trata-se na verdade de uma audaciosa 
recriação da figura de palhaço de circo. E o curioso 
é que, impressionando os adultos, impressiona tam-
bém os meninos que talvez continuem os melhores 
juízes de circos de cavalinhos. 

Audaciosa e triunfante essa recriação. Pois não 
há quem saia do supercirco, juntando às suas im-
pressões das maravilhas de acrobacia, de trabalhos 
de domadores de feras, de equilibristas, de bailari-
nas, de cantores, de cômicos, a impressão inespera-
da da tristeza desse antipalhaço que quase se limita 
a olhar para a multidão com os olhos mais magoados 
deste mundo. 

FREYRE, Gilberto. In: Pessoas, Coisas & Animais. São 
Paulo: Círculo do Livro. Edição Especial para MPM Propa-
ganda, 1979. p. 221-222. (Publicado originalmente em O 
Cruzeiro, Rio de Janeiro, seção Pessoas, coisas e animais, 
em 8 jul. 1956). Adaptado.
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Analise as afirmações abaixo sobre o desmonte do circo 
após o espetáculo.

I – O circo era mágico pois desaparecia literalmente 
num piscar de olhos.

II – O desmonte do circo era tão organizado que parecia 
um truque de mágica.

III – Apenas alguns minutos eram necessários para des-
montar todo o circo.

É correto APENAS o que se afirma em
(A) I 
(B) II 
(C) III 
(D) I e III 
(E) II e III

5
A partir do conhecimento do que é um palhaço, infere-se 
que um antipalhaço age da seguinte maneira:
(A) ri e faz rir.
(B) gira e rodopia.
(C) escorrega e cai.
(D) expressa tristeza.
(E) veste-se de palhaço.

6
Considere o emprego da palavra com e o sentido assumi-
do por ela na sentença abaixo.

“Pensa-se logo num palhaço para fazer rir meninos de 
dez anos e meninões de quarenta com suas piruetas 
e suas infantilidades.” (�. 38-41)

A palavra está usada com o mesmo sentido em:
(A) Concordo com o autor que o circo encanta a todos.
(B) A criança foi ao circo com a professora e os colegas.  
(C) A programação do circo varia de acordo com a cidade.
(D) O trapezista entretém o público com seus difíceis saltos. 
(E) A bailarina com cabelos dourados se apresenta sobre 

um cavalo.

7
As seguintes orações “Não ri nem sequer sorri.” (�. 43-44) 
e “Não faz uma pirueta.” (�. 44) podem ser reescritas em 
um único período, sem alteração de sentido em:
(A) Não ri nem sequer sorri, mas não faz uma pirueta.
(B) Embora não ria nem sequer sorria, não faz uma pirueta.
(C) Não ri nem sequer sorri,  e não faz uma pirueta.
(D) Caso não ria nem sequer sorria, não faz uma pirueta.
(E) Não ri nem sequer sorri, porém não faz uma pirueta.

8
Aos trechos abaixo, retirados do texto, foram propostas 
alterações na colocação do pronome. 
Tal alteração está de acordo com a norma-padrão em: 
(A) “foram se fechando” (�. 18) – foram fechando-se
(B) “Pensa-se logo num palhaço” (�. 38-39) – Se pensa 

logo num palhaço
(C) “ninguém lhe esquece a tristeza” (�. 50-51) – ninguém 

esquece-lhe a tristeza
(D) “Trata-se na verdade” (�. 52) – Se trata na verdade
(E) “que quase se limita a olhar” (�. 62-63) – que quase 

limita-se a olhar

9
O trecho “Pensa-se logo num palhaço” (�. 38-39) pode ser 
reescrito, respeitando a transitividade do verbo e manten-
do o sentido, assim:
(A) O palhaço pode ser logo pensado.
(B) Pensam logo num palhaço.
(C) Pode-se pensar num palhaço.
(D) Pensam-se logo num palhaço.
(E) O palhaço é logo pensado.

10
A expressão em que a retirada do sinal indicativo de crase 
altera o sentido da sentença é
(A) Chegou à noite.
(B) Devolveu o livro à Maria.
(C) Dei o presente à sua irmã.
(D) O menino foi até à porta do circo. 
(E) O circo voltou à minha cidade.

RASCUNHO
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LÍNGUA INGLESA II

Skillset vs. Mindset: Which Will Get You the Job?

By Heather Huhman

There’s a debate going on among career 
experts about which is more important: skillset or 
mindset. While skills are certainly desirable for many 
positions, does having the right ones guarantee 
you’ll get the job?

What if you have the mindset to get the work 
accomplished, but currently lack certain skills 
requested by the employer? Jennifer Fremont-Smith, 
CEO of Smarterer, and Paul G. Stoltz, PhD, co-
author of Put Your Mindset to Work: The One Asset 
You Really Need to Win and Keep the Job You Love, 
recently sat down with U.S. News to sound off on this 
issue.

Heather: What is more important to today’s 
employers: skillset or mindset? Why?

Jennifer: For many jobs, skillset needs to come 
first. The employer absolutely must find people who 
have the hard skills to do whatever it is they are being 
hired to do. Programmers have to know how to program. 
Data analysts need to know how to crunch numbers in 
Excel. Marketers must know their marketing tools and 
software. Social media managers must know the tools 
of their trade like Twitter, Facebook, WordPress, and 
have writing and communication skills.

After the employers have identified candidates 
with these hard skills, they can shift their focus to their 
candidates’ mindsets - attitude, integrity, work ethic, 
personality, etc.

Paul: Mindset utterly trumps skillset.
Heather: Do you have any data or statistics to 

back up your argument?
Jennifer: Despite record high unemployment, 

many jobs sit empty because employers can’t find 
candidates with the right skills. In a recent survey 
cited in the Wall Street Journal, over 50 percent of 
companies reported difficulty finding applicants with 
the right skills. Companies are running lean and mean 
in this economy – they don’t have the time to train for 
those key skills.

Paul: [Co-author James Reed and I] asked 
tens of thousands of top employers worldwide this 
question: If you were hiring someone today, which 
would you pick, A) the person with the perfect skills 
and qualifications, but lacking the desired mindset, or 
B) the person with the desired mindset, but lacking 
the rest? Ninety-eight percent pick A. Add to this that 
97 percent said it is more likely that a person with the 
right mindset will develop the right skillset, rather than 
the other way around.

Heather: How do you define skillset?
Jennifer: At Smarterer, we define skillset as the 

set of digital, social, and technical tools professionals 
use to be effective in the workforce. Professionals 
are rapidly accumulating these skills, and the tools 
themselves are proliferating and evolving – we’re giving 
people a simple, smart way for people to validate their 
skillset and articulate it to the world.

Heather: How do you define mindset?
Paul: We define mindset as “the lens through 

which you see and navigate life.” It undergirds and 
affects all that you think, see, believe, say, and do.

Heather: How can job seekers show they have 
the skillset employers are seeking throughout the 
entire hiring process?

Jennifer: At the beginning of the process, seekers 
can showcase the skills they have by incorporating 
them, such as their Smarterer scores, throughout 
their professional and personal brand materials. They 
should be articulating their skills in their resume, cover 
letter, LinkedIn profile, blog, website - everywhere 
they express their professional identity.

Heather: How can job seekers show they have 
the mindset employers are seeking throughout 
the entire hiring process?

Paul: One of the most head-spinning studies 
we did, which was conducted by an independent 
statistician showed that, out of 30,000 CVs/resumes, 
when you look at who gets the job and who does not:

A. The conventional wisdom fails (at best). None 
of the classic, accepted advice, like using action verbs 
or including hobbies/interests actually made any 
difference.

B. The only factor that made the difference was 
that those who had one of the 72 mindset qualities 
from our master model, articulated in their CV/resume, 
in a specific way, were three times as likely to get the 
job. Furthermore, those who had two or more of these 
statements, were seven times more likely to get the 
job, often over other more qualified candidates.

Available at: <http://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-
-careers/2011/08/26/skillset-vs-mindset-which-will-get-you-the-job>. 
Retrieved on: 17 Sept. 2011. Adapted.

11
The main purpose  of the text is to
(A) explain the reasons why unemployment is so high in 

the current global economic crisis.
(B) discuss the qualities that employers have been looking 

for in prospective job candidates.
(C) list the most important personality traits employers 

have been looking for in prospective employees.
(D) convince job seekers that having the appropriate 

technical skills for a given function is all they need to 
get a job.

(E) justify that the actual difficult economic situation 
prevents job applicants from developing the necessary 
technical skills for the job market.
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Jennifer Fremont-Smith and Paul G. Stoltz are both 
interviewed in this article because they
(A) have written books on how to conquer a dream job.
(B) are chief executives from renowned American companies.
(C) have identical points of view and experiences about 

the necessary qualifications in an employee.
(D) show different perspectives concerning what 

employers value in a job candidate.
(E) agree that all employers value the same set of 

technical skills in all employees.

13
According to Jennifer Fremont-Smith, 
(A) today’s employers intend to invest large sums of 

money training new employees.
(B) most employees nowadays are indifferent to the use of 

digital, social and technical tools in the workplace.
(C) candidates should be able to display and present 

their skills in different formats that will be seen by 
prospective employers.

(D) many employers consider it unnecessary to learn about 
the job seekers’ attitudes, integrity and personality.

(E) no company nowadays can find employees with the 
hard skills required by the job market.

14
According to the fragment in lines 30-39, it is true that
(A) workers are not willing to spend time in in-company 

training programs.
(B) unemployment rates are high because workers are 

looking for higher salaries.
(C) many jobs are not taken because employers are 

becoming excessively critical.
(D) companies are not interested in hiring more workers 

because of the hard economic times.
(E) more than 50% of companies have not found 

candidates with the profile they are looking for.

15
The pronoun they in “they don’t have time to train for 
those key skills.” (lines 38-39) refers to
(A) “employers” (line 33)
(B) “candidates” (line 34) 
(C) “companies” (line 36)
(D) “applicants” (line 36)
(E) “thousands” (line 41)

16
Based on the meanings in the text, the two items are 
synonymous in 
(A) “accomplished” (line 7) – started
(B) “currently”  (line 7) – actually
(C) “hired” (line 19) – rejected 
(D) “key” (line 39) – main 
(E) “proliferating” (line 55) – decreasing

17
The sentence in which the boldfaced item expresses an 
advice is
(A) “The employer absolutely must find people” 

(line 17)
(B) “Programmers have to know how to program.” 

(line 19)
(C) “Data analysts need to know how to crunch numbers” 

(line 20)
(D) “they can shift their focus to their candidates’ 

mindsets” (lines 26-27)
(E) “They should be articulating their skills” (lines 68-69) 

18
The study mentioned by Paul Stoltz (lines 75-89) shows 
that, to get a job, candidates must
(A) mention in their CVs or resumes at least one mindset 

quality from a pre-selected group identified in Stoltz’s 
model.

(B) show they are qualified applicants for the function by 
making a list of their seven best mindset qualities.

(C) list their 72 most relevant aptitudes and capabilities, in 
accordance with Stoltz’s master model.

(D) send their resumes three times to the same employer 
before being accepted.

(E) use action verbs and report on hobbies and interests 
in their resumes.

19
In “Furthermore, those who had two or more of these 
statements were seven times more likely to get the job” 
(lines 87-89), Furthermore can be substituted, without 
change in meaning, by 
(A) Instead
(B) However
(C) Besides
(D) Therefore
(E) On the other hand

20
According to Jennifer Fremont-Smith and Paul G. Stoltz, 
mindset includes all of the following EXCEPT
(A) professional qualifications learned in a training 

program.
(B) the perspective in which the employee sees his life 

and what he does.
(C) the attitude, personality and ways of thinking that may 

affect one’s life.
(D) an ethical and moral posture which is the support for 

one’s actions and thoughts.
(E) one’s mental attitude towards life which affects how 

one sees and expresses ideas.
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INFORMÁTICA III

Considere a suíte Microsoft Office 2003 para responder 
às questões de nos 21 a 25.

21
O texto a seguir foi marcado e copiado de um site na inter-
net e, em seguida, colado em um documento do aplicativo 
Word.

Os sistemas numéricos binário, decimal, octal e 
hexadecimal possuem sua própria faixa de valores 
possíveis, e, cada um, uma aplicação específica 
dentro da Ciência da Computação.

Considere que as palavras sublinhadas nesse texto estão 
na coloração azul.
Nesse caso, essas palavras indicam a existência de  
um(a) 
(A) diagrama
(B) hiperlink
(C) erro ortográfico 
(D) erro de concordância 
(E) borda com sombreamento 

22
No aplicativo Excel, encontra-se, por padrão, no menu In-
serir, o comando 
(A) Novo...
(B) Permissão
(C) Tabela...
(D) Quebra de página
(E) Texto para colunas...

23
Observe a figura da Barra de Ferramentas do aplicativo 
Word a seguir.

O botão de comando , que está indicado na figura 
pela seta, refere-se a
(A) alinhamento de texto
(B) estrutura do documento
(C) inserção de tabela
(D) pesquisa de palavras
(E) ortografia e gramática

24
O aplicativo Word possui uma barra de menus que con-
tém, em cada menu, comandos padronizados na instala-
ção da suíte Office.  
O comando Marcadores e numeração... encontra-se, por 
padrão, no menu 
(A) Editar
(B) Exibir
(C) Formatar
(D) Inserir
(E) Tabela

25
Observe a figura do aplicativo Excel sendo executado a 
seguir.

Nesse momento, se a tecla F7 for pressionada, o Excel
(A) efetuará uma verificação ortográfica no conteúdo da 

célula A2.
(B) formatará para caixa alta o conteúdo da célula A2 .
(C) modificará o formato da planilha para inserir um texto.
(D) retornará o cursor para a célula A1.
(E) salvará a planilha em uma mídia selecionada.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26
A legislação do Imposto de Renda desobriga algumas empresas da escrituração contábil completa desde que procedam 
à escrituração do Livro-Caixa.
As empresas que podem optar pela escrituração do Livro-Caixa são aquelas tributadas com base no lucro
(A) arbitrado
(B) estimado
(C) presumido
(D) real, com estimativa mensal
(E) real, trimestral

27
As pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, podem optar por duas formas de apuração do imposto com base no lucro 
real trimestral ou no lucro real anual com antecipações em bases estimadas.
Optando pelo Lucro Real Trimestral, a pessoa jurídica poderá fazer o pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, em quota única, sem qualquer acréscimo, até ao último dia útil do  
(A) primeiro mês do próprio período de apuração
(B) segundo mês do próprio período de apuração
(C) segundo mês do trimestre subsequente ao do encerramento do período de apuração
(D) mês subsequente ao do encerramento do período de apuração
(E) último mês do trimestre subsequente ao do encerramento do período de apuração

28
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com o advento da Lei no 10.637/2002, poderá ter seu valor reduzido, pelo 
Bônus de Adimplência Fiscal, em 1% aplicado sobre a base de cálculo da mesma, desde que a empresa tenha cumprido 
todas as exigências estabelecidas para os impostos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no(s) 
último(s)
(A) ano-calendário (B) 2 anos-calendário (C) 3 anos-calendário (D) 4 anos-calendário (E) 5 anos-calendário

29
Uma empresa de serviços de vigilância prestou esses serviços para uma grande indústria, cobrando pelos mesmos 
R$ 10.000,00.
Considerando os termos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 - art. 647 § 1o) e as determinações fiscais vigentes 
para a retenção do imposto de renda na fonte (IRRF), na prestação de serviços de natureza profissional realizados por 
pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, o registro contábil dessa operação, na empresa contratante, antes da respec-
tiva quitação, é
(A) Débito:  Despesas Administrativas 10.000,00 
 Crédito: Contas a Pagar  8.500,00
 Crédito: IRRF a Recolher  1.500,00

(B) Débito:  Despesas Administrativas 10.000,00 
 Crédito: Contas a Pagar  9.850,00
 Crédito: IRRF a Recolher  150,00

(C) Débito:  Despesas Administrativas 10.000,00 
 Crédito: Contas a Pagar  9.900,00
 Crédito: IRRF a Recolher  100,00

(D) Débito: Despesas Administrativas 9.850,00 
 Débito: Despesas de Imposto de Renda 150,00 
 Débito: Contas a Pagar  10.000,00

(E) Débito: Despesas Administrativas 8.500,00 
 Débito: Despesas de Imposto de Renda 1.500,00 
 Débito: Contas a Pagar  10.000,00
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30
Uma indústria vende 20% de seus produtos acabados no mercado nacional. Com a alíquota de ICMS de 18%, essa indús-
tria apresentou as seguintes informações, relativas a um determinado mês:

• Estoque inicial e final de matéria-prima: zero
• Estoque inicial e final de produtos acabados: zero.
• Saldo de ICMS no início do mês: zero
• Compra de matéria-prima: ICMS destacado na Nota Fiscal: 2.700,00
• Vendas do mês: 50.000,00 

Considerando as informações e apenas a incidência do ICMS, afirma-se que o saldo desse imposto, no final do mês, será 
de  
(A) 360,00 a recuperar
(B) 900,00 a recuperar
(C) 4.500,00 a pagar
(D) 5.040,00 a pagar
(E) 6.300,00 a pagar

31
A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente pelas
• pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias;
• pessoas jurídicas de direito público interno;
• entidades sem fins lucrativos discriminadas no art. 13 da Medida Provisória no 2.037.

Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a alíquota do PIS/Pasep incidente sobre o seu faturamento mensal é
(A) 0,165%
(B) 0,650%
(C) 1,000%
(D) 1,650%
(E) 3,000%

32
Uma empresa sujeita à COFINS pelo regime de incidência cumulativa apresentou as seguintes informações referentes a 
um determinado mês:
• Vendas 225.000,00
• Devolução de vendas 15.000,00
• Compras 80.000,00
• Descontos incondicionais concedidos 10.000,00

Considerando as informações recebidas e os procedimentos técnicos referentes à COFINS cumulativa, o valor devido 
dessa empresa, ao final do mês das operações apresentadas, em reais, é
(A)  3.900,00
(B)  4.350,00
(C)  6.000,00
(D)  9.880,00
(E)  15.200,00

33
A Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE) teve sua criação autorizada pelo art. 149 da Constituição 
Federal/1988, e seus recursos podem ser provenientes de remessas para o exterior ou de venda de combustíveis.
A CIDE / Remessas para o Exterior tem por objetivo atender ao programa de
(A) Parcela dos Preços Específicos (PPE)
(B) Financiamento de Infraestrutura de Transportes
(C) Estimulo à Interação Universidade-Empresa para apoio à inovação
(D) Custeio da saúde pública e da manutenção das respectivas políticas
(E) Direito autoral pela licença de software paga diretamente ao autor/criador
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34
A Companhia Comercial Ontem, localizada no Espírito Santo, comprou a prazo da Comercial Hoje, instalada no Rio de 
Janeiro, mercadorias no valor de R$ 10.000,00, conforme nota fiscal.
Posteriormente, a Comercial Ontem vendeu essas mesmas mercadorias para um consumidor final, não contribuinte do 
ICMS, localizado na Bahia, por R$ 15.000,00 à vista, conforme nota fiscal.
Alíquotas internas de ICMS incidentes sobre tais mercadorias: Espírito Santo 17%; Rio de Janeiro 19% e Bahia 18%.
Levando em consideração exclusivamente

• os aspectos técnico-conceituais vigentes atualmente no Brasil, com relação ao ICMS, inclusive no que se refere às ope-
rações interestaduais;

• as operações realizadas pela Comercial Ontem;
• a inexistência na Comercial Ontem, de quaisquer saldos anteriores de ICMS,

o valor de ICMS a ser pago pela comercial Ontem, ao final das operações, em reais, é de
(A)  600,00
(B)  650,00
(C)    850,00
(D) 1.100,00
(E) 1.850,00 

35
Nas operações de arrendamento financeiro (leasing financeiro) de um bem com vida útil estimada em 5 anos, o prazo 
mínimo do contrato, em meses, é 
(A) 12
(B) 24
(C) 30
(D) 36
(E) 48

36
Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou 
série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado.
Avalie no contexto do arrendamento mercantil o conceito a seguir, transcrito da NBC TG 06 – Operações de Arrendamento 
Mercantil do Conselho Federal de Contabilidade: 
“Soma dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador segundo um arrendamento mer-
cantil financeiro e de qualquer valor residual não garantido atribuído ao arrendador”.
No arrendamento mercantil, afirma-se que tal conceito se refere a
(A) valor justo 
(B) investimento bruto 
(C) pagamento contingente
(D) valor residual não garantido
(E) receita financeira não realizada

37
O regime aduaneiro especial de drawback consiste no tratamento especial dado aos tributos incidentes sobre os insumos 
importados para utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz 
os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional, existindo três 
modalidades de drawback: isenção, suspensão e restituição de tributos. 
Nos termos do comunicado DECEX no 21/1997, alterado pelo Comunicado DECEX no 2 (da atual Secretaria de Comércio 
Exterior – SECEX), a modalidade suspensão, aplicada quando existe a participação de duas ou mais empresas industriais 
na importação, caracteriza uma operação de drawback
(A) genérico
(B) solidário
(C) sem cobertura cambial
(D) para fornecimento no mercado interno
(E) para reposição de matéria-prima nacional
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38
Um instrumento financeiro decorre de um contrato entre duas ou mais partes interessadas em determinada transação 
de transferência de recursos, mediante mútuo acordo, que estabeleça claras consequências econômicas. O instrumento 
financeiro, de forma geral, é um contrato que origina um ativo financeiro numa entidade e um passivo financeiro ou título 
patrimonial em outra.
Nesse contexto de instrumento financeiro, título patrimonial é um contrato que visa a 
(A) aplicações em depósitos bancários.
(B) empréstimo concedido a outras entidades.
(C) formação de direito de receber caixa de outra entidade.
(D) comprometimento de entregar caixa para outra entidade.
(E) evidenciar um interesse residual depois de deduzidos os passivos.

39
O meio ambiente é o conjunto de elementos bióticos e abióticos integrantes da biosfera terrestre.
Nesse enfoque, um dos elementos que integra o conjunto de elementos bióticos é o(a)
(A) organismo vivo
(B) solo
(C) ar
(D) água
(E) energia solar

40
Uma das grandes preocupações do mundo atual com o meio ambiente recai sobre a disponibilidade da quantidade de 
água potável existente no planeta Terra e os seus reflexos para os seres vivos, destacadamente, o ser humano.
Tal preocupação decorre do fato comprovado de que do total de água doce existente na Terra, os lagos e rios juntos 
representam hoje pouco mais de 
(A) 0,25% (B) 1% (C) 2% (D) 10% (E) 30%

41
Em maio/2010, uma empresa teve gastos de R$ 90.000,00, em dinheiro, com o treinamento de seu pessoal, para aperfei-
çoamento do conhecimento das questões ambientais da região em que está instalada.
A equipe técnica, constituída por especialistas ambientais e contador, concluiu que tal treinamento trará benefícios econô-
micos para a empresa no decorrer dos próximos 5 anos.
Considerando somente as informações apresentadas, aliadas à boa técnica da contabilidade ambiental, o registro contábil 
da despesa desse curso, no mês de sua ocorrência, maio/2010, é o seguinte:  

(A) Débito: Despesas de Amortização 1.500,00 
 Débito: Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte   1.500,00

(B) Débito: Despesas de Amortização 1.500,00 
 Débito: Provisão para Amortização do Investimento em Treinamento    1.500,00

(C) Débito:  Despesas de Treinamento Ambiental 18.000,00 
 Crédito: Investimento Ambiental  18.000,00

(D) Débito:  Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte 90.000,00 
 Crédito: Caixa  90.000,00

(E) Débito:  Despesa de Treinamento Ambiental 90.000,00 
 Crédito: Caixa  90.000,00

42
De acordo com a norma ISO 14010, a auditoria ambiental que permite avaliar até que ponto as condições de exploração e 
funcionamento de uma organização atendem à regulamentação ambiental vigente é denominada auditoria de 
(A) risco
(B) contaminação
(C) conformidade
(D) encerramento ou de aquisição
(E) sistema de gestão ambiental
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43
A empresa XYZ identificou uma sobra de caixa durante 
o mês de março de 2011 e resolveu aplicar por 25 dias o 
valor de R$ 830.000,00 a uma taxa de juros simples de 
2,5% a.m.
Qual foi o rendimento do período da aplicação?
(A)     3.486,00
(B)   17.264,00
(C)   20.750,00
(D) 172.640,00
(E) 207.500,00

44
A empresa A fez um empréstimo a um de seus funcioná-
rios no valor de R$ 15.000,00, pelo período de dois me-
ses. No dia do vencimento, a empresa recebeu o montan-
te de R$ 15.450,00. 
Qual a taxa mensal de juros cobrada pela empresa?
(A) 0,45%
(B) 1,5%
(C) 3%
(D) 4,5%
(E) 15%

45
As receitas são reconhecidas nos resultados em que são 
geradas, independente da data do seu recebimento.
Tal afirmação se refere ao princípio de
(A) caixa
(B) continuidade
(C) competência
(D) relevância
(E) confiabilidade

46
O Balanço Patrimonial tem por finalidade evidenciar, de 
forma
(A) qualitativa, a situação econômica da empresa
(B) quantitativa, os valores relacionados aos bens e direi-

tos da empresa 
(C) qualitativa e quantitativa, as situações patrimonial e 

financeira da empresa e dos atos registrados na escri-
turação contábil

(D) relativa, as situações positiva e negativa da empresa
(E) quantitativa, o patrimônio da entidade

47
A elaboração da demonstração do fluxo de caixa das ati-
vidades operacionais pode ser divulgada, utilizando o mé-
todo direto ou indireto.
Pelo método indireto, o fluxo de caixa das operações é 
derivado a partir do(a)
(A) lucro líquido do exercício
(B) lucro bruto do exercício
(C) saldo anterior do ativo
(D) receita líquida do exercício
(E) receita bruta do exercício

48
A empresa X se uniu à empresa Y para formar a empresa 
Z. A empresa Z sucederá as anteriores em todos os seus 
direitos e obrigações, tendo em vista que tais empresas 
anteriores serão ser extintas.
Tal situação demonstra que houve uma
(A) amortização 
(B) incorporação
(C) cisão
(D) exclusão
(E) fusão

49
As normas contábeis vigentes no país instituem que o 
patrimônio da empresa não pode ser confundido com o 
patrimônio de seus sócios. 
A qual princípio contábil se refere essa afirmação?
(A) Entidade
(B) Continuidade
(C) Realização
(D) Custo como base de valor
(E) Denominador comum monetário

50
Para adquirir um veículo para a entrega de seus produtos, 
uma empresa resolve utilizar parte do valor que estava 
aplicado em renda variável. 
Ao abrir mão do rendimento de sua aplicação original, a 
empresa gerou um(a)
(A) custo divergente
(B) custo de oportunidade
(C) custo direto
(D) custo indireto 
(E) despesa

51 
A Lei no 6.404/1976, alterada pela Lei no 11.638/2007, 
institui para as companhias abertas que o lucro do 
exercício passa a ter seu destino definido ainda dentro do 
próprio período do exercício. 
Em consequência disso, a conta “lucros acumulados” 
passou a ser
(A) definitiva, de ativo e com seu saldo mantido no encer-

ramento do exercício.
(B) definitiva, de passivo e com seu saldo mantido no en-

cerramento do exercício.
(C) inexistente como transitória e como definitiva.
(D) transitória, utilizada para acumular o lucro obtido du-

rante o período e devendo ser zerada no encerramen-
to do exercício.

(E) transitória, utilizada para acumular o lucro obtido e de-
vendo manter seu saldo do exercício.
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52
Pela legislação vigente, qual tipo de empresa está 
obrigada a publicar a Demonstração do Valor Adicionado?  
(A) Sociedade anônima com capital fechado
(B) Sociedade limitada
(C) Empresa individual
(D) Sociedade civil
(E) Sociedade anônima com capital aberto

53
Na indústria do petróleo, são comuns parcerias entre duas 
ou mais empresas que, através do compartilhamento de 
insumos, tecnologia, capital e conhecimento, se unem 
com o objetivo de se fortalecer no mercado, sem a 
necessidade de constituir nova personalidade jurídica. 
No aspecto societário, esse tipo de aliança estratégica é 
chamada de
(A) joint-ventures
(B) downstream
(C) concessão 
(D) compartilhamento
(E) just in time

54
O objetivo a ser alcançado pelo auditor externo no 
momento da conclusão da auditoria é
(A) verificar a existência, a suficiência e a aplicação dos 

controles internos, bem como contribuir para o seu 
aprimoramento, avaliando a necessidade de novas 
normas. 

(B) analisar se as normas internas estão sendo seguidas, 
verificando a necessidade de melhoramento das nor-
mas internas vigentes.

(C) verificar a suficiência e a aplicação dos controles inter-
nos, bem como emitir parecer sobre a utilização das 
demonstrações contábeis.

(D) emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, ve-
rificando se estas refletem adequadamente a posição 
patrimonial ou financeira, o resultado das operações 
e as origens e aplicações de recursos da empresa, 
bem como analisar se essas demonstrações foram 
elaboradas de acordo com os princípios contábeis e 
se esses princípios foram aplicados com uniformidade 
em relação ao exercício anterior. 

(E) emitir opinião sobre a adequação das ações adminis-
trativas da empresa às normas contábeis, bem como 
verificar se o planejamento estratégico da empresa foi 
aplicado adequadamente e de acordo com as condi-
ções financeiras dos sócios e administradores.

55
Denomina-se análise de custo-volume-lucro o estudo
(A) do nível de igualdade de atividade das receitas totais 

e os custos totais
(B) das relações entre receita, despesas e renda líquida
(C) da classificação dos custos, em relação ao objeto de 

custeio
(D) do valor da venda em condições normais, sem consi-

derar a sucata
(E) da relação entre a venda, o custo e a oportunidade

56
Conforme legislação vigente no Brasil, a conversão das 
contas do ativo e do passivo do Balanço Patrimonial de 
uma entidade no exterior, cuja moeda funcional não é de 
economia hiperinflacionária, é realizada pela taxa cambial
(A) média do período mais o percentual de correção mo-

netária da data do balanço
(B) média ocorrida durante o exercício
(C) da data do fechamento do respectivo balanço pa-

trimonial
(D) da data do início do exercício
(E) na data de cada lançamento de ativo e passivo

57
As importações brasileiras estão dispensadas de controle 
administrativo (licenciamento), devendo, no entanto, 
providenciar o registro da declaração de importação (DI), 
para iniciar os procedimentos de despacho aduaneiro 
junto à unidade local da Secretaria da Receita Federal 
onde se encontrar a mercadoria. 
O sistema utilizado para solicitação de DI é o(a)
(A) Sistema Individual de Registro Exterior (Sisrex)
(B) Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)
(C) Sistema Integrado de Comércio de Importação (Sisco-

mim)
(D) Registro Nacional de Ações Exteriores (Renaex)
(E) Solicitação de Liberação do Comércio Exterior (Soli-

com)

58
O mercado de capitais exerce uma função estratégica no 
desenvolvimento econômico. 
Dentre as alternativas abaixo, qual a que define as fun-
ções do mercado de capitais?
(A) Proporcionar liquidez aos títulos de emissão de em-

presas e viabilizar seu processo de capitalização.
(B) Emitir, distribuir e vender títulos. 
(C) Emitir e vender ações entre pessoas físicas. 
(D) Comercializar bens tangíveis e intangíveis.
(E) Comercializar debêntures e ações enre pessoas jurí-

dicas nacionais.

59
Atualmente, as normas internacionais de informações 
financeiras (IFRS), anteriormente chamadas de normas 
internacionais de contabilidade (IAS), são emitidas por 
que órgão?
(A) European Accounting Association
(B) Financial Accounting Standards Board
(C) International Accounting Standards Board
(D) International Organization of Securities Commission
(E) International Financial Reporting Interpretations Committee
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60
Em relação à aplicação do IFRS, o aspecto qualitativo da 
informação financeira evidenciada nas demonstrações 
contábeis da entidade, quando auxilia os diversos tipos 
de usuários na avaliação de eventos passados, presentes 
ou futuros, está relacionado à característica de
(A) comparabilidade
(B) compreensibilidade
(C) confiabilidade
(D) materialidade
(E) relevância

61
O processo pelo qual, respeitadas as características de 
cada região, os países são levados a realizar, de comum 
acordo, mudanças nos seus sistemas e normas contá-
beis, objetivando torná-los compatíveis entre si, é deno-
minado, tecnicamente, de
(A) convergência
(B) harmonização
(C) normalização
(D) padronização
(E) uniformização

62
A governança corporativa lida com o processo decisório 
na cúpula das empresas, e seus mecanismos devem 
existir em qualquer companhia em razão de três potenciais 
problemas existentes, principalmente no relacionamento 
entre executivos, conselheiros e acionistas. 
Esses problemas são os seguintes: conflitos de interes-
ses, limitações técnicas individuais e
(A) desconhecimento técnico
(B) falta de preparo gerencial
(C) problemas de agência
(D) vieses cognitivos
(E) vulnerabilidade organizacional

63
Considera-se eficiente um sistema de governança 
corporativa, quando este consegue combinar diferentes 
mecanismos, tanto internos quanto externos, com o 
objetivo de assegurar as melhores decisões no interesse 
das partes interessadas (stakeholders). 
O seguinte item refere-se a mecanismos internos:
(A) concentração acionária e atuação de investidores ins-

titucionais
(B) montagem da estrutura de capital
(C) fiscalização dos agentes de mercado
(D) possibilidade de aquisição hostil e grau de competição 

no mercado de produtos
(E) proteção legal aos investidores

64
O objetivo básico e primordial da governança corporativa 
é fazer com que as decisões corporativas sejam sempre 
tomadas visando a maximizar a(o)
(A) geração de valor a curto prazo
(B) perspectiva de geração de valor a longo prazo
(C) riqueza das partes interessadas (stakeholders)
(D) lucro da empresa
(E) valor de mercado das ações preferenciais da empresa

65
Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, os princípios básicos de governança corpo-
rativa são: transparência (disclosure), prestação de con-
tas (accountability), ética, responsabilidade social corpo-
rativa e
(A) capacidade técnica
(B) diligência
(C) eficácia e eficiência
(D) equidade
(E) isenção

66
A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) promoveu profundas alte-
rações nos aspectos de transparência das informações 
divulgadas pelas empresas que possuem ações negocia-
das na Bolsa de Nova Iorque, bem como promoveu o au-
mento da responsabilidade dos executivos dessas com-
panhias, além de exigir um maior nível de detalhamento 
no que tange aos controles internos de processos nessas 
organizações.
Os procedimentos da SOX podem ser divididos em con-
troles
(A) administrativos, internos, de auditoria e de risco
(B) administrativos, operacionais, externos e de risco
(C) fiscais, operacionais administrativos e de auditoria 
(D) fiscais, operacionais de auditoria e de risco 
(E) internos, fiscais, de auditoria e de risco

67
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, uma de-
terminada auditoria “está estruturada em procedimentos, 
com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, 
e tem por finalidade agregar valor ao resultado da orga-
nização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento 
dos processos [...], por meio da recomendação de solu-
ções para as não conformidades apontadas nos relató-
rios”. 
O conceito mencionado corresponde à auditoria
(A) externa
(B) fiscal
(C) interna
(D) privada
(E) pública
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68
Para fundamentar suas conclusões, o auditor deve obter 
evidências de auditoria que sejam suficientes, pertinentes 
e fidedignas.
Quanto à classe, a evidência corroborativa, também co-
nhecida como circularização (positiva ou negativa), encai-
xa-se na definição de evidência denominada
(A) analítica
(B) documental
(C) física
(D) testemunhal
(E) confirmação de terceiros

69
O parecer do auditor é um documento formal que representa 
o produto final de seu trabalho. É o instrumento pelo qual 
o auditor dá conhecimento aos usuários das informações 
contábeis sua opinião em relação às demonstrações 
contábeis analisadas. Como variam de amplitude, forma e 
conteúdo, de acordo com a natureza do exame executado, 
do alcance dos procedimentos efetuados e dos fins a que 
se destinam, os relatórios formais podem ser distinguidos 
em diferentes tipos. 
O parecer de auditoria é também chamado de relatório
(A) em forma curta
(B) em forma longa
(C) do tipo especial
(D) dos ciclos operacionais
(E) sobre revisão limitada

70
O Conselho Federal de Contabilidade indica que a condi-
ção de independência é fundamental para o exercício da 
atividade de auditoria. Um dos componentes básicos da 
independência determina que, ao longo dos trabalhos, o 
auditor deva necessariamente pautar-se pelo domínio do 
julgamento profissional, observando estritamente o plane-
jamento dos exames, de acordo com o estabelecido na 
seleção e aplicação dos procedimentos técnicos e testes 
necessários, bem como na elaboração de seu parecer da 
auditoria.
O componente básico da independência a que se refere 
a afirmativa é a(o)
(A) ética
(B) imparcialidade
(C) objetividade
(D) soberania
(E) zelo profissional

RASCUNHO


