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01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se esse material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
noCARTÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a caneta
esferográfica 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 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:    A C D E

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior 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 Concurso 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.: Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1(uma) hora a partir do início
das provas e 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 E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE
A LISTA DE PRESENÇA.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

12    - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no dia útil seguinte à realização das provas,
na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
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5 a 8 3,0 11 a 13 3,0 18 a 20 3,0 31 a 40 3,0
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LÍNGUA PORTUGUESA I

Aquele estranho animal

Os do Alegrete dizem que o causo se deu em Itaqui,
os de Itaqui dizem que foi no Alegrete, outros juram que
só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo
nada: sou neutro.

Mas, pelo que me contaram, o primeiro automóvel
que apareceu entre aquela brava indiada, eles o mataram
a pau, pensando que fosse um bicho. A história foi assim
(...).

Ia um piazinho estrada fora no seu petiço — tropt,
tropt, tropt (este é o barulho do trote) — quando de repente
ouviu — fufufupubum ! fufufupubum chiiiipum!

E eis que aí a “coisa”, até então invisível, apontou
por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão,
saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha
coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando
fumo pelas ventas como a mula-sem-cabeça.

“Minha Nossa Senhora.”
O piazinho deu meia-volta e largou numa disparada

louca rumo da cidade (...).
Chegado que foi, o piazinho contou a história como

pôde, mal e mal e depressa, que o tempo era pouco e não
dava para maiores explicações, pois já se ouvia o barulho
do bicho que se aproximava.

Pois bem, minha gente: quando este apareceu na
entrada da cidade, caiu aquele montão de povo em cima
dele, os homens uns com porretes, outros com garruchas
que nem tinham tido tempo para carregar de pólvora,
outros com boleadeiras, mas todos de a pé, porque
também nem houvera tempo para montar, e as mulheres
umas empunhando as suas vassouras, outras as suas
pás de mexer marmelada, e os guris, de longe, se
divertindo com seus bodoques, cujos tiros iam acertar
em cheio nas costas dos combatentes. E tudo abaixo de
gritos e pragas que nem lhes posso repetir aqui.

Até que enfim houve uma pausa para respiração.
O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma

clareira, no meio da qual se viu o auto emborcado,
amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto,
porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes
de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as
pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu
penosamente engatinhando por debaixo dos escombros
do seu ex-automóvel.

— A la pucha! — exclamou então um guasca, entre
espantado e penalizado — o animal deu cria!

QUINTANA, Mário. Poesia Completa. Rio de Janeiro,
Editora Nova Aguilar, 2005.

1
Ao contar o “causo”, o narrador o faz, mostrando, em alguns
trechos, certa descontração, parecendo estar bem próximo de
seus ouvintes-leitores. Para isto, ele usa, como recursos,
termos de uma linguagem:
(A) técnica.
(B) formal.
(C) rebuscada.
(D) oral.
(E) gestual.

2
No quarto parágrafo, na elaboração dos argumentos usados
pelo narrador para descrever a cena, predomina a(o):
(A) enumeração.
(B) dissertação.
(C) comparação.
(D) oposição.
(E) comentário.

3
O narrador, no texto, estabelece interação direta com o leitor.
Isto se comprova com o fragmento:
(A) “A história  foi  assim (...).” (l. 7-8)
(B) “Ia um piazinho estrada fora ...” (l. 9)
(C) “‘Minha Nossa Senhora.’” (l. 17)
(D) “...que nem lhes posso repetir aqui.” (l. 34)
(E) “— A la pucha!” (l. 44)

4
Com a frase final, um espantado personagem resume a
ocorrência, ao considerar que:
(A) realmente o veículo não era um animal.
(B) afinal, aquele era um ser vivo como os outros.
(C) o povo estava certo ao atacar a “coisa”.
(D) o motorista havia ressuscitado.
(E) o piazinho inventara a história.

5
Em “o piazinho contou a história como pôde, mal e mal e
depressa, que o tempo era pouco e não dava para maiores
explicações,” (l. 20-22) a parte destacada pode ser substitu-
ída, sem alteração de sentido, por:
(A) porque o tempo era pouco.
(B) logo o tempo era pouco.
(C) se o tempo não fosse pouco.
(D) porém o tempo era pouco.
(E) embora o tempo fosse pouco.

6
Em “Pois bem, minha gente: quando este apareceu na
entrada da cidade,” (l. 24-25), o pronome destacado refere-se
a outro elemento presente no mesmo texto. Este elemento é:
(A) bicho. (B) piazinho.
(C) barulho. (D) tempo.
(E) touro.
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7
Assinale a frase em que há uso INADEQUADO do acento
grave, indicativo da crase.
(A) O piazinho chegou à cidade rapidamente.
(B) Foi, às pressas, contar o que tinha visto.
(C) Todos ficaram à beira da estrada para ouvi-lo.
(D) Então ele deu todas as informações àquelas pessoas

espantadas.
(E) A multidão quase mata o motorista à porretadas.

8
Indique a opção em que a concordância verbal NÃO está feita
corretamente.
(A) Homens, mulheres, guris, ninguém o aceitava.
(B) Na cidade, haviam mulheres com vassouras.
(C) Eu e tu não acreditaríamos na história.
(D) O maior problema daquele grupo são as superstições.
(E) Os piazinhos têm medo do desconhecido.

INFORMÁTICA

9
Qual a extensão dos arquivos de planilhas do Microsoft Excel?
(A) JPG (B) PIF
(C) BAT (D) MSX
(E) XLS

10
Que recurso do Microsoft Word 2003 (versão em português)
pode ser utilizado para determinar quantas linhas e parágra-
fos existem em um documento?
(A) Hiperlink
(B) Colaboração on-line
(C) AutoTexto
(D) Contar Palavras
(E) Pesquisar

11
Observe as seguintes afirmativas sobre segurança em senhas
de acesso.

I - Todo vírus com extensão EXE instala um programa
espião para roubo de senhas.

II - Quanto menor o tamanho de uma senha, maior sua
segurança.

III - Quanto maior a aleatoriedade de uma senha, maior sua
segurança.

Está(ão) correta(s), somente, a(s) afirmativa(s):
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e III
(E) II e III

12
No Microsoft Excel 2003, que nome é dado a uma seqüência
de comandos e funções armazenadas em um módulo do
Visual Basic para execução de tarefas repetitivas?
(A) Macro
(B) Tabela
(C) Célula
(D) Gráfico
(E) Formulário

13
Marque a opção que requer o maior espaço de armazenamento.
(A) 3 arquivos de 2 MB
(B) 20 arquivos de 3 GB
(C) 10 arquivos de 4 KB
(D) 2 arquivos de 64 bytes
(E) 1 arquivo de 128 bits

MATEMÁTICA I

14
Nos últimos seis anos, o brasileiro vem trocando o cheque
pelo “dinheiro de plástico” e, cada vez mais, efetua pagamen-
tos utilizando cartões de crédito e de débito. O gráfico abaixo
apresenta o número de transações efetuadas com cartões no
Brasil, de 2000 a 2006.

Os dados acima mostram um aumento linear no número de
transações, de 2000 a 2003. Se esse ritmo tivesse sido
mantido nos anos seguintes, o número de transações com
cartões teria sido, em 2006, x bilhões menor do que realmente
foi. Pode-se concluir que x é igual a:
(A) 1,2

(B) 1,6
(C) 2,2

(D) 2,7
(E) 3,1

Número de
transações
com cartões
(em bilhões)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,3
1,6

1,9
2,2

2,9

3,7

4,3

Fonte: Federação Brasileira de Bancos /

Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito.
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15
Duto que vira horta

Na quinta-feira, a Petrobras terá a pri-

meira colheita de suas hortas fluminenses.

O foco no cultivo de alimentos orgânicos

está no projeto de agricultura familiar,

iniciado pela estatal nas cidades de Duque

de Caxias e Nova Iguaçu em dezembro de

2005.

Jornal O Globo. 15 maio 2007.

Ao todo, 85 famílias fazem parte desse projeto. Se o número

de famílias de Duque de Caxias corresponde ao triplo do

número de famílias de Nova Iguaçu, menos 3, quantas  são

as famílias de Duque de Caxias?

(A) 22

(B) 42

(C) 58

(D) 63

(E) 66

16
O telescópio Hubble captou a imagem de um anel de matéria

escura num aglomerado de galáxias situado a cinco bilhões

de anos-luz da Terra. Se um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de

quilômetros, a distância, em trilhões de km, entre a Terra e

esse aglomerado de galáxias é:

(A) 4,75 x 107

(B) 4,55 x 109

(C) 4,75 x 109

(D) 4,55 x 1010

(E) 4,75 x 1010

17
Certo jogo de tabuleiro utiliza um “dado” especial que vem

impresso, planificado, em uma folha de papel cartão. A figura

abaixo mostra a planificação do “dado”, antes de ser montado.

Depois de montado, quais letras ficarão em faces opostas?

(A) A e B

(B) B e E

(C) D e A

(D) E e F

(E) F e C

18

Se 1.024 megabytes correspondem a 1 gigabyte, quantos

kilobytes correspondem a 2 gigabytes?

(A) 210

(B) 211

(C) 216

(D) 220

(E) 221

19

Marcelo precisava realizar uma tarefa em 3 dias, trabalhando

6 horas por dia. Entretanto, no primeiro dia ele trabalhou 
6

5

do tempo previsto e, no segundo dia, 
12

11
. Quantas horas a

mais Marcelo terá que trabalhar no terceiro dia para que a

tarefa seja concluída dentro do prazo?

(A) 1 hora e 18 minutos.

(B) 1 hora e 30 minutos.

(C) 3 horas e 12 minutos.

(D) 4 horas e 18 minutos.

(E) 7 horas e 30 minutos.

20
Um tanque de armazenamento de óleo tem a forma de um

paralelepípedo retângulo de 5m de comprimento, 2m de

largura e 1,5m de profundidade. Este tanque será substituído

por um novo tanque de mesmo formato, com a mesma

largura e o mesmo comprimento, mas 0,6m mais profundo.

O volume, em litros, desse novo tanque será:

(A) 2.100

(B) 6.000

(C) 16.800

(D) 21.000

(E) 60.000

A B C D

E

F

Jornal O Globo. maio 2007.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
Na constituição de uma sociedade anônima, os acionistas
precisam depositar, em dinheiro:
(A) 10% do capital integralizado, na Caixa Econômica Federal.
(B) 10% do capital subscrito, no Banco do Brasil.
(C) 20% do capital integralizado, no Banco do Brasil.
(D) 20% do capital social, na Caixa Econômica Federal.
(E) 20% do capital subscrito, na Caixa Econômica Federal.

22
Analise o seguinte lançamento, em reais, sem os elementos
data e histórico.

Mercadorias 75.000,00
a Caixa 20.000,00
a Bancos Conta Movimento 25.000,00
a Fornecedores 30.000,00

É correto afirmar que as aplicações da empresa, em reais,
aumentaram:
(A) 20.000,00
(B) 25.000,00
(C) 30.000,00
(D) 55.000,00
(E) 75.000,00

23
Pelo Regime de Competência, uma despesa será
contabilizada quando for:
(A) contratada.
(B) gerada.
(C) incluída no fluxo de caixa.
(D) incorrida.
(E) realizada no seu pagamento.

24
A Empresa Aurora Boreal Ltda. realizou as seguintes
operações num determinado período de tempo:

• vendeu mercadorias por R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00
em dinheiro; R$ 2.000,00 em cheque e R$ 8.000,00 a
prazo;

• incorreu numa despesa de R$ 7.000,00.

Pelo Regime de Caixa, qual o lucro da Aurora Boreal,
em reais?
(A) 20.000,00
(B) 13.000,00
(C) 12.000,00
(D) 5.000,00
(E) 3.000,00

25
Os critérios de avaliação dos ativos de uma empresa são
aplicados, normalmente, dentro do regime de competência.
Nesse aspecto, as Contas a Receber são avaliadas pelo
valor dos títulos:
(A) mais rendimentos, para os ajustar ao maior valor de mercado.
(B) mais expectativas de ganho, para os ajustar ao valor futuro.
(C) menos perdas estimadas, para os ajustar ao valor presente.
(D) menos provisão, para reduzi-los ao valor provável de

realização.
(E) menos amortização, para os ajustar ao valor presente

de mercado.

26
Os lucros retidos e o lucro não distribuído com destino
específico são evidenciados, no Balanço Patrimonial,
respectivamente, em contas de:
(A) Lucros Acumulados e Reservas.
(B) Lucros Acumulados e Capital.
(C) Lucro do Exercício e Reservas.
(D) Lucro do Exercício e Lucro a Realizar.
(E) Reserva de Capital e Lucro do Exercício.

27
A Companhia Rio Seco constatou que alguns lotes de suas
mercadorias apresentavam pequenos defeitos. Por isso,
informou a seus clientes que tais defeitos poderiam ser
encontrados em algumas peças, antes de fazer as seguintes
vendas:

• R$ 15.000,00, para a Empresa Lago Ltda., à vista;
• R$ 12.000,00, para o Armarinho Ribeiro Ltda., sendo

metade à vista e metade a prazo;
• R$ 10.000,00, para a Empresa Canal Aberto Ltda., a

prazo.

No mesmo mês, ocorreram as seguintes situações:
• a Empresa Lago encontrou defeitos acima do aceitável

e devolveu 40% das compras;
• o Armarinho Ribeiro manteve as compras realizadas;
• a Canal Aberto conseguiu um abatimento de 20%,

para não devolver as mercadorias.

Desconsiderando a incidência dos impostos, nas operações
acima, a Receita Bruta, em reais, da Companhia Rio Seco,
decorrente de tais vendas, foi:
(A) 23.000,00 (B) 29.000,00
(C) 31.000,00 (D) 35.000,00
(E) 37.000,00

28
Empresas que realizam elevado número de compras e
possuem número elevadíssimo de mercadorias, as quais
são mantidas em diversos pontos de estoque e ficam à
disposição dos consumidores, devem avaliar seus estoques
pelo Método:
(A) PEPS. (B) UEPS.
(C) Preço específico. (D) Preço de venda a varejo.
(E) Média ponderada móvel.
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Ouro Ações

(A) mercado custo

(B) venda custo

(C) custo mercado

(D) custo venda

(E)
custo ou mercado, o
menor dos dois

custo ou mercado, o
menor dos dois

Em reais Em reais
Estoque Inicial
Mercadorias 36.000,00

Estoque Final
Mercadorias 18.000,00

Transporte das
Compras 7.000,00

Seguros sobre o
Frete das Compras 4.000,00

Devoluções de
Compras 14.000,00

Compras de
Mercadorias 266.000,00

Em reais Em reais
Vendas de
Mercadorias 224.000,00

Compras 182.000,00

Estoque Inicial
Mercadorias 30.000,00

Estoque
Final Mercadorias 28.000,00

Devoluções de
Vendas 6.000,00

Abatimento sobre
Vendas 4.000,00

Devoluções de
Compras 9.000,00

Abatimento sobre
Compras 5.000,00

Em reais
Gastos de Reorganização 1.200.000,00

Implantação de Sistema e Métodos 800.000,00

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 2.100.000,00

Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 1.500.000,00

29
Considere que, em uma empresa,

• em nov /2006, o saldo na conta de Provisão para
Devedores Duvidosos foi R$ 12.000,00;

• em dez/2006, a empresa fez as seguintes operações
com Duplicatas a Receber:
• Duplicata A, de R$ 14.000,00, dada em pagamento

a outro fornecedor;
• Duplicata B, de R$ 12.000,00, remetida para cobrança;
• Duplicata C, de R$ 8.000,00, baixada por falta de

pagamento;
• Duplicata D, de R$ 16.000,00, vencimento prorro-

gado para março/2007.

Desconsiderando-se os aspectos tributários, no Balanço
de 31.12.2006, com os atos praticados, e não havendo nova
provisão, a empresa irá registrar, em reais:
(A) baixa de 38.000,00 de duplicatas.
(B) baixa de 50.000,00 de duplicatas.
(C) ganho de 4.000,00.
(D) perda de 8.000,00.
(E) perda de 22.000,00.

30
Em 2005, com disponibilidade elevada de caixa, a
Companhia Z resolveu investir tal disponibilidade, para
resgate no ano seguinte, parte em ouro e parte em ações
negociadas em Bolsa.
Tais investimentos, no Balanço de 2005, deverão ser
avaliados pelo valor de:

31
Em determinado exercício social, a Industrial Matriz S/A
fez os seguintes gastos, considerados elevados:

Admita que a Industrial Matriz amortiza todo o seu Diferido
em 10 anos.
Assim, analisando cuidadosamente as contas acima, qual
será o valor anual, em reais, da amortização do Diferido
dessa sociedade?
(A) 200.000,00 (B) 210.000,00
(C) 350.000,00 (D) 360.000,00
(E) 560.000,00

32
Admita que uma empresa comprou materiais no valor de
R$ 10.000,00, com incidência de ICMS de 20% e IPI de 10%.
Qual o valor, em reais, devido ao fornecedor, nessa compra?
(A) 10.000,00 (B) 11.000,00
(C) 12.000,00 (D) 13.000,00
(E) 13.200,00

33
Os seguintes dados foram extraídos dos registros da Empresa
Silva & Souza Ltda., em março de 2007:

Com, base nos dados acima, é correto afirmar que o lucro
bruto do mês de março de 2007, em reais, foi:
(A) 44.000,00 (B) 48.000,00
(C) 54.000,00 (D) 58.000,00
(E) 68.000,00

34
A Empresa Ferreira & Neves Ltda. apresentou os seguintes
dados de estoques de mercadorias, em abril de 2007:

Admita que todos os valores foram suportados pela empresa.
Exclusivamente com base nos dados apresentados, qual o
CMV (Custo das Mercadorias Vendidas), em reais?
(A) 299.000,00 (B) 295.000,00
(C) 294.000,00 (D) 281.000,00
(E) 263.000,00

35
A Comercial Ribeiro Ltda. realizou uma aquisição de merca-
dorias, de uma empresa industrial, com as características
apresentadas abaixo.
• Valor da Nota Fiscal (incluindo ICMS e IPI): R$ 13.000,00
• Alíquota de ICMS incidente: 17%
• Alíquota de IPI incidente: 30%

Considerando que a empresa trabalha com o inventário
permanente, e respeitando a legislação vigente, o valor
lançado na sua conta Estoque de Mercadorias, em reais, foi:
(A) 10.000,00 (B) 11.300,00
(C) 11.700,00 (D) 13.000,00
(E) 14.700,00
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Data Histórico

02.03.2007 Aquisição de 8.000 U de mercadorias a R$ 2,05/U

10.03.2007 Aquisição de 4.000 U de mercadorias a R$ 2,20/U

15.03.2007 Aquisição de 4.000 U de mercadorias a R$ 2,35/U

18.03.2007 Venda de 12.000 U de mercadorias

20.03.2007 Aquisição de 6.000 U de mercadorias a R$ 2,55/U

25.03.2007 Venda de 8.000 U de mercadorias

30.03.2007 Aquisição de 3.000 U de mercadorias a R$ 2,50 /U

Em reais

INVENTÁRIOS INICIAL FINAL

Matéria-prima 8.000,00 6.000,00

Produtos em Processo 6.000,00 8.000,00

Produtos Acabados 5.000,00 6.000,00

36
A Cia. Comercial Paz & Guerra Ltda. teve a seguinte
movimentação de estoques:

Em 01.03.2007, havia em estoque 3.000 unidades de
mercadorias montando a R$ 6.000,00.
Considerando exclusivamente as informações apresentadas,
e sabendo-se que a empresa vendeu as mercadorias por
R$ 5,00 a unidade, o CMV - Custo de Mercadorias Vendidas,
pelo método PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai),
em reais, montou a:
(A) 25.150,00
(B) 37.650,00
(C) 38.800,00
(D) 39.750,00
(E) 43.150,00

37
A Indústria Nordestina Ltda. apresentou, em janeiro de 2007,
o estoque inicial e o final de matérias-primas, com saldo igual
a zero. Sabendo-se que a Indústria registra como custos
variáveis somente a matéria-prima e a mão-de-obra direta, sen-
do os demais fixos, o custo direto apurado no mês de janeiro
de 2007 correspondeu à(ao):
(A) diferença entre o estoque final de matérias-primas e o

valor da mão-de-obra direta.
(B) soma das compras de matérias-primas com o valor da

mão-de-obra direta.
(C) valor da mão-de-obra direta, somente.
(D) valor das compras de matérias-primas, somente.
(E) valor zero.

38
No custo de produção, pelo critério de custeio variável, são
apropriados aos produtos:
(A) os custos diretos e indiretos, ficando de fora, somente,

os custos imputados.
(B) os custos diretos, somente, sendo todos os demais,

variáveis ou fixos, tratados como se fossem despesas.
(C) os custos-padrão variáveis, somente.
(D) os custos variáveis, exclusivamente, sendo os fixos

tratados como se fossem despesas.
(E) todos os custos, sejam diretos, indiretos, variáveis ou fixos.

39
Em março de 2007, a Indústria de Metais Metalive Ltda.
apresentou os seguintes dados, em reais:

• Venda de produtos 200.000,00
• MOD – Mão-de-obra direta 24.000,00
• MOI – Mão-de-obra indireta 25.000,00
• Luz e força da Fábrica 8.500,00
• Materiais diversos da Fábrica 1.500,00
• Seguro do prédio da Fábrica 1.300,00
• Salários de Vendedores 10.500,00
• Depreciação das máquinas da fábrica 9.200,00
• Despesas de viagens 10.000,00
• Despesa de Publicidade e propaganda 8.500,00
• Salários do escritório central 15.000,00
• Despesas Diversas do escritório central  2.400,00
• Lucro Operacional do exercício 18.000,00

Com base nos dados acima, o valor, em reais, das compras
de matérias-primas foi:
(A) 67.100,00
(B) 64.400,00
(C) 63.100,00
(D) 46.400,00
(E) 45.500,00

40
Observe os itens extraídos da contabilidade de custos da
Indústria Altaneira Ltda.

Com base nos dados acima, assinale a afirmativa correta.
(A) Em virtude da variação mensal, telefone e matérias-

primas são custos variáveis, e mão-de-obra indireta é
um custo fixo.

(B) Mesmo variando mensalmente, todos os itens acima
devem ser considerados como custos fixos.

(C) Independente da variação mensal, somente matérias-
primas são custos variáveis, os demais são custos fixos.

(D) Tendo em vista que os três itens acima variam mês a mês,
todos podem ser considerados como custos variáveis.

(E) Quando sofre variação mensal, a mão-de-obra indireta
torna-se variável; assim, só é custo fixo, entre os citados
acima, o telefone da fábrica.

ITENS 31.01.2007 28.02.2007 31.03.2007

Telefone da fábrica 2.300,00 1.850,00 2.134,50

Mão-de-obra indireta 125.467,00 121.312,00 135.656,00

Matérias-primas 54.670,00 67.500,00 87.430,00

Em reais


