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Em 1976, Roberto Carlos lançou um funk com a seguinte letra: Se faço 
alguma coisa sempre alguém vem me dizer/Que isso ou aquilo não se deve 
fazer/Já não sei mais o que é certo/E como vou saber/O que devo fazer/Que 
culpa tenho eu/Me diga amigo meu/Será que tudo o que eu gosto/É ilegal, é 
imoral ou engorda?. Esse divertido libelo contra o movimento politicamente 
correto fez sucesso em pleno regime militar. O que inspirou Roberto Carlos a 
esse ato de transgressão foram as patrulhas morais que rechaçavam as auto-
indulgências do cidadão comum por seus pequenos prazeres terrenos. 
Naquele ano o brasileiro habitava um modesto paraíso de liberdades 
individuais: podia tomar uma taça de vinho e dirigir seu Opala SS, soltar 
baforadas de Minister onde bem entendesse e comer biscoitos recheados sem 
se preocupar se cada mordida aumentaria seu risco de sofrer um infarto.  

De lá para cá, não foi apenas Roberto Carlos que se tornou mais 
conservador. O Estado brasileiro também enquadrou alguns hábitos cotidianos. 
No dia 20 de junho, entrou em vigor a Lei número 11.705, conhecida como “Lei 
Seca”. Seu objetivo é nobre: coibir a mistura de álcool e direção, uma 
combinação responsável por boa parte das 35 mil mortes no trânsito a cada 
ano. Para combater um problema tão nocivo à sociedade, a lei recorre a 
medidas extremas: ela não permite que o condutor de um veículo tenha bebido 
uma gota de álcool antes de dirigir – a tolerância mínima de 0,2 gramas de 
álcool por litro de sangue foi proposta pelo Ministério da Saúde para evitar que 
medicamentos e enxaguantes bucais fossem pegos pelo bafômetro. Se o 
motorista estiver acima do limite de 0,6 gramas por litro, além da multa de 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargo 02 



 2

R$ 955 e de perder a habilitação por um ano, ele vai para a cadeia. Os 
reincidentes podem pegar uma pena de três anos. [...] 

A Lei Seca não é o único exemplo de preocupação do Estado com 
hábitos particulares. Há três semanas, o governador José Serra enviou um 
projeto de lei à Assembléia Legislativa de São Paulo proibindo o fumo em 
lugares fechados, públicos ou privados. Nem mesmo as áreas livres dentro de 
condomínios ou os fumódromos de empresas seriam permitidos. A multa para 
os estabelecimentos poderá ir de R$ 220 a R$ 3,3 milhões. Acabariam também 
as alas para fumantes dos restaurantes. [...] 

Assim como a bebida e o cigarro, a indústria dos alimentos também está 
sob a vigilância da turma da saúde. No fim do século XX, o mundo acordou 
para o problema da obesidade. Não mais como uma questão estética, mas 
como um dos mais graves problemas da sociedade moderna. Nos países 
desenvolvidos, os problemas de saúde relacionados à má qualidade e aos 
excessos da alimentação matam mais gente que a fome. A reação envolve o 
cerco às empresas de fast-food, de açúcar e biscoitos, principalmente. 

No mundo, o limite zero de álcool para quem dirige é exclusividade de 
países menos desenvolvidos. 

Na semana passada, a ofensiva foi contra a gordura trans. Patenteado 
em 1902 na Alemanha, esse tipo de gordura artificial foi adotado pela indústria 
alimentícia desde os anos 1960 como substituto das gorduras de origem 
animal. A gordura trans é obtida pela adição de uma molécula de hidrogênio a 
um óleo vegetal, tornando-o sólido. A princípio, acreditava-se que ela tornaria 
os alimentos mais saudáveis. Em 1988, um estudo ligou sua presença em 
alimentos a uma série de doenças vasculares. De lá para cá, várias pesquisas 
revelaram que ela aumenta um tipo de colesterol, chamado LDL, nocivo ao 
organismo. Atualmente, os rótulos de alimentos com gorduras trans devem 
informar em que quantidade ela é usada na composição. Alguns alardeiam ser 
livres desse tipo de gordura.  

Para o governo, isso é pouco. Numa reunião com os fabricantes de 
alimentos realizada neste ano, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
citou os números de pessoas hospitalizadas por causa de acidentes vasculares 
cerebrais para justificar o banimento do ingrediente. A gordura trans deixa a 
batata frita crocante, dá consistência à margarina e aos requeijões cremosos e 
tem uma infinidade de aplicações na indústria alimentícia. Para Edmund Klotz, 
presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, não é 
possível eliminar esse ingrediente em três anos, como pede o Ministério da 
Saúde. “Se for fixado um prazo para acabar com a gordura trans, vamos ter de 
voltar à velha banha”, disse. 

Não há dúvida de que todos esses ataques a hábitos individuais são 
sustentados pela lógica do bem-estar geral. Trata-se, afinal, de um esforço 
coletivo para salvar vidas humanas. Mas será que, para conquistar esse 
objetivo nobre, é necessária uma intervenção tão radical sobre os direitos 
individuais? Até que ponto a defesa – legítima – da saúde e do bem-estar 
coletivos deve se sobrepor à defesa – também legítima – da liberdade de 
escolha de cada um de nós?  

(Revista Época, 12 de setembro de 2008) 
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QUESTÃO 01 
 
Ao utilizar a referência ao funk de Roberto Carlos, no 1º parágrafo, pode-se 
dizer que o locutor do texto quis: 
 
a) defender os hábitos existentes naquela época. 
b) mostrar que o brasileiro sabia lutar pelos seus direitos. 
c) demonstrar que certos problemas são comuns em épocas diferentes. 
d) alertar-nos para a necessidade de percebermos que estamos a um passo 

da ditadura. 
 
QUESTÃO 02 
 
Sobre a constituição do texto, é correto  afirmar, EXCETO: 
 
a) O primeiro e o segundo parágrafos apresentam a tese que será 

desenvolvida ao longo do texto. 
b) O quinto parágrafo pode ser entendido como uma conclusão para o quarto 

parágrafo. 
c) O último parágrafo retoma algumas das idéias presentes no funk de 

Roberto Carlos. 
d) A exemplificação é um recurso utilizado ao longo do texto. 
 
QUESTÃO 03 
 
Em relação à gordura trans, o governo almeja, EXCETO: 
 
a) banir a gordura trans dos alimentos. 
b) levar os consumidores a optar pela velha banha. 
c) informar o consumidor dos riscos de consumo dessa gordura. 
d) apresentar no rótulo dos alimentos a quantidade de gordura trans presente 

em sua composição. 
 
QUESTÃO 04 
 
Há traços de oralidade em: 
 
a)  “Para o governo, isso é pouco.” 
b) “Assim como a bebida e o cigarro, a indústria dos alimentos também está 

sob a vigilância da turma da saúde.” 
c) “Se faço alguma coisa sempre alguém vem me dizer/Que isso ou aquilo não 

se deve fazer/Já não sei mais o que é certo.” 
d) “E como vou saber/O que devo fazer/Que culpa tenho eu/Me diga amigo 

meu/Será que tudo o que eu gosto/É ilegal, é imoral ou engorda?” 
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QUESTÃO 05 
 
Sobre o trecho: “Mas será que, para conquistar esse objetivo nobre, é 
necessária uma intervenção tão radical sobre os direitos individuais? Até que 
ponto a defesa – legítima – da saúde e do bem-estar coletivos deve se 
sobrepor à defesa – também legítima – da liberdade de escolha de cada um de 
nós?”, é CORRETO afirmar: 
 
a) Instiga o leitor a se revoltar contra a interferência em seus direitos. 
b) Expõe a insatisfação do locutor com as decisões tomadas pelo governo. 
c) Questiona se uma intervenção tão radical sobre os interesses individuais é 

realmente nobre. 
d) Leva o leitor a refletir sobre a necessidade de se imporem leis que interfiram 

nos direitos individuais. 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Os termos destacados foram corretamente  interpretados entre parênteses, 
EXCETO em: 
 
a) “Esse divertido libelo  contra o movimento politicamente correto fez sucesso 

em pleno regime militar.” (canto). 
b) “[...] citou os números de pessoas hospitalizadas por causa de acidentes 

vasculares cerebrais para justificar o banimento  do ingrediente.” 
(exclusão). 

c) “Seu objetivo é nobre: coibir  a mistura de álcool e direção, uma 
combinação responsável por boa parte das 35 mil mortes no trânsito a cada 
ano.” (impedir). 

d) “O que inspirou Roberto Carlos a esse ato de transgressão foram as 
patrulhas morais que rechaçavam  as auto-indulgências do cidadão comum 
por seus pequenos prazeres terrenos.” (se opunham). 

 
 
QUESTÃO 07 
 
Em: “Para o governo, isso  é pouco.”, isso  (7º parágrafo) se refere: 
 
a) à ofensiva contra a gordura trans. 
b) às pesquisas que revelaram que a gordura trans aumenta um tipo de 

colesterol. 
c) à obrigação de se informar, no rótulo da embalagem, a quantidade de 

gordura trans utilizada. 
d) ao número de pessoas hospitalizadas por causa de acidentes cerebrais 

vasculares. 
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QUESTÃO 08 
 
Em: “Para combater um problema tão nocivo à sociedade  [...]”, o termo 
destacado exerce a função sintática de: 
 
a) adjunto adnominal. 
b) adjunto adverbial. 
c) objeto indireto. 
d) complemento nominal. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
Em: “Se for fixado um prazo para acabar com a gordura tr ans , vamos ter de 
voltar à velha banha.”, a idéia expressa pelo se, na oração destacada, é a 
mesma  que em: 
 
a) “Até que ponto a defesa – legítima – da saúde e do bem-estar coletivos 

deve se sobrepor à defesa – também legítima – da liberdade de escolha de 
cada um de nós?” 

b) “Se o motorista estiver acima do limite de 0,6 gramas por litro, além da 
multa de R$ 955 e de perder a habilitação por um ano, ele vai para a 
cadeia.” 

c) “De lá para cá, não foi apenas Roberto Carlos que se tornou mais 
conservador.” 

d) “...podia tomar uma taça de vinho e dirigir seu Opala SS, soltar baforadas 
de Minister onde bem entendesse e comer biscoitos recheados sem se 
preocupar se cada mordida aumentaria seu risco de sofrer um infarto.  

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Os termos destacados têm natureza adverbial, EXCETO em: 
 
a) “Naquele ano o brasileiro habitava um modesto paraíso de liberdades 

individuais .” 
b) “No fim do século XX , o mundo acordou para o problema da obesidade.” 
c) “Esse divertido libelo contra o movimento politicamente  correto fez 

sucesso em pleno regime militar.” 
d) “A reação envolve o cerco às empresas de fast-food, de açúcar e biscoitos, 

principalmente .” 
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QUESTÃO 11 
 
Há voz passiva em: 
 
a) “Os reincidentes podem pegar uma pena de três anos [...].” 
b) “Na semana passada, a ofensiva foi contra a gordura trans.” 
c)  “Patenteado em 1902 na Alemanha, esse tipo de gordura artificial foi 

adotado pela indústria alimentícia desde os anos 1960 como substituto das 
gorduras de origem animal.” 

d) “Para combater um problema tão nocivo à sociedade, a lei recorre a 
medidas extremas: ela não permite que o condutor de um veículo tenha 
bebido uma gota de álcool antes de dirigir.” 

 
 
 
 
QUESTÃO 12 
 
Os articuladores sintáticos estão corretamente  substituídos entre parênteses, 
EXCETO em: 
 
a) “Assim como  a bebida e o cigarro, a indústria dos alimentos também está 

sob a vigilância da turma da saúde.” (Além de). 
b) “Para combater um problema tão nocivo à sociedade, a lei recorre a 

medidas extremas [...]” (A fim de). 
c) “Mas será que, para conquistar esse objetivo nobre, é necessária uma 

intervenção tão radical sobre os direitos individuais?” (No entanto). 
d) “[...] não é possível eliminar esse ingrediente em três anos, como  pede o 

Ministério da Saúde.” (conforme). 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Os termos destacados são pronomes indefinidos, EXCETO: 
 
a) “Será que tudo  o que eu gosto [...].” 
b) “Que isso  ou aquilo  não se deve fazer.” 
c) “Se faço alguma  coisa sempre alguém  vem me dizer [...].” 
d) “Não há dúvida de que todos  esses ataques a hábitos individuais são 

sustentados pela lógica do bem-estar geral.” 
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QUESTÃO 14 
 
Em: “Naquele ano o brasileiro habitava  um modesto paraíso de liberdades 
individuais [...]”, habitava está flexionado no: 
 
a) presente do indicativo. 
b) pretérito perfeito do indicativo. 
c) pretérito imperfeito do indicativo. 
d) pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Em: “Será que tudo o que eu gosto [...]”, o  é: 
 
a) artigo definido. 
b) artigo indefinido. 
c) pronome indefinido. 
d) pronome demonstrativo. 
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QUESTÃO 16 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre as teclas de atalho do Microsoft Excel 
2003, versão português: 
 

I. CTRL+A é equivalente à opção de menu “Arquivo � Abrir...”. 
II. CTRL+B é equivalente à opção de menu “Arquivo � Salvar”. 
III. CTRL+C é equivalente à opção de menu “Editar � Colar”. 
 

São VERDADEIRAS  as afirmativas: 
 

a) I, II e III. 
b) II e III, apenas. 
c) I e II, apenas.  
d) I e III, apenas. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
Em relação à utilização de funções no Microsoft Excel 2003, versão português, 
todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 
a) A função “MÉDIA” retorna a média aritmética dos argumentos informados. 
b) A função "DIA.DA.SEMANA" retorna um texto identificando o dia da semana: 

“SEG”, “TER”, “QUA”, “QUI”, “SEX”, “SAB” ou “DOM”. 
c) A função "DESVPADP" calcula o desvio padrão com base na população total 

informada como argumento.  
d) A função "SOMA" retorna a soma de todos os números em um intervalo de 

células. 
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QUESTÃO 18 
 
 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes ao Microsoft Windows XP 
Professional, versão português: 
 

I. “Barra de Tarefas” é a barra que contém o botão “Iniciar” e aparece, por 
padrão, na parte inferior da área de trabalho  

II. “Área de Notificação” é a área à direita dos botões da barra de tarefas 
que exibe a hora e também pode conter atalhos que forneçam acesso 
rápido a programas. 

III. A barra “Inicialização rápida” da barra de tarefas exibe ícones nos quais 
o usuário pode clicar para abrir programas rapidamente, mostrar a área 
de trabalho ou realizar outras tarefas. 

 
São VERDADEIRAS  as afirmativas: 
 
a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Em relação aos ícones das barras de ferramentas do Microsoft Word 2003, 
versão português, analise as seguintes afirmativas: 
 

I.  Exibe a estrutura do documento. 

II.  Justifica os parágrafos selecionados. 

III.  Verifica ortografia e gramática.  
 
São VERDADEIRAS  as afirmativas: 
a) I e III, apenas. 
b) I e II, apenas.  
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 20 
 
São opções disponíveis do menu “Formatar” do Microsoft Word 2003, versão 
português, EXCETO: 
 
 
a) Bordas e sombreamento... 
b) Parágrafo... 
c) Tema... 
d) Tabela... 
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QUESTÃO 21 
 
O desconto racional simples de uma nota promissória, cinco meses antes do 
vencimento, é de R$ 800,00, a uma taxa de 4% ao mês. Calcule o desconto 
comercial simples correspondente, isto é, considerando o mesmo título, a 
mesma taxa e o mesmo prazo: 
 
a) R$ 960,00. 
b) R$ 666,67. 
c) R$ 973,32. 
d) R$ 640,00. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
A taxa de 40% ao bimestre é equivalente a uma taxa trimestral composta de: 
 
a) 60,0%. 
b) 66,6%. 
c) 68,9%. 
d) 72,8%. 
 
QUESTÃO 23 
 
Qual é a taxa bimestral equivalente a 27% a.t.? 
 
a) 17,2% a.t.   
b) 17,2% a.b.   
c)  0,17 % a.t. 
d)  0,17 % a.b. 
 
 
QUESTÃO 24 
Se a inflação mensal está em torno de 0,7%, em quanto tempo, 
aproximadamente,  uma mercadoria que custa R$ 39.500,00 atingirá o preço 
de R$ 48.754,50? 
 
a) 10 meses.    
b) 20 meses.      
c) 30 meses.    
d) 40 meses. 
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QUESTÃO 25 
 
Um capital de R$1.200,00, aplicado no sistema de juros compostos, produziu 
juros de R$ 852,39. Se a taxa da aplicação foi de 5%, o tempo em que o capital 
esteve aplicado, é aproximadamente: 
 
a) 10 meses.    
b) 20 meses.      
c) 30 meses.     
d) 40 meses. 

 
QUESTÃO 26 
 
Um título no valor de R$ 30.000,00 foi descontado 4 meses antes do seu 
vencimento no regime de juros compostos, com uma taxa de 3% ao mês. O 
desconto desse título no sistema de descontos comercial “por fora” e no 
sistema de descontos racional “por dentro”, é respectivamente: 
 
a) R$ 3.441,22  e  R$ 3.345,42. 
b) R$ 26.558,78 e R$ 26.654,58. 
c) R$ 2.345,65  e  R$ 2.254,98. 
d) R$ 24.328,75 e R$ 24.589,45. 
 
QUESTÃO 27 
 
Sabe-se que um título no valor de R$ 200.000,00, com 210 dias a vencer, gera 
um desconto racional “por dentro” no valor de R$ 22.157,58. A taxa mensal 
aplicada na operação foi de aproximadamente: 
 
a)   1,25%. 
b)   1,69%. 
c) 16,90%. 
d) 12,50%. 

 
QUESTÃO 28 
 
O montante produzido por um capital de R$ 15.000,00, aplicado a juros 
compostos durante 12 meses, a uma taxa de 1,8% ao mês, é: 
 
a) R$   8.589,95. 
b) R$ 19.852,36. 
c) R$ 18.580,81. 
d) R$   6.421,35. 
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QUESTÃO 29 
 
A preferência por gênero de filme alugado em uma locadora de vídeos é a 
seguinte:  
 
Homens: 30 comédias, 45 romances e 75 policiais;  
Mulheres: 20 comédias, 55 romances e 25 policiais.  
 
Sorteando-se ao acaso uma dessas locações de vídeo, responda às perguntas 
que seguem. A probabilidade de um homem ter alugado um filme ou o filme ser 
um romance, é: 
 
a) 0,41. 
b) 0,10. 
c) 0,82. 
d) 0,25. 
 
QUESTÃO 30 
 
No lançamento de quatro moedas “honestas”, a probabilidade de ocorrerem 
duas caras e duas coroas, é: 
 
a) 6,20%. 
b) 18,70%. 
c) 25,00%. 
d) 37,50%. 
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QUESTÃO 31 
 
Segundo o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta 
Administração Estadual, são deveres éticos do servidor público, EXCETO: 
 
a) exercer a função, o poder ou a autoridade de acordo com as exigências da 

administração pública, ainda que o exercício desta seja contrário ao 
interesse público. 

b) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da 
função. 

c) respeitar a hierarquia administrativa e representar contra atos ilegais ou 
imorais. 

d) ser assíduo e freqüente ao serviço. 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Segundo o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta 
Administração Estadual, é vedado ao servidor público, EXCETO: 
 
a) utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para 
outrem. 

b) ser conivente com erro ou infração ao Código de Conduta Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão.  

c) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 

d) aceitar brindes que não tenham valor comercial ou que, sendo distribuídos a 
título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de 
eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de um 
salário mínimo. 
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QUESTÃO 33 
 
Como resultantes da conduta ética que deve imperar no ambiente de trabalho e 
em suas relações interpessoais, são direitos do servidor público, segundo  o 
Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual, 
EXCETO: 
 
a) igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e 

profissional. 
b) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do 

exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 
c) liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da instituição e 

dos demais agentes públicos. 
d) igualdade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e 

reconhecimento de desempenho. 
 
QUESTÃO 34 
 
A representação gráfica de uma organização é feita por meio do: 
 
 
a) fluxograma. 
b) organograma. 
c) diagrama. 
d) histograma. 
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QUESTÃO 35 
 
São duas as formatações básicas da estrutura organizacional: a formal e a 
informal. Assinale V, para Verdadeiro , e F para Falso . 
 
(  ) Estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é 
formalmente estabelecida pela empresa, as quais surgem e se desenvolvem 
espontaneamente, e, portanto, apresenta situações que não aparecem no 
organograma. 
 
(   ) Estrutura formal é a que representa a estrutura organizacional da empresa 
– na realidade, parte dela – e que procura consolidar, ainda que de forma geral, 
a distribuição das responsabilidades e autoridades pelas unidades 
organizacionais da empresa. 
 
(  ) Uma desvantagem da estrutura formal é que possibilita atritos entre 
pessoas. 
 
(    )  A estrutura informal é representada pelo organograma da empresa. 
 
A ordem correta, de cima para baixo, é: 
 
a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – V – V – F. 
d) V – V – F – V. 
 
QUESTÃO 36 
 
Critério de departamentalização que costuma ser menos flexível: 
 
a) funcional. 
b) produto. 
c) geográfico. 
d) clientela. 
 
QUESTÃO 37 
 
A vantagem de assegurar assessoria especializada e inovadora, ao mesmo 
tempo em que se mantém o princípio de autoridade única, é típica: 
 
a) da organização linear. 
b) da organização funcional. 
c) das comissões. 
d) da organização linha-staff. 
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QUESTÃO 38 
 
Quanto aos riscos de crédito, podemos classificá-los em internos e externos 
em relação à empresa. As alternativas abaixo correspondem a riscos internos à 
empresa, EXCETO: 
 
a) riscos ligados à produção e ao produto. 
b) riscos ligados à administração da empresa. 
c) riscos ligados a medidas políticas e econômicas. 
d) riscos ligados a sua estrutura de capitais. 
 
 
 
QUESTÃO 39 
 

Ativo  Passivo 
Circulante           200.000 Circulante        70.000 
Realizável a longo prazo     30.000 Exigível a longo prazo       40.000 
Permanente    280.000 Patrimônio líquido       400.000  
Total do ativo  510.000 Total do passivo      510.000  
 
De acordo com os dados acima, pode-se afirmar que o índice de liquidez geral 
(LG) da empresa é: 
 
a) 2,86. 
b) 1,00. 
c) 3,29. 
d) 2,09. 
 
QUESTÃO 40 
 
A espécie de garantia em que o avalista assume a mesma posição jurídica do 
devedor, tornando-se solidário pela liquidação da dívida, é denominada: 
 
a) fiança. 
b) aval. 
c) penhor. 
d) hipoteca. 
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QUESTÃO 41 
 
A empresa CBA & Cia. fez uma assinatura da Revista Brasileira de 
Contabilidade em 01/12/07, pelo período de um ano, no valor de R$ 240,00.   
O lançamento referente ao reconhecimento da despesa em 31/12/07 será: 
 
a) D – Assinaturas (AC)    240,00 
 C – Bancos        (AC)      240,00 
 
b) D – Despesas com assinaturas(DRE)      20,00 
 C – Assinaturas (AC)                     20,00 
 
c) D – Assinaturas (AC)          20,00 
 C – Bancos        (AC)            20,00 
 
d) D – Despesas com assinaturas (DRE) 240,00 
 C – Assinaturas                          (AC)   240,00 

 
 

QUESTÃO 42 
 
Ao ser calculada a depreciação de um veículo adquirido por R$ 36.000,00, foi 
estipulado que o mesmo teria um valor residual de R$ 2.400,00 ao final de sua 
vida útil estimada. Considerando que o veículo será depreciado em cinco anos, 
conforme determina a legislação, a depreciação mensal será registrada no 
valor de: 
 
a) R$ 600,00. 
b) R$ 640,00. 
c) R$ 560,00. 
d) R$ 680,00. 

 
    

QUESTÃO 43 
 
Determinada empresa encaminhou ao banco um lote de duplicatas para serem 
descontadas no valor de R$ 60.000,00, com vencimento em um mês. Foi 
cobrada uma taxa de desconto de 5% referente aos juros da operação e 
despesas bancárias no valor de R$ 500,00. A conta bancos da empresa foi 
debitada em: 
 
a) R$ 60.000,00. 
b) R$ 59.500,00. 
c) R$ 56.500,00. 
d) R$ 57.000,00. 
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QUESTÃO 44 
 
Considere os saldos apresentados nas contas especificadas a seguir: 
 

COFINS sobre Receita Operacional R$ 21.600,00
Custo de Mercadorias Vendidas R$ 288.000,00
Descontos Concedidos Incondicionais R$ 12.000,00
Despesas Administrativas R$ 35.000,00
Despesas Financeiras R$ 13.000,00
ICMS sobre Vendas R$ 122.400,00
PIS sobre Receita Operacional R$ 11.880,00
Provisão para Contribuição Social R$ 18.551,00
Provisão para Imposto de Renda R$ 30.918,00
Vendas Canceladas R$ 10.000,00
Vendas de Mercadorias R$ 720.000,00

 
 
 
A Receita Líquida de Vendas e o Resultado do Exercício são, respectivamente: 
 
a) R$ 254.120,00 e R$ 206.120,00. 
b) R$ 432.000,00 e R$ 237.038,00. 
c) R$ 542.120,00 e R$ 206.120,00. 
d) R$ 542.120,00 e R$ 156.651,00. 
 
QUESTÃO 45 
 
Determinada empresa apresenta as contas de seu Balanço Patrimonial:  
 

Caixa R$ 30.000,00
Capital Social R$ 160.000,00
Contas a Pagar de Curto Prazo R$ 160.000,00
Duplicatas a Receber R$ 90.000,00
Estoques R$ 120.000,00
Financiamentos a Pagar de Longo Prazo R$ 60.000,00
Fornecedores R$ 180.000,00
Prejuízos Acumulados R$ 30.000,00
Máquinas e Equipamentos R$ 150.000,00
Participações em Outras Empresas R$ 140.000,00

 
O valor do Ativo Permanente e o do Passivo Circulante são respectivamente: 
 
a) R$ 240.000,00 e R$ 340.000,00. 
b) R$ 290.000,00 e R$ 340.000,00. 
c) R$ 290.000,00 e R$ 400.000,00. 
d) R$ 430.000,00 e R$ 150.000,00. 
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QUESTÃO 46 
 
Determine o valor do custo das mercadorias vendidas com base nos dados a 
seguir: 
 
• O Balanço Patrimonial, no início do exercício social, apresentava saldo da 

conta de mercadorias no valor de R$ 7.200. 
• Durante o exercício social, a companhia comprou R$ 18.600 de 

mercadorias. 
• No encerramento do exercício social, o estoque final apresentou um saldo 

de R$ 1.670. 
 
 a) R$ 13.070. 
 b) R$ 27.470. 
 c) R$ 22.460. 
 d) R$ 24.130. 

 
QUESTÃO 47 

 
Despesas e receitas devem ser reconhecidas quando incorridas ou realizadas, 
respectivamente. A afirmativa guarda relação com o princípio da: 
 
 
a) Oportunidade. 
b) Continuidade. 
c) Competência. 
d) Prudência. 
 
 
QUESTÃO 48 
 
O Patrimônio líquido da empresa ABC em 31/12/06 era composto da seguinte 
forma: 
 
Capital Social:   300.000,00 
Reserva Legal:    50.000,00 
Lucros acumulados:     250.000,00 
Total do PL:    600.000,00 
 
O lucro líquido do exercício em 07 foi R$ 250.000,00. A Reserva Legal que 
deverá ser constituída neste exercício é de: 
 
a) 12.500,00. 
b) 25.000,00. 
c) 10.000,00. 
d) 60.000,00. 
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QUESTÃO 49 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As contas do Ativo aumentam por crédito. 
b) As contas do Patrimônio Líquido aumentam por débito. 
c) As contas do ativo diminuem por débito. 
d) As contas do passivo diminuem por débito. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
Ocorre o lançamento contábil de terceira fórmula quando: 
 
a) uma conta é debitada e uma conta é creditada. 
b) uma conta é creditada e duas ou mais contas são debitadas. 
c) uma conta é debitada e duas ou mais contas são creditadas. 
d) duas ou mais contas são debitadas e duas ou mais contas são creditadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 
 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A ética profissional é um conjunto de normas de conduta que deverão ser 
postas em prática no exercício de qualquer profissão, visando a dignidade 
humana e a construção do bem-estar social.” 
 
 

(adaptado de Ética profissional, disponível em http://tpd2000.vilabol.uol.com.br/etica2.htm, 
acessado em 30/10/2008) 

 
 
 
 


