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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo 

 

1.Desligue os aparelhos eletrônicos e deposite seus pertences no local indicado pelo Fiscal de Sala. 
 

2.Identifique-se na parte inferior desta capa. 
 

3.Este Caderno possui 15 páginas com 60 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: de 01 a 20 
- Português; de 21 a 30 - Matemática; de 31 a 50 - Conhecimentos Específicos; e de 51 a 60 - 
Atualidades (Conhecimentos Gerais). 

 
4.Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

 
5.Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal. 

 
6.Não destaque nenhuma folha. 

 
7.Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para completar a prova. Portanto, reserve os últimos 30 
(trinta) minutos  para preencher a Folha de Respostas. 

 
8.O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 
9.Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao fiscal este Caderno e a Folha de Respostas.              
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:                     Nº de inscrição:                                  .   
 

Nome: (em letra de forma) 
 
Assinatura:  
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PORTUGUÊS 

 
 
01. Observe, abaixo, um trecho de uma 
letra de canção: 
 
 

RODA-VIVA   (Chico Buarque) 
 

Tem dias que a gente se sente 
Como quem partiu ou morreu 
[...] 
A gente quer ter voz ativa 
No nosso destino mandar  
Mas eis que chega a roda-viva  
E carrega o destino pra lá [...]  

 
 (Fonte:http://www.chicobuarque.com.br/ 

construcao/mestre.asp? pg=rodaviva_67.htm) 
 
 
Entre as orações no início e no final desse 
texto, encontramos os conectivos 
sublinhados, OU e MAS, que indicam, 
respectivamente, a ocorrência de orações 
coordenadas: 
 
a) sindética conclusiva e sindética alternativa. 
b) sindética alternativa e assindética 

adversativa. 
c) sindética conclusiva e sindética explicativa. 
d) sindética alternativa e sindética 

adversativa. 
e) sindética explicativa e sindética conclusiva. 
  
 
02. Os plurais de CARÁTER, JÚNIOR e 
CÂNON são: 
 
a) caráteres, juniores e cânons. 
b) caracteres, júniors e cânones. 
c) caracteres, juniores e cânones. 
d) caráteres, juniors e canyons. 
e) carácteres, juniores e cânons. 
  
 
 
 

03. Nas definições abaixo, escreva (C) para 
CERTA e (E) para ERRADA. 
 
(__) O texto literário pretende causar uma 

impressão estética no receptor. 
(__) O texto persuasivo intenciona convencer o 

receptor de algo. 
(__) O texto instrucional objetiva indicar o modo 

como o receptor deve agir. 
(__) O texto informativo pretende levar o receptor 

a tomar uma atitude política. 
 
A sequência correta das letras nos 
parênteses é: 
 
a) E, C, C, C. 
b) E, C, C, E. 
c) C, C, C, E. 
d) E, E, C, C. 
e) C, C, E, C. 
  
 
04. Observe o enunciado abaixo e responda 
a seguir. 
 

Agora a vida dele está  ________ , mas 
no ano passado estava  _______ .  
 

Os antônimos que completam a primeira e 
a segunda lacunas são, respectivamente: 
 
a) boa  /  agradável. 
b) difícil  /  complicada. 
c) favorável  /  faustosa. 
d) abastada  /  farta. 
e) ótima  /  péssima. 
  
 
05. Assinale a alternativa correta. As 
palavras HERÓI, TROFÉU, JOIA, 
ESTREIA, FARÓIS e GELEIA recebem, 
ou não, acentuação gráfica de acordo com 
as regras gramaticais relacionadas com: 
  
a) os ditongos. 
b) os tritongos. 
c) os hiatos. 
d) os ditongos neutros. 
e) os hiatos abertos. 
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06. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

(1) Eu soltei todos os passarinhos. 
(2) Minha mãe cuidava de toda a família.  

 
Em (1) e (2) encontramos, respectivamente, 
verbos: 
 
a) intransitivo e transitivo direto. 
b) transitivo indireto e transitivo direto. 
c) transitivo indireto e intransitivo. 
d) transitivo direto e transitivo indireto. 
e) transitivo direto e intransitivo. 
  
 
07. Observe o texto abaixo e responda a 
seguir. 

 
Nossa conclusão é que os artefatos 
construídos a partir do ferro não serão 
mais utilizados na feitura de peças para 
automóveis, pois os senhores hão de 
considerar a elevada importância de 
todas as premissas que expusemos 
anteriormente. 
 

Assinale a alternativa correta. Partindo do 
pressuposto de que esse texto seja a 
transcrição escrita de algo que fora falado, 
analisando a expressão em sua totalidade, 
em que registro linguístico oral poderíamos 
classificá-lo?  
 
a) familiar, pois denota muita intimidade 

entre o emissor e os receptores. 
b) coloquial vulgar, pois manifesta total 

oposição e arrogância entre o emissor e os 
receptores. 

c) coloquial tenso, pois evidencia alguma 
intimidade entre o emissor e os receptores. 

d) coloquial distenso, pois apresenta certo 
companheirismo entre o emissor e os 
receptores. 

e) formal, pois não manifesta intimidade entre 
o emissor e os receptores. 

  

08. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 

 
(1) Cantei para uma grande ______.   
(2)  Eles ________ muitos livros. 
(3)  As abelhas entraram na _______ . 
(4)  Elas ________ maldade em tudo. 
 

As palavras que completam corretamente 
as lacunas em (1), (2), (3) e (4) são, 
respectivamente:  
 
a) plateia  /  têm  /  colmeia  /  veem.    
b) platéia  /  teem  /  colméia  /  veem. 
c) platéia  /  têem  /  colméia  /  vêem. 
d) platéia  /  tem  /  colméia  /  vem. 
e) plateia  /  têem  /  colmeia  /  vêem. 
  
 
09. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

 ________ meio-dia e meia. A maior 
parte dos empresários ________ para a 
reunião. 

 
As palavras que completam a primeira e a 
segunda lacunas são respectivamente: 
 
a) “são” e “cheguei”. 
b) “é” e “chegou”. 
c) “são” e “chegou”. 
d) “é” e “chegaremo”. 
e) “são” e “chegaram”. 
  
 
10. Assinale a alternativa correta. Os 
sufixos que formaram as palavras 
FUMAÇA, VASILHAME e FOLHETO 
denotam, respectivamente, os seguintes 
sentidos: 
 
a) qualidade, aglomeração e diminutivo. 
b) aumentativo, aglomeração e diminutivo. 
c) aumentativo, intensidade e tendência. 
d) aumentativo, aglomeração e qualidade. 
e) qualidade, intensidade e tendência. 
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11. Observe o enunciado abaixo e responda 
a seguir. 
 

A Pátria não é ninguém são todos e cada 
qual tem no seio dela o mesmo direito à 
ideia à palavra à associação  

(Rui Barbosa) 
  

A pontuação correta para esse enunciado 
é: 
a)  PONTO DE EXCLAMAÇÃO, após a 

palavra “ninguém”; VÍRGULAS, após as 
palavras “qual”, “ideia” e “palavra”; 
PONTO FINAL, após a palavra 
“associação”. 

b)  DOIS PONTOS, após a palavra 
“ninguém”; VÍRGULAS, após as palavras 
“todos”, “ideia” e “palavra”. 

c)  PONTO DE INTERROGAÇÃO, após a 
palavra “ninguém”; VÍRGULA, após a 
palavra “qual”; PONTO FINAL, após as 
palavras “ideia”, “palavra” e “associação”. 

d)  DOIS PONTOS, após a palavra 
“ninguém”; VÍRGULA, após a palavra 
“todos”; PONTO FINAL, após a palavra 
“associação”. 

e)  DOIS PONTOS, após a palavra 
“ninguém”; PONTO E VÍRGULA, após a 
palavra “todos”; VÍRGULAS, após as 
palavras “ideia” e “palavra”; PONTO 
FINAL, após a palavra “associação”. 

  
12. Observe o enunciado abaixo e responda 
a seguir. 
 

O Robson joga muito mal: chutou com a 
perna esquerda ________ chutar com a 
perna direita.  ________ um perna-de-
pau assim, eu preferia que o meu time 
tivesse contratado o Roberto Silva. 
 

As palavras que completam a primeira e a 
segunda lacunas são respectivamente: 
 
a) invés de  /  de inveiz de. 
b) de veiz de  /  revés de. 
c) ao vez di  /  em vez di. 
d) de vez de  /  ao revés de. 
e) ao invés de  /  em vez de. 

  
 
13. Observe o enunciado abaixo e responda 
a seguir. 
 

____ vezes, infiel ____ sua esposa, ele 
recorria ____ meretriz ____ sair do 
trabalho.  
 

As palavras corretas que completam as 
lacunas são: 
 
a)  as  /  à  /  àquela  /  a. 
b)  às  /  a  /  aquela  /  ao. 
c)  às  /  a  /  àquela  /  à. 
d)  as  /  a  /  aquela  /  a. 
e)  às  /  à  /  àquela  /  ao. 
  
 
14. Assinale a alternativa correta. As 
palavras ATEU e ARMÁRIO surgiram, 
respectivamente, a partir dos seguintes 
processos de estruturação:  
 
a) derivação regressiva verbal e derivação 

prefixal. 
b) derivação prefixal e derivação sufixal. 
c) derivação sufixal e derivação 

parassintética. 
d) derivação parassintética e derivação 

sufixal. 
e) derivação sufixal e derivação prefixal. 
  
 
15. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 

 
(1) Cheguei em casa muito tarde.  
(2) Obedeço às ordens superiores. 
(3) Irei ao banheiro da faculdade. 
(4) Prefiro o samba do que o forró. 
  

Assinale a alternativa correta: 
 
a) apenas em (2) e (3) a regência está certa. 
b) apenas em (1) e (4) a regência está certa. 
c) apenas em (2) e (4) a regência está errada. 
d) apenas em (1) e (2) a regência está certa. 
e) apenas em (3) e (4) a regência está errada. 
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16. Assinale a alternativa em que a 
colocação do pronome está incorreta: 
 
a) Alguém lhe disse que havia perigo? 
b) Pouco a pouco se esquece de tudo. 
c) Aqui trabalha-se pelo sucesso da empresa. 
d) Cada qual se ajeite como puder. 
e) Afastarei-me de casa por um ano. 
  
 
17. Observe o enunciado abaixo e responda 
a seguir. 
 

Adriana mandou um beijo para ________ 
pela webcam. Entre  ________ e ela há 
muita ternura. O difícil é não ter 
condições para ________ propor um 
namoro a ela.   

 
As palavras que completam a primeira, a 
segunda e a terceira lacunas, de modo 
adequado, são respectivamente: 
 
a) “mim”, “eu” e “eu”. 
b) “mim”, “mim” e “mim”. 
c) “eu”, “mim” e “eu”. 
d) “mim”, “mim” e “eu”. 
e) “mim”, “eu” e “mim”. 
  
 
18. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 

 
(1) Quando se é pobre, tudo fica difícil.  
(2) Vendem-se carros no pátio da fábrica. 
(3) Fala-se muito da existência de outras vidas 

após a morte.  
 
Em que casos o pronome SE é empregado 
como símbolo de indeterminação do 
sujeito? 
 
a) nas frases (1) e (3). 
b) nas frases (2) e (3). 
c) apenas na frase (2). 
d) nas frases (1) e (2). 
e) apenas na frase (3). 

  
 
19. Entre os substantivos coletivos 
adequados para designar o conjunto de 
seres de uma espécie, podemos citar: 
 
(1) Bosque, que significa um conjunto de árvores. 
(2) Cardume, que significa um conjunto de peixes. 
(3) Seleta, que significa um conjunto de laranjas. 
(4) Orquestra, que significa um conjunto de 

músicos. 
(5) Alcateia, que significa um conjunto de pilhas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) são verdadeiras apenas as declarações 

apresentadas em (1), (2) e (4). 
b) são verdadeiras apenas as declarações 

apresentadas em (1), (4) e (5). 
c) são falsas apenas as declarações 

apresentadas em (1), (2) e (3). 
d) são verdadeiras apenas as declarações 

apresentadas em (2), (3) e (4). 
e) são falsas apenas as declarações 

apresentadas em (2), (3) e (5). 
  
 
20. Nas frases abaixo, escreva (1) para 
sentido próprio e (2) para sentido figurado. 
 
(__) Minha secretária é um doce, pena que minha 

esposa me faz ser diabético. 
(__) O primo de minha esposa vive animando 

festas de crianças. 
(__) O melhor dia de minha vida foi quando 

minha filha nasceu. 
(__) Meu chefe aumentou a capacidade produtiva 

das máquinas da empresa. 
(__) O namorado de minha filha é galinha, então 

ela é uma onça mesmo.  
 
A sequência correta dos números nos 
parênteses é: 
 
a) 1, 2, 2, 1, 1 
b) 1, 1, 1, 2, 2 
c) 2, 1, 1, 1, 2 
d) 2, 1, 2, 1, 2 
e) 2, 2, 2, 1, 1 
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MATEMÁTICA 

 
 
21. Qual a condição para que a função do 

1º grau 5x )6mm()x(f 2 ++++−−−−−−−−====  seja 
crescente? 
 
a) 3m >  
b) 2m −<  
c) 3m2 <<−  
d) 3m −≤  ou 4m ≥  
e) 7m4 <<  
  
 
22. Determine n < 0 tal que o valor mínimo 

da função 15x nx)x(f 2 −−−−++++====  seja igual a 
16−−−− . 

 
a) 1−  
b) 2−  
c) 3−  
d) 4−  
e) 5−  
  
 
23. Considere a tabela abaixo, que 
representa as percentagens de verbas, para 
cada ano, destinadas aos diversos setores 
da empresa WZV. 
 

Setores Verba (%) 
diretoria 38 
supervisão 25 
manufatura 19 
compras 18 

 
Se, no ano de 2008, o setor de compras 
recebeu R$ 109.090,91, qual a verba 
destinada à diretoria? 
 
a) R$ 151.515,15 
b) R$ 224.242,42 
c) R$ 115.151,52 
d) R$ 600.000,00 
e) R$ 250.000,00 
  

 

24. Dado o sistema linear




====++++
====++++

47myx4

60y9mx
 

com m > 0, para qual valor de m, o sistema 
admite uma única solução? 
 
a) 4m =  
b) 5m >  
c) 6m ≠  
d) 1m =  
e) 1m ≠  
  
 
25. Determine o período da função 

trigonométrica 






 ππππ++++====
2

x3 seccos)x(f . 

a) 
2

3π  

b) π3  

c) 
3

2π  

d) 
4
π  

e) 
4

3π  

  

26. Dada a elipse 1
36
y

9
x 22

====++++ , assinale a 

alternativa incorreta: 
 
a) a intersecção da elipse com a 

circunferência 9yx 22 =+  são os pontos 

( )3 ;0 −  e ( )3 ;0  
b) a elipse intercepta o eixo das ordenadas 

nos pontos ( )6 ;0 −  e ( )6 ;0  

c) a reta y2x =  intercepta a elipse nos 

pontos ( )2 ;22 −−  e ( )2 ;22  

d) a circunferência 4yx 22 =+  não tem 
intersecção com a elipse 

e) a reta 6y =  intercepta a elipse no ponto 

( )6 ;3 −  
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27. A média aritmética dos números yx ++++ , 

yx2 ++++ e x é igual a 10. Sabendo que x é o 
dobro de y, os valores de x e y são, 
respectivamente: 
 
a) 2 e 1 
b) 4 e 2 
c) 6 e 3 
d) 8 e 4 
e) 12 e 6 
  
 
28. Qual é a razão entre as áreas totais de 
um cone reto e o cone obtido, cortando-o a 
1/3 de altura? 
 
a) 27 
b) 9 
c) 1/3 
d) 1/9 
e) 1 
  
 
29. Qual é a área do losango que podemos 
formar com 4 triângulos retângulos de 
catetos iguais a 3 cm e 4 cm? 
 
a) 12 cm2 
b) 24 cm2 
c) 36 cm2 
d) 48 cm2 
e) 64 cm2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Seja o triângulo ABC da figura. O 
ponto M divide o lado AB  em duas partes 
iguais. Qual a razão entre os lados BC  e 
MC ? (Dados: cm 6AB ==== , cm 3AC ====  e 

o60Â ==== ) 

 
a) 6  

b) 
2

3
 

c) 2  

d) 
2

1
 

e) 3  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
31. Uma empresa contratou seguros com 
cobertura para doze meses, com vigência a 
partir de 01.08.2002 no valor de R$ 
3.300,00. Por ocasião do encerramento do 
exercício, em 31.12.2002, o saldo da conta 
de Despesas de Seguros a Apropriar, com 
base nessa operação, é de: 
 
a) R$    275,00. 
b) R$ 1.375,00. 
c) R$ 1.925,00. 
d) R$ 3.300,00. 
e) R$ 2.200,00. 

 
 
32. Na soma do balanço, qual das 
alterações, a seguir, é determinada pela 
compra de um veículo a prazo: 
 
a) aumento do Ativo e diminuição do Passivo. 
b) aumento do Passivo e diminuição do 

Ativo. 
c) aumento  do Ativo e aumento do Passivo. 
d) diminuição do Ativo e diminuição do 

Passivo. 
e) sem alterações a soma do Ativo e a 

diminuição do Passivo. 
 

 
33. Uma empresa encerrou seu exercício 
em 31.12.2002 e efetuou o pagamento de 
salários de dezembro somente em janeiro 
de 2003. Não apropriou, na data devida, a 
despesa de salários, inobservando o 
Princípio da Competência e tendo como 
consequência: 
 
a) Diminuição do resultado de 2002. 
b) Diminuição do saldo do caixa em 2002. 
c) Aumento do resultado de 2002. 
d) Aumento do saldo do caixa em 2003. 
e) Diminuição do resultado de 2003 

 
 

34. O lançamento correspondente à 
aquisição de um terreno, sendo pagos 50% 
à vista e o saldo garantido por nota 
promissória, é: 
 
a) Caixa 

a Terrenos 
a Títulos a Pagar. 

b) Títulos a Pagar 
a Terrenos 
a Caixa. 

c) Terrenos 
a Caixa 
a Títulos a Pagar. 

d) Terrenos 
a Caixa 
a Bancos. 

e) Terrenos 
a Caixa 
a Fornecedor 

 
 
35. Considere uma empresa que fabrica 
5.000 unidades mensais do produto Y e que 
apresenta os seguintes custos unitários 
para essa produção: 
Custos Variáveis = R$ 18,00 
Custos Fixos = R$ 10,00 
Custo Total = R$ 28,00 
O Preço de Vendas Unitário é de R$ 
350,00. A empresa, no início de março, 
recebe um pedido de 1.000 unidades desse 
produto de um cliente no Exterior. No 
entanto, sua capacidade ociosa é de 800 
unidades. Para atender a esse pedido, teria 
de reduzir, temporariamente, para 4.800 
unidades as vendas no mercado interno, o 
que não lhe comprometeria futuramente. O 
preço de vendas que o cliente está disposto 
a pagar pelo pedido é de R$ 25,00 a 
unidade. Caso aceite o pedido, o lucro do 
mês será: 
 
a) R$ 35.000,00. 
b) R$ 45.600,00. 
c) R$ 38.600,00. 
d) R$ 31.200,00. 
e) R$ 88.600,00  
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36. Considerando que a Lucratividade 
Operacional é de 12%, o Valor das Vendas 
Líquidas de R$ 10.000,00 e o Ativo 
Operacional de R$ 4.000,00, conclui-se 
que: 
 
a) o lucro Operacional é de R$ 1.200,00, a 

rotação do Ativo Operacional 2,5 e o 
Retorno do Investimento 20%. 

b) o lucro Operacional é de R$ 1.200,00, a 
rotação do Ativo Operacional 2,5 e o 
Retorno do Investimento 30%. 

c) o lucro Operacional é de R$ 1.000,00, a 
rotação do Ativo Operacional 0,4 e o 
Retorno do Investimento 30%. 

d) o lucro Operacional é de R$ 1.000,00, a 
rotação do Ativo Operacional 2,5 e o 
Retorno do Investimento 30%. 

e) o lucro Operacional é de R$ 480,00, a 
rotação do Ativo Operacional 2,5 e o 
Retorno de Investimento 30%. 

 
 
37. Os bens que uma empresa possui são 
representados por: 
 
a) Ativo. 
b) Passivo. 
c) Compensação. 
d) Receita. 
e) Despesa.  

 
 
38. Indique as contas que representam, no 
balanço patrimonial: Ativo, Passivo e 
Patrimônio líquido: 
 
a) Títulos a receber, Móveis e utensílios e 

Fornecedor. 
b) Caixa, Banco e Clientes. 
c) Salários a pagar, Capital e Lucro do 

exercício. 
d) Títulos a receber, Notas promissórias a 

pagar e Capital. 
e) Estoque, Fornecedores e Passivo. 

 
 

39. A liquidação de uma dívida é uma 
operação que: 
 
a) diminui o Passivo e o Patrimônio Líquido e 

aumenta o Ativo. 
b) diminui o Passivo e o Ativo. 
c) aumenta o Ativo e diminui o Passivo. 
d) diminui o Passivo e aumenta o Patrimônio 

Líquido. 
e) diminui e aumenta o Patrimônio Líquido. 

 
 
40. Uma empresa possuía um imóvel, 
utilizado no desempenho de suas 
atividades, adquirido por R$ 30.000,00 e 
depreciado em 20% do seu valor. Vendeu-o 
por R$ 25.000,00, em 30.09.2003, 
concedendo prazo ao comprador para 
pagamento até o final de fevereiro de 2004, 
com juros simples de 5% ao mês, recebidos 
no ato da venda. A empresa encerra seu 
exercício social em 31 de dezembro de cada 
ano. A operação proporcionou à empresa 
vendedora: 
 
a) aumento do Ativo Circulante no valor de 

R$ 4.750,00. 
b) aumento do Patrimônio Líquido no 

exercício de 2003 no valor de R$ 7.250,00. 
c) um Ativo Imobilizado reduzido no valor de 

R$ 25.000,00. 
d) uma Receita Financeira, no exercício de 

2003, no valor de R$ 3.750,00. 
e) uma Receita Financeira, no exercício de 

2003, no valor de R$ 4.750,00.  
 

 
41. Em 31/11/00, o capital subscrito de uma 
empresa era de R$ 200.000,00, 
integralizado 50% em maio/00. Em 
março/00, o patrimônio líquido da empresa 
era de: 
 
a) R$ 200.000,00. 
b) R$   50.000,00. 
c) R$ 400.000,00. 
d) R$ 100.000,00. 
e) R$ 300.000,00. 
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42. O balanço patrimonial é um relatório 
contábil que mostra: 
 
a) o Ativo e o Passivo da entidade em 

determinado momento. 
b) o Lucro obtido pela entidade em um 

determinado período. 
c) os Resultados Acumulados obtidos pela 

entidade em um período distinto. 
d) os Bens, as Obrigações e os Direitos da 

entidade em determinado momento. 
e) os Bens, as Obrigações e os Direitos e o 

Patrimônio da entidade em determinado 
momento.   

 
 
43.  O saldo da Cia. B  era composto pelas 
seguintes contas: Caixa 100.000,00, Banco 
100.000,00, Estoque 100.000,00, Capital 
300.000,00, Fornecedor 150.000,00, 
Salários a pagar 100.000,00. No balanço 
patrimonial, podemos afirmar que: 
 
a) Ativo = 300.000,00; Passivo = 250.000,00; 

Patrimônio líquido = 300.000,00. 
b) Ativo = 100.000,00; Passivo = 100.000,00; 

Patrimônio líquido = 0,00. 
c) Ativo = 300.000,00; Passivo = 250.000,00; 

Patrimônio líquido = 50.000,00. 
d) Ativo = 300.000,00; Passivo = 150.000,00; 

Patrimônio líquido = 300.000,00. 
e) Ativo = 50.000,00; Passivo = 250.000,00; 

Patrimônio líquido = 300.000,00. 
 

 
44. Os dois sistemas (tipo de inventário) 
pelos quais se pode calcular o custo das 
mercadorias vendidas são: 
 
a) Peps e Ueps. 
b) M.P.M. e Inventário permanente. 
c) Inventário periódico e Peps. 
d) Inventário permanente e Inventário 

periódico. 
e) Peps, Ueps, M.P.M. 

 

45. Uma das normas de conduta que o 
Contabilista deve observar em relação aos 
seus colegas é: 
 
a) abster-se de dar parecer ou emitir opinião 

sem estar suficientemente informado e 
munido de documentos. 

b) recusar sua indicação quando reconheça 
não se achar capacitado em face da 
especialização requerida. 

c) abster-se de fazer referências prejudiciais 
ou de qualquer modo desabonadoras aos 
seus colegas. 

d) considerar com parcialidade o pensamento 
exposto em laudo submetido à sua 
apreciação. 

e) considerar irrelevante o pensamento 
exposto em laudo submetido à sua 
apreciação. 

 
46. O encerramento das contas de 
resultado do Balancete de Verificação 
levantado em 31.12.2002, abaixo, 
evidenciará: 

 
a) R$ 480,00 de prejuízo. 
b) R$ 720,00 de lucro. 
c) R$ 2.880,00 de prejuízo. 
d) R$ 3.120,00 de lucro. 
e) R$  2.520,00  

Contas  Saldos 
Bancos Conta Movimento R$ 4.800,00 
Caixa   R$ 2.100,00 
Capital Social R$ 9.600,00 
Despesas Antecipadas de Juros R$ 3.600,00 
Despesas com Energia Elétrica R$ 360,00 
Despesas com Material de 
Escritório 

 
R$ 

 
720,00 

Despesas com Publicidade R$ 1.500,00 
Despesas com Salários R$ 3.000,00 
Despesas de Seguros R$ 600,00 
Duplicatas a Pagar R$ 6.000,00 
Duplicatas a Receber R$ 3.000,00 
Impostos R$ 3.000,00 
Instalações R$ 3.600,00 
Lucros Acumulados R$ 1.380,00 
Móveis e Utensílios R$ 6.000,00 
Receitas de Serviços a Prestar R$ 3.600,00 
Receitas de Serviços Prestados R$ 9.900,00 
Receitas Financeiras R$ 2.400,00 
Salários a Pagar R$ 3.000,00 
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47. Considere os demonstrativos a seguir:  
     

Balanço Patrimonial em 31/12/2008 
Ativo:   
Ativo Circulante                    R$   252.000,00 
Ativo Permanente                   R$   348.000,00 
Total do Ativo                        R$   600.000,00 
Passivo:   
Passivo Circulante   R$   168.000,00 
PELP R$   72.000,00 
Total P. Circulante                  R$   240.000,00 
Total P. Líquido                      R$   360.000,00 
Total Passivo                           R$   600.000,00 
DRE em 31/12/2008:   
Receita Líquida                      R$   720.000,00 
(-) Custos                                  R$   666.000,00 
Lucro Líquido                         R$   54.000,00 
 
O giro do ativo apresenta-se: 
 
a) 1,20 vezes. 
b) 2,00 vezes. 
c) 0,83 vezes. 
d) 0,50 vezes. 
e) 0,75.vezes. 

 
 
48. Uma empresa emitiu nota fiscal de 
serviços prestados no valor de R$ 
10.000,00, com retenção de imposto de 
renda na fonte de 1,5% do valor total, 
recebendo o valor líquido no ato. O 
registro contábil referente à operação é: 
      
a) Caixa  
 a Receita de Serviços   9.850,00 
b) Caixa  
 a Receita de Serviços   10.000,00 
c) Caixa  10.000,00 
 a IRRF a Pagar 150,00 
 a Receita de Serviços 9.850,00 
d) Caixa  9.850,00 
 IRRF a Recuperar   150,00 
 a Receita de Serviços  10.000,00 
e) Caixa  10.000,00 
 a Receita de Juros 150,00 
 a Receita de Serviços  9.850,00 

 
 

 
49. De acordo com o Código de Ética 
Profissional, um dos deveres do 
Contabilista é: 
 
a) anunciar em qualquer modalidade ou 

veículo de comunicação conteúdo que 
resulte na diminuição do colega, da 
Organização Contábil ou da classe, sendo 
sempre admitida a indicação de títulos, 
especializações, serviços oferecidos, 
trabalhos realizados e relação de clientes. 

b) comunicar, desde logo, ao cliente ou 
empregador, em documento reservado, 
eventual circunstância adversa que possa 
influir na decisão daquele que lhe formular 
consulta ou lhe confiar trabalho, 
estendendo-se a obrigação a sócios e 
executores. 

c) deixar de atender à fiscalização dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade e 
Conselho Federal de Contabilidade, no 
sentido de colocar à disposição dessas 
entidades, sempre que solicitado, papéis de 
trabalho, relatórios e outros documentos 
que deram origem e orientaram a execução 
de seu trabalho. 

d) abster-se de expender argumentos ou dar a 
conhecer sua convicção pessoal sobre 
direitos de quaisquer das partes 
interessadas, ou da justiça da causa em que 
estiver servindo, mantendo seu laudo no 
âmbito técnico e limitado aos quesitos 
propostos. 

e) abster-se de dar parecer com convicção 
sobre os quesitos propostos. 
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50. Indique a alternativa correta onde 
constam somente as contas de natureza 
devedoras e credoras que estam  
representadas no balanço: 
 
a ) Devedores: Caixa, Veículos, Contas a 

receber / Credoras: Fornecedores, Capital. 
b) Devedores: Caixa, Salários a pagar, Contas 

a receber / Credoras: Prejuízo do exercício. 
c) Devedores: Veículos, Edifícios / Credoras: 

Bancos e Lucros do exercício. 
d) Devedores: Caixa, Banco, Aplicações 

financeiras / Credoras: Bancos e 
Empréstimos obtidos. 

e) N. D. A.  
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51. O etanol é, hoje, um produto de 
diversas aplicações no mercado. Entre as 
utilizações citadas abaixo, qual não é 
verdadeira: 
 
a) utilizado como combustível automotivo.  
b) utilizado em produtos como perfumes e 

desodorantes. 
c) utilizado em medicamentos. 
d) utilizado para para limpeza. 
e) utilizado no manufaturamento de tecidos. 
  
 
52. Um grande show beneficente, em 
homenagem a Nelson Mandela, foi 
realizado em julho deste ano, em Nova 
York, para celebrar o 91º aniversário do 
ex-presidente da África do Sul. A sala 
estava lotada de um público que vibrou 
com os artistas participantes, incluindo a 
primeira-dama da França, Carla Bruni. O 
show do "Dia de Mandela" encerrou uma 
semana de celebrações em homenagem ao 
herói da luta contra as políticas de 
apartheid. O apartheid foi: 
 
a) regime político que impôs a dominação da 

minoria negra sobre grupos pertencentes a 
outras etnias, compostos, em sua maioria, 
por brancos. 

b) regime político que segregava as mulheres, 
independente de sua etnia, impondo a 
dominação dos homens. 

c) regime político que segregava os homens, 
independente de sua etnia, impondo a 
dominação das mulheres. 

d) regime político que obrigava apenas os 
grupos de etnias bantu a submeterem-se 
aos brancos colonizadores da África do 
Sul. 

e) regime político que impôs a dominação da 
minoria branca sobre grupos pertencentes a 
outras etnias, compostos, em sua maioria, 
por negros. 

  
 
53. Ações afirmativas são medidas especiais 
e temporárias, tomadas ou determinadas 
pelo governo, espontânea ou 
compulsoriamente, com o objetivo de 
eliminar desigualdades historicamente 
acumuladas, garantindo a igualdade de 
oportunidades e tratamento. Quanto à sua 
origem, as ações afirmativas nasceram na 
década de 1960, nos Estados Unidos da 
América, com o Presidente Kennedy, como 
forma de promover a igualdade entre: 
 
a) empregados e patrões. 
b) negros e brancos norte-americanos. 
c) imigrantes europeus e norte-americanos 

natos. 
d) mulheres e homens norte-americanos. 
e) cubanos e norte-americanos. 
  
 
54. O SIVAM é um projeto elaborado pelas 
Forças Armadas do Brasil com a finalidade 
de monitorar o espaço aéreo de uma 
determinada região do País. Esse projeto 
visa atender um antigo anseio das Forças 
Armadas, que desejam garantir sua 
presença e fazer frente a certas 
manifestações no Exterior, no que diz 
respeito aos direitos dos brasileiros sobre a 
Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma 
área que engloba: 
 
a) nove Estados pertencentes à Bacia 

Amazônica. 
b) três Estados pertencentes à Bacia 

Amazônica. 
c) cinco Estados pertencentes à Bacia 

Amazônica. 
d) três estados da Região Norte e seis estados 

da Região Centro-Oeste. 
e) sete Estados pertencentes à Bacia 

Amazônica. 
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55. Fidel Alejandro Castro Ruz é um 
político revolucionário cubano, primeiro 
Presidente do Conselho de Estado da 
República de Cuba (1976-2007) e ditador 
do país por mais de quatro décadas. Em 
fevereiro de 2008, Fidel chamou a atenção 
da opinião pública internacional ao tomar 
uma surpreendente decisão: 
 
a) invadir e atacar os EUA. 
b) prender seu irmão Raul Castro que seria 

seu sucessor natural. 
c) comandar a resistência dos guerrilheiros 

colombianos. 
d) deixar o posto de chefe de Estado da 

República de Cuba. 
e) anistiar os dissidentes da Revolução 

Cubana. 

  
 
56. A política brasileira nas áreas rurais é 
caracterizada por enfrentamentos, muitas 
vezes, extremamente violentos. Existem, no 
Brasil, questões agrárias delicadas que 
sempre vêm à tona, causando conflitos 
entre os que possuem e os que não possuem 
terras. Dois grupos podem ser apontados 
como defensores de idéias distintas no que 
se refere à questão agrária. São eles: 
 
a) União Democrática Ruralista/Sindicato dos 

Proprietários Rurais. 
b) União Democrática Ruralista/Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
c) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra/Movimento dos Trabalhadores 
Urbanos Sem Teto. 

d) Movimento das Populações Remanescentes 
Quilombolas/Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo. 

e) Movimento dos Trabalhadores Urbanos 
Sem Teto/Via Campesina. 

  
 

57. Revolução Bolivariana é o termo criado 
para designar as mudanças políticas, 
econômicas e sociais, iniciadas na Bolívia, 
com o acesso de determinado presidente ao 
governo. A revolução está baseada no 
ideário do libertador Simón Bolívar e tem, 
como objetivo, chegar a um novo 
socialismo. Uma das primeiras medidas do 
presidente foi aprovar, mediante 
referendo, a constituição de 1999. 
Qual o nome desse presidente: 
 
a) Rómulo Betancourt. 
b) Michelle Bachelet. 
c) Rafael Caldera Rodríguez. 
d) Evo Morales. 
e) Julián Pino. 
  
 
58. Contam que Mahatma Gandhi, ao ser 
perguntado se, depois da independência, a 
Índia perseguiria o estilo de vida britânico, 
teria respondido:  
 
a Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos 
do planeta para alcançar sua prosperidade; 
quantos planetas não seriam necessários para que 
um país como a Índia alcançasse o mesmo 
patamar?  
 
A sabedoria de Gandhi indicava que: 
 
a) os estilos de vida das nações ricas e a 

economia mundial estão, absolutamente, 
corretos e as questões ambientais é que 
devem se adaptar ao mundo moderno. 

b) os estilos de vida das nações ricas e a 
economia mundial deveriam ser 
reestruturados, levando em consideração o 
meio ambiente. 

c) as questões ambientais não atrapalharão o 
processo de crescimento da Índia. 

d) a Índia faria sua opção de desenvolvimento 
a partir de alta tecnologia, utilizando 
matérias-primas poluentes ou não. 

e) os estilos de vida das nações ricas são um 
pouco agressivos, mas a economia mundial 
para crescer deve acabar com o meio 
ambiente. 
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59. Em julho deste ano, um episódio 
bastante controverso deu o que falar nos 
EUA. Durante a noite, o professor 
universitário Henry Louis Gates Jr. tentou 
forçar a porta de sua casa, uma vez que 
estava sem suas chaves, uma vizinha viu, 
chamou a polícia e o professor teve sua 
prisão efetuada. O sargento James 
Crowley, responsável pela prisão, foi 
criticado inclusive pelo Presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama. Esse 
episódio ganhou as páginas dos jornais, foi 
comentado pelo mundo e, principalmente, 
recebeu de Obama uma atenção especial:  
 
a) pelo fato de o policial já ter cometido 

abusos, ao efetuar outras prisões. 
b) pelo fato de o policial não ser norte-

americano e a sociedade local ter acusado 
o Presidente de xenofobia. 

c) pelo fato de o professor, na verdade, ser um 
golpista arrombador de residências. 

d) pelo fato de o professor ser negro e, em um 
primeiro momento, Obama ter dado a 
entender que os motivos que o levaram à 
prisão seriam racistas. 

e) pelo fato de o policial ser negro e, para 
Obama, a opinião pública estaria contra o 
sargento por essa razão. 

  
 
60. O Mercosul, como é conhecido o 
Mercado Comum do Sul (em espanhol: 
Mercado Común del Sur, Mercosur), é a 
união aduaneira (livre comércio intrazona 
e política comercial comum) de quatro 
países da América do Sul. Assinale qual 
alternativa abaixo indica o nome dos países 
que assinaram o Tratado de Assunção em 
26 de março de 1991: 
 
a) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai.  
b) Argentina, Bolívia, Brasil, Chile. 
c) Argentina, Bolívia, Brasil, Peru. 
d) Argentina, Paraguai, Uruguai e México. 
e) Argentina, Brasil, México, Paraguai. 

 
 
 
 
 
 


