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ANALISTA DE TRANSPORTE II / CONTADOR
AT ENÇÃO
Ø

Abra es te Caderno, quando o Fis c al de Sala autor izar o in íc io da Prov a.

Ø

Obs erv e s e o Caderno es tá c om pleto. Ele dev erá c onter 40 (quarent a) ques tões ob jetiv as
de m últipla es c olha c om 05 (c inc o) alternativ as c ada, s endo 10 de Conhec im entos de
Lín gua Portugues a, 10 (dez) de Conhec im entos de Inform átic a e 20 (v inte) de
Conhec im entos Es pec ífic os .

Ø

Se o Caderno es tiv er inc om pleto ou c om algum defei to gráf ic o que lh e c aus e dúv idas ,
inform e, im ediatam ente, ao Fis c al.

Ø

Um a v ez dada a ordem de in íc io da Prov a, preenc ha, nos es paç os apropriados , o s eu
Nom e c om pleto, o Núm ero do s eu Doc um ento de Identidade, a Unid ade da Federaç ão e o
Núm ero de Ins criç ão.

Ø

Para regis trar as alternativ as esc olhidas nas ques tões objetiv as de m últipla esc olha, v oc ê
rec eberá um Cartão-Res pos ta de Leitura Ótic a. Verifique s e o Núm ero de Ins c riç ão
im press o no Cartão c oinc ide c om o s eu Núm ero de Insc riç ão.

Ø

As bolhas c ons tantes do Cartão-Res pos ta dev em s er preenc hidas , totalm ente, c om c aneta
es ferográfic a azul ou pr eta.

Ø

Preenc hido o Cartão-Res pos ta, entregue-o a o Fis c al, juntam ente c om es te Caderno e deix e
a s ala em s ilênc io.

BOA SORTE

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05.
O TRANSPORTE NOSSO DE CADA DIA
Mírian Warttusch
Quem viaja hoje no Metrô,
ou num ônibus com ar condicionado,
Certamente jamais terá sabido
- ou se soube, não terá provado
Das delícias das antigas diligências,
das bicicletas e triciclos abusados;
Das baratinhas, dos fordecos velhos,
que deixavam o vovô “vidrado”!
“Maria Fumaça” o nosso antigo trem – lá vem!
- Mas que apito tão lindo e demorado! O leite nos era entregue de carroça,
E o burro era tão engraçado!
Quem já viveu seis décadas ou mais,
não se terá, por certo, olvidado:
Dentro do bonde, um anúncio bem visível
Pro passageiro ficar bem informado.
Era um milagre, esse remédio pra bronquite,
E todos conheciam o “Rum Creosotado”
“Veja ilustre passageiro,
o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado!
Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite,
Salvou-o o Rum Creosotado”.
Cresceu tão rápido e demais, São Paulo!
Viajou no tempo qual falcão alado
Tornou-se próspero, tão forte e valoroso,
Entre todos os estados, o mais destacado!
Quase quinhentos anos de incomum progresso,
Lhe modelaram um perfil glorificado!
Pelo trabalho, pela garra de todo o seu povo,
São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado!
Disponível no site www.culturalivre.net/2007/09/06/otransportenossodecadadia. Acessado em 30.05.2010

01. O autor do texto 1 cometeu alguns erros gramaticais de PONTUAÇÃO. Sobre isso, analise os itens abaixo.
I.
“Veja ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado!”
II. “Dentro do bonde, um anúncio bem visível”
III. “Cresceu tão rápido e demais, São Paulo!”
Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para esses erros.
A) No item I, a omissão da vírgula antes do termo ilustre é erro, uma vez que é obrigatória, porque separa vocativo.
B) No item II, não poderia existir a vírgula após o termo bonde, por separar um adjunto adverbial deslocado, caracterizando,
dessa forma, um erro.
C) No item III, está correto o emprego da vírgula, por separar adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
D) Tanto no item I como no item III, as vírgulas estão corretas por separarem adjuntos adverbiais que exprimem circunstância
de lugar.
E) No item I, a vírgula é facultativa, daí não poder ser considerado um erro de pontuação.
02. Em relação aos termos sublinhados, em apenas uma das alternativas, o termo em parênteses é sinônimo do termo
sublinhado. Assinale-a.
A) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô “vidrado”!” (intransigente)
B) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” (ilegível)
C) “Quem já viveu seis décadas ou mais, não se terá, por certo, olvidado” (esquecido)
D) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso” ( depreciativo)
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” (vulgar)
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03. Em qual das alternativas abaixo, o autor se utilizou de um termo que indica a existência de uma metáfora ?
A) “Quem já viveu seis décadas ou mais ”
B) “São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado!”
C) “‘Maria Fumaça’ o nosso antigo trem – lá vem!”
D) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô ‘vidrado’!”
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso”
04. Em todas as alternativas, os termos sublinhados são sufixos, à exceção de uma cujo termo contém um prefixo.
Assinale-a.
A) “que deixavam o vovô ‘vidrado’!”
B) “E o burro era tão engraçado!”
C) “Quase quinhentos anos de incomum progresso”

D) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível”
E) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso”

05. Observe as afirmativas abaixo sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL.
I.

“Cresceu tão rápido e demais, São Paulo! Viajou no tempo qual falcão alado. Tornou-se próspero, tão forte e
valoroso.” – os adjetivos sublinhados neste trecho concordam com o termo “tempo”.
II. “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria correto o trecho:
Dentro do bonde, uns anúncios bem visíveis.
III. “Pro passageiro ficar bem informado” - substituindo-se o termo sublinhado por passageiras, estaria correto o
trecho: Pras passageiras ficarem bem informadas.
IV. “- Mas que apito tão lindo e demorado!” – se se acrescentasse o termo sineta após apito, estaria correto o trecho:
Mas que apito e sineta tão lindas e demoradas.
Somente está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e IV.

B) II, III e IV.

C) I e IV.

D) I, III e IV.

E) II e III.

TEXTO 02 para as questões de 06 a 10.
Entre 11 de junho e 11 de julho de 2010, pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de
Futebol. O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país-sede.
Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto
financeiro.
A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze
votos contra dez. Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol)
analisaram aspectos, como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros.
Geralmente, os países que organizam a Copa selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos. Em virtude de a
África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo que
Johanesburgo terá dois estádios. As outras oito são: Cidade do Cabo, Durban, Nelspruit, Polokwane, Rustemburgo,
Pretória, Bloemfontein e Port Elizabeth.

Obras do principal estádio, o Soccer City, duraram três anos
O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado
em Johanesburgo. Ele foi construído em substituição ao antigo FNB Stadium, ampliando a capacidade de 88 mil para
94.700 espectadores, tornando-se o maior do continente africano. As obras duraram três anos e custaram cerca de 800
milhões de reais.
Historicamente, a localização do Soccer City é bastante importante. Foi no antigo estádio que, em 1990, Nelson
Mandela fez o seu primeiro discurso após sair da prisão. O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um
time de rugby. Em 1995, o Ellis Park recebeu a final do mundial rugby, principal esporte do país, vencida pela própria
África do Sul e retratada por meio do filme Invictus, em 2009. Este evento foi muito importante para a integração
racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte considerado de brancos.
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06. Nesta COPA 2010, a Fifa adotou uma postura diferenciada em relação a outras copas mundiais que está declarada
na alternativa
A) “Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) analisaram aspectos,
como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros”.
B) “Em virtude de a África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo
que Johanesburgo terá dois estádios”.
C) “O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado em
Johanesburgo”.
D “Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto
financeiro”.
E) “O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país -sede”.
07. Sobre os dois estádios localizados em Johanesburgo, existe uma INFORMAÇÃO INCORRETA contida em uma das
alternativas abaixo. Assinale-a.
A) O Soccer City foi o lugar onde Nelson Mandela proferiu seu primeiro discurso após a saída da prisão.
B) O Soccer City é o estádio mundial mais importante da COPA 2010.
C) O Ellis Park é o maior estádio do continente africano.
D) O Ellis Park pertence a um time de rugby.
E) O Soccer City substituiu o antigo FNB Stadium.
08. No tocante à REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados das afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

“...pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de Futebol”.
“pois atraiu torcedores negros a um esporte considerado de brancos”.
“selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos”
“O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um time de rugby”.

Somente está CORRETO o que se declara na alternativa
A) No item I, o verbo não pede complemente regido de preposição.
B) No item II, o verbo não pede complemento.
C) No item III, ambos os verbos exigem complementos verbais não regidos de preposição.
D) No item IV, o verbo exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição.
E) Nos itens I e IV, os verbos não pedem complemento regido de preposição.
09. Analise as afirmativas abaixo, observando os termos sublinhados nelas contidos.
I.

“Apesar de o torneio durar apenas um mês...” – se substituíssemos o termo sublinhado por embora, o sentido da
oração se manteria inalterado.
II. “Este evento foi muito importante para a integração racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte
considerado de brancos - o conectivo para que poderia substituir o termo sublinhado, sem causar qualquer
prejuízo semântico.
III. “A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze
votos contra dez” - o conectivo sublinhado exprime circunstância temporal, podendo ser substituído por à medida
que.
Somente está CORRETO o que se afirma em
A) I.

B) I e II.

C) I e III.

D) II e III.

E) III.

10. Sobre o texto 2, existe em uma das alternativas abaixo uma mensagem que NÃO se encontra nele declarada.
Assinale-a.
A) Em 2004, a África do Sul foi escolhida como país-sede para o mundial 2010, ao derrotar Marrocos por quatorze votos
contra dez.
B) É a primeira vez que a copa do futebol se realizará no continente africano.
C) Vários esforços, tanto físicos como financeiros, são dispendidos para a realização da Copa Mundial.
D) Para a realização da Copa Mundial 2010, o Comitê da FIFA, formado por 21 membros, analisou, apenas, questões ligadas à
segurança e ao transporte.
E) Em 2009, o filme Invictus retratou a final mundial de rugby, realizada no ano de 1995.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
11. No Excel 2007 (versão em português), as informações relativas ao preço de diversos itens estão todas contidas na
coluna D da planilha. Desejamos que uma célula vazia (na coluna E da mesma planilha) contenha a soma destes
preços presentes na coluna D. O comando que deve ser digitado para obter tal ação é
A) =SOMA(D:D)

B) =SOMA(D$)

C) =SOMA(D$:D$)

D) =SOMA(D*:D*)

E) =SOMA(D)

12. Uma das formas mais comuns de disseminação de vírus de computador atualmente é através de mensagens de
email. Uma das seguintes opções NÃO se refere a um mecanismo de prevenção de infecções por esta via. Assinale-a.
A) Não abrir anexos de fontes desconhecidas.
B) Atualizar o programa de antivírus do computador.
C) Verificar o remetente antes de abrir o email.
D) Utilizar somente programas de Webmail.
E) Ler uma versão somente do texto do email antes de abri-lo.
13. As pastas-padrão para organização dos emails no Outlook Express 6 (versão em português) são:
A) Entrada, Enviados, Rascunhos e Spam.
B) Caixa de entrada, Caixa de saída, Itens enviados, Itens excluídos e Rascunhos.
C) Caixa de entrada, Emails enviados, Emails recebidos e Lixeira.
D) Caixa de entrada, Caixa de saída, Emails não enviados, Lixeira.
E) Caixa de entrada, Caixa de emails enviados, Caixa de emails não enviados, Spam.
14. O termo Phising refere-se a uma forma de fraude caracterizada pela(pelo)
A) tentativa de aquisição de informações sigilosas (senhas, números de contas bancárias, etc), fazendo-se passar por alguma
fonte (página do banco, remetente de email, etc) confiável.
B) instalação de um programa de computador (keylogger) especializado na captura de informações (senhas, números de contas
bancárias, etc) digitadas via teclado.
C) envio de anexos contendo vídeos ou outras informações atraentes, mas que, na verdade, instalam, ao serem executados,
programas maliciosos no computador.
D) envio de uma quantidade massiva de emails , provocando a queda de servidores e permitindo o ataque especializado de
Hackers.
E) tentativa de invasão de sistemas mediante a tentativa de todas as possibilidades (força bruta) de senhas , permitindo ao
invasor ter acesso ao sistema como se fosse um usuário válido.
15. O uso de contas com senhas de acesso é um mecanismo que o Windows XP usa para controlar as informações que
podem ser visualizadas por cada usuário do computador. Um usuário que apenas terá acesso ao computador por
um curto período de tempo pode utilizar uma conta chamada de “Conta de Convidado”. Sobre este tipo de conta, é
INCORRETO afirmar que
A) é uma conta do tipo “Limitada” não permitindo ao usuário instalar programas que alterem as configurações do computador.
B) é uma conta de acesso sem senha. O usuário deve ter ciência de que seus arquivos podem, desta forma, ser visualizados por
outros usuários do computador.
C) é uma conta de acesso temporário. Usuários que precisam utilizar o sistema com todas as suas funcionalidades devem
solicitar uma conta específica para eles (do tipo Administrador, possivelmente).
D) o computador pode ter diversas contas com privilégios de Administrador e apenas uma “Conta de Convidado”.
E) o computador pode ter apenas uma conta com privilégios de Administrador e diversas “Contas de Convidado”.
16. Ao escrever um email utilizando o Outlook Express 6 (versão em português), um usuário deseja que os diversos
destinatários de seu email não possam ver o endereço um do outro. A opção que deve ser utilizada neste caso é
A) “Para”.

B) “Cc”.

C) “Cco”.

D) “Invisível”.

E) “Anônimo”.

17. No Word 2007, podemos usar o mecanismo de mala direta para criar, por exemplo, documentos personalizados
como uma carta modelo a ser enviada para diversos clientes, contendo cada carta o nome do cliente específico para
a qual ela está sendo enviada. As etapas necessárias a usar tal funcionalidade são:
A) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Acess, contendo as informações dos
clientes, Visualização dos documentos Gerados.
B) Definição do documento principal, Conexão do documento principal ao formulário Acess, contendo as informações dos
clientes, Visualização dos documentos Gerados.
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C) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Excel, contendo as informações dos
clientes, Visualização dos documentos Gerados.
D) Definição do documento principal, Uso combinado de Ctrl-C, Ctrl-V para conexão do documento à fonte de dados,
Vinculação do documento padrão ao formulário de dados, Visualizar e completar a mesclagem.
E) Definição do documento principal, Conexão do documento principal a uma fonte de dados, Adicionar espaços reservados
(campos de mala direta) ao documento, Visualizar e completar a mesclagem.
18. No Word 2007, é possível usar senhas que ajudam para evitar acesso indevido, por exemplo, a informações
privativas presentes no documento. Para ativar esse recurso de segurança em um arquivo no Word 2007, é
necessário
A) clicar no Botão do Microsoft Office
apontando, em seguida, para a guia “Salvar Como”. Nesta guia, clicar em “Salvar
cópia segura”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso.
B) clicar no Botão do Microsoft Office
apontando, em seguida, para a guia “Segurança”. Nesta guia, clicar em “Ativar
senha”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso.
C) clicar no Botão do Microsoft Office
apontando, em seguida, para a guia “Preparar”. Nesta guia, clicar em
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso.
D) clicar no Botão do Microsoft Office
apontando, em seguida, para a guia “Ativar Senha”. Nesta guia, clicar em
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso.
E) não é possível ativar senhas no Word 2007. Uma cópia do arquivo deve ser salva no formato Word 2003, para que seja
possível ativar senha na aba “Salvar cópia de segurança”.
19. Um funcionário digitou, em uma planilha do Excel 2007 (versão em português), as seguintes informações dos
clientes da empresa na qual trabalha: Nome do Cliente; Endereço; Telefone. As informações foram organizadas
uma coluna para cada um destes itens e um cliente (com todas as informações digitadas) em cada linha. Após digitar
as informações sobre todos os clientes, o funcionário selecionou a guia “Início” no grupo “Editar” e clicou em
“Classificar e Filtrar” escolhendo a opção “Classificar de A a Z”. Se a célula ativa pertencia à coluna com as
informações de Nome do Cliente, este conjunto de ações terá por efeito:
A) nada acontecerá, pois o comando “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver
selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está
selecionada o que não terá, portanto, efeito algum.
B) acontecerá um erro, pois o comando “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver
selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está
selecionada o que terá, portanto, efeito de ativar mensagem de erro.
C) cada coluna da planilha será, independentemente, organizada em ordem alfabética. As colunas, desta forma, não
acompanharão as mudanças de posição das células uma da outra, o que acarretará em perda da integridade das informações
digitadas: As linhas de Nome do Cliente, Endereço e Telefone não mudarão de posição juntas , perdendo sua referência uma
com a outra.
D) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas, contudo,
não acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, o que acarretará em perda da integridade das
informações digitadas: As linhas de Endereço e Telefone não mudarão de posição, perdendo sua referência com as
informações de Nome do Cliente.
E) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas
acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações
digitadas: Cada cliente ainda estará na mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone. A coluna contendo as
informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas acompanharam as mudanças de
posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações digitadas: Cada cliente ainda estará na
mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone.
20. Algumas ações, tais como instalações indevidas de programas, podem danificar o Windows XP (versão em
português) de tal forma que ele não possa iniciar corretamente. Uma forma de inicializar o computador nesses
casos, a fim de sanar o problema é a de
A) inicializar o computador em modo de segurança.
B) ativar a ferramenta de restauração de software.
C) reiniciar o computador tantas vezes quantas necessárias até que alguma das vezes inicialize corretamente o sistema.
D) ativar a ferramenta de limpeza de disco.
E) usar o disco de ativação de emergência do Windows XP.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O princípio da prudência determina a adoção
A) do maior valor para os elementos do Ativo e do Passivo .
B) do me nor valor para os elementos do Ativo e do maior valor para os do Passivo .
C) do maior valor para os elementos do Ativo e do menor valor para os do Passivo .
D) de igual critério para os elementos do Ativo e os do Passivo.
E) de menor valor para os elementos do Ativo e os do Passivo.
22. O prazo para apuração do patrimônio lí quido da sociedade investida, em comparação com a data de
levantamento das demonstrações contábeis da sociedade investidora, para fins de avaliar o investimento
pelo método de equivalência patrimonial, é
A ) da mesma data do balanço da sociedade investidora .
B) d e noventa dias antes do balanço da sociedade investidora .
C) d a mesma data ou até sessenta dias após a data do balanço da sociedade investidora .
D) d a mesma data ou até sessenta dias antes da data do balanço da sociedade investidora .
E) d a mesma data ou até cento e vinte dias após a data do balanço da sociedade investidora .
23. Provisão cujo débito é registrado no custo de fabricação:
A) p rovisão para contingências fiscais.
B) p rovisão para férias.
C) p rovisão para contingência trabalhista.
D) p rovisão para garantias de produtos vendidos.
E) p rovisão para garantia de produtos acabados.
24. Partes beneficiárias representam
A) empréstimo concedido pela empresa aos acionistas .
B) u m tipo de ação ordinária .
C) u m tipo de ação preferencial.
D) t ítulos negociáveis emitidos pela empresa.
E) u m tipo de ação nominal.
2 5. O conceito de responsabilidade para fins de controle interno representa:
A) conferir todos os cálculos.
B) limitar o acesso de funcionários aos ativos da empresa.
C) estabelecer os fluxos internos de documentos .
D) conferir as notas fiscais .
E) d efinir as atribuições de cada funcionário na organização .
2 6. A Receita Líquida sofre influência da seguinte Conta:
A) Despesas administrativas .
B) Provisão para contribuição social.
C) Perda por deterioração de mercadorias em estoque.
D) Abatimento concedido ao cliente por devolução parcial da mercadoria .
E) Abatimento concedido ao cliente por pagamento antecipado da dívida.
2 7. Uma empresa por ocasião do encerramento do exercício apresentava os seguintes saldos: (Pede -se
calcular o resultado da empresa)
Contas

Saldos

Bancos Conta Movimento
Caixa
Capital Social
Despesas Antecipadas de Juros
Despesas com Energia Elétrica
Despesas com Material de Escritório
Despesas com Publicidade

400,00
175,00
800,00
900,00
30,00
60,00
125,00
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Despesas com Salários
Despesas de Seguros
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Impostos
Instalações
Reservas de Lucros
Móveis e Utensílios
Receitas de Serviços a Prestar
Receitas de Serviços Prestados
Receitas Financeiras
Salários a Pagar

250,00
50,00
250,00
250,00
250,00
300,00
115,00
500,00
600,00
825,00
200,00
250,00

A ) R$ 40,00 de prejuízo.
B) R$ 260,00 de lucro .
C) R$ 60,00 de lucro.

D) R$ 375,00 de lucro.
E) R$ 860,00 de lucro .

2 8. Uma empresa publicou, em 31.12.2009, o Balanço Patrimonial, conforme se segue:
Balanço Patrimonial
ATIVO

2009

2008

77.250,00

71.750,00

22.500,00

15.000,00

Ativo Permanente

34.000,00

23.750,00

Total do Ativo

133.750,00 110.500,00 Total do Passivo

Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo

PASSIVO
Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

2009

2008

54.250,00

45.750,00

37.500,00

27.250,00

42.000,00

37.500,00

133.750,00

110.500,00

A afirmativa CORRETA é
A) O índice de Liquidez Geral foi reduzido em R$ 0,09 de 2008 para 2009, porém este fator compromete a liquidez da
companhia em curto prazo, uma vez que o índice de Liquidez Corrente, ao final de 2009, é de R$ 1,42.
B) O índice de Liquidez Corrente foi reduzido em R$ 0,15 de 2008 para 2009, porém essa redução não interfere no fluxo de
caixa da comp anhia, uma vez que este índice considera operações de longo prazo.
C) O índice de Liquidez Corrente de 2008 para 2009 decresceu de R$ 1,57 para R$ 1,42, porém este fator não compromete a
liquidez da comp anhia em curto prazo, uma vez que a capacidade de endividamento dela está acumulada em longo prazo.
D) O índice de Liquidez Geral foi reduzido em R$ 0,10 de 2008 para 2009, porém este fator não compromete a liquidez da
companhia em curto prazo, uma vez que o índice de Liquidez Corrente, ao final de 2009, é de R$ 1,42.
E) O índice de Liquidez Geral foi reduzido em R$ 0,12 de 2008 para 2009, porém este fator não compromete a liquidez da
companhia em curto prazo, uma vez que o índice de Liquidez Corrente, ao final de 2009, é de R$ 1,42.
2 9. As vendas a prazo de determinada empresa no ano de 2009 foram de R$ 1.800,00, e o saldo mensal das
contas a receber foi como s e segue:
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09

300,00
350,00
400,00
550,00
450,00
600,00
500,00
430,00
480,00
520,00
540,00
580,00

Com base nas informações , é CORRETO afirmar que a rotação das contas a receber é de
A ) 96 dias .

B) 86 dias .

C) 69 dias .
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D) 87 dias .

E) 78 dias .

3 0. Das afirmações a seguir, indique aquela que é formada por fatores que provocam movimentações do caixa, geradas
pelas atividades de investimentos.
A) Contratação de financiamentos de longo prazo e aumento de capital com utilização de reservas.
B) Acréscimos de capital por subscrição firme de ações ordinárias e reversão de reserva contingencial.
C) Reversão de provisão para devedores duvidosos e alienação de imobilizado operacional.
D) Alienação de imobilizado e aquisições de controle acionário de outras companhias.
E) Aumento de capital com utilização de saldo de reservas de lucro e aquisição de investimentos permanentes.
3 1. O valor do ICMS que é levado ao resultado do exercício representa o ICMS
A) sobre compras .
B) sobre venda .
C) a pagar.

D) a receber.
E) a restit uir.

32. Em relação a um investimento que está sob o regime de capitalização composta, é CORRETO afirmar que
A) a taxa de juro em cada período de capitalização incide sobre o capital inicial investido.
B) os juros em cada período de capitalização tendem a ser constantes.
C) o valor dos juros gerados a cada período de capitalização decresce em função do tempo.
D) o valor dos juros gerados a cada período de capitalização decresce em função da taxa .
E) a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período de capitalização anterior.
33. A taxa proporcional ao bimestre de uma taxa de 18% ao ano é
A) 3% ao bimestre.
B) 2% ao bimestre.
C) 2,5% ao bimestre.

D) 1,5% ao bimestre.
E) 1,0% ao bimestre.

34. Um valor emprestado por dois anos, taxa de juros compostos de 12% ao ano. Sabendo que o valor devolvido após
dois anos foi R$500.000,00, o valor inicial do empréstimo foi de
A) R$ 398.596.94.
B) R$ 403.226,70.
C) R$ 446.429,20.

D) R$ 423.550,10.
E) R$ 435.596,94.

35. Assinale a alternativa que apresenta a circunstância em que o Sistema de Custeio por Ordem de Produção é
indicado.
A) O montante dos custos fixos é superior ao valor dos custos variáveis.
B) A empresa é monoprodutora.
C) O montante dos custos indiretos de fabricação é maior que os custos de mão-de-obra direta.
D) A empresa adota o Custo-Padrão para controle dos custos indiretos de fabricação.
E) Os produtos s ão industrializados de acordo com as especificações dos clientes.
3 6. Acerca dos Restos a Pagar na contabilidade pública, assinale a alternativa CORRETA.
A) Restos a Pagar não processados se referem a despesas já liquidadas.
B) O cancelamento dos Restos a Pagar não altera a situação líquida patrimonial da entidade.
C) O cancelamento dos Restos a Pagar altera a situação líquida patrimonial da entidade.
D) Restos a Pagar não processados se referem a despesas empenhadas e canceladas.
E) A inscrição de Restos a Pagar Não-Processados não implica o reconhecimento da despesa orçamentária o ato da inscrição.
37. Constituem a dívida flutuante de uma entidade, consoante a Lei nº4.320/64:
A) as despesas tão somente empenhadas.
B) os depósitos de terceiros e os Restos a Pagar não processados.
C) os Serviços da Dívida a Pagar, por serem dívidas de curto prazo.
D) os Débitos de Tesouraria, por serem dívidas de longo prazo.
E) as despesas de exercícios anteriores.
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38. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à realização da despesa pública, de acordo com a Lei nº 4.320/64.
A) A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor.
B) Na liquidação, verifica-se a origem e o objeto que se deve pagar.
C) A liquidação de despesa, por fornecimento de bens ou serviços, deverá ser realizada com base no contrato, se houver, e na
nota de empenho.
D) A despesa pública é reconhecida no estágio do pagamento.
E) A liquidação da despesa pode ocorrer inobstante a inexistência de recursos em caixa suficientes para pagá-la.
39. Integram-se ao Patrimônio Público, sem correspondência passiva, efetivamente ou por mutação:
A) Ingressos no Disponível.
B) Entradas no Caixa.
C) Receitas Extraorçamentárias.

D) Receitas Públicas.
E) Receitas Previstas.

40. De acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, a receita é disposta nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. Indique a opção INCORRETA com relação a tal tema.
A) As Receitas de Capital são as oriundas de operações de crédito, cobrança de multas e juros de mora, alienação de bens, de
amortização de empréstimos concedidos, de indenizações e restituições, de transferências de capital e de outras receitas de
capital.
B) São Receitas Correntes as receitas tributárias, patrimonial, agropecuária, industrial, de contribuições, de serviços e diversas
e, ainda, as transferências correntes.
C) São Receitas de Capital as provenientes de alienações, conversão de bens e direitos em espécie e superávit do orçamento
corrente.
D) A Receita Tributária é a resultante da cobrança de tributos pagos pelos contribuintes em razão de suas atividades, suas
rendas e suas propriedades.
E) É considerado Receita de Capital o superávit do Orçamento Corrente, segundo a Lei Federal n. 4.320/64.
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