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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

Instruções 
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 
das provas e das normas que regem este Concurso Público. 
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta 
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 
exclusão do candidato. 
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 
E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 
preenchimento da grade de respostas. 
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo 
assinar a Ata de Prova. 
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal. 
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular. 
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo. 
10. Certifique-se de que este caderno contém _____ questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da 
sala a sua substituição. 
 

Boa prova! 
 
 

 
Nome do Candidato 
 
 
 
 
 
 

 Nº do Documento 
 
 
 

 

1



 
Concurso Público  

Prefeitura Municipal de Brejolândia 

 
 

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.

Site         usa         inteligência         artificial         para         converter         fotos
em         retratos         antigos

§         1         Um         novo         site         chamado         aiportraits.com
transforma         suas         fotos         em         retratos         artísticos         antigos.
Antes         de         você         tentar         converter         a         sua         imagem,         a
página         deixa         claro         que         não         guarda         ou         comercializa
os         dados         de         usuários.
§         2         O         AI         Portraits         foi         feito         com         base         em         uma
tecnologia         desenvolvida         por         pesquisadores         do         MIT
(Instituto         de         Tecnologia         de         Massachussets)         junto
com         a         IBM,         que         tem         a         plataforma         de         inteligência
artificial         que         chama         de         Watson.
§         3         Essa         nova         aplicação         não         apenas         adiciona
características         peculiares         de         pinturas         de         época         com
base         nas         feições         da         sua         foto,         mas         utiliza         um         6
conceito         de         inteligência         artificial,         chamado         rede
generativa         adversa,         para         criar         do         zero         novos
detalhes         de         imagens.         Com         isso,         fotos         de         diferentes
estilos         irão         gerar         resultados         distintos.
§         4         No         total,         são         usados         dois         algoritmos         de
inteligência         artificial         no         processo         de         criação         de
retratos:         um         para         o         reconhecimento         de         retratos         e
outro         para         a         modificação         das         imagens.         O         algoritmo
do         site         foi         treinado         com         45         mil         imagens         de         pintura         a
óleo         tinta         e         aquarela.
§         5         Logo         após         a         transformação         do         seu         retrato,         os
seus         dados         são         apagados         dos         servidores,         para
manter         a         privacidade         dos         usuários         do         site.         A         questão
da         privacidade         ganhou         evidência         nas         últimas
semanas         em         razão         de         termos         confusos         de         uso         e
gestão         de         dados         do         aplicativo         russo         FaceApp,         que
mostra         sua         aparência         com         diferentes         visuais,
inclusive         como         idoso.         A         empresa         esclareceu         que
apaga         os         dados         de         usuários         após         48         horas,         que         os
dados         não         são         enviados         à         Rússia         e         que         não
comercializa         informações         para         terceiros.         Mas         até
chegar         a         esse         ponto         o         app         já         tinha         virado         alvo         de
investigação         do         governo         dos         Estados         Unidos,
preocupado         com         outro         caso         de         influência
internacional         em         eleições         presidenciais,         como         o
ocorrido         em         razão         do         compartilhamento         indevido         de
dados         de         aplicativos         do         Facebook         com         uma         empresa
de         marketing         político         chamada         Cambridge         Analytica.
§         6         Empresas         estão         interessadas         no         mercado         de
reconhecimento         facial,         como         IBM,         Microsoft         e
Google.         Logo,         a         tendência         global,         que         requer
algoritmos         de         inteligência         artificial         para         funcionar,
tem         faturamento         estimado         em         7         bilhões         de         dólares

em         2024,         segundo         a         consultoria.
§         7         MarketsAndMarkets.         A         taxa         de         crescimento
anual         prevista         é         de         16,6%,         o         que         deve         fazer         o
faturamento         saltar         118%         de         2018         a         2024.         A         principal
aplicação         da         tecnologia         nesse         período         é         para
segurança         pública,         como         já         acontece         no         Rio         de
Janeiro.

Fonte (adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01

Logo,         a         tendência         global,         que         requer         18         algoritmos
de         inteligência         artificial         para         funcionar,         tem
faturamento         estimado         em         7         bilhões         de         dólares         em
2024,         segundo         a         consultoria.         (§         6)

A         palavra         em         negrito         pode         ser         classificada         como
uma:

a) Conjunção         adversativa.
b) Conjunção         aditiva.
c) Conjunção         concessiva.
d) Conjunção         conclusiva.
e) Conjunção         causal.

Questão 02

A         desinência         nominal         da         palavra         servidores         (§         5)
seria:

a) ser.
b) Não         há         desinência         nominal         na         palavra.
c) es.
d) serv.
e) dores.

Questão 03

"Um         novo         site         chamado         aiportraits.com         transforma
suas         fotos         em         retratos         artísticos         antigos".         (§         1)

O         sujeito         da         oração         pode         ser         classificado         como:

a) Sujeito         Simples.
b) Sujeito         Indeterminado.
c) Sujeito         Composto.
d) Oração         sem         Sujeito.
e) Sujeito         Oculto         ou         Elíptico.
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Questão 04

"Empresas         estão         interessadas         no         mercado         de
reconhecimento         facial,         como         IBM,         Microsoft         e
Google."         (§.         6)

No         que         diz         respeito         aos         termos         da         oração,         o         trecho
em         negrito         corresponde         a         um:

a) Adjunto         adnominal.
b) Adjunto         adverbial.
c) Agente         da         passiva.
d) Complemento         nominal.
e) Aposto.

Questão 05

Qual         dessas         frases         não         poderia         intitular         o         texto
considerando         o         assunto         abordado?

a) Pesquisadores         desenvolvem         App         de         Inteligência
Artificial         para         reconhecimento         artificial

b) Site         usa         inteligência         artificial         para         converter         fotos
em         retratos         antigos

c) Privacidade,         inteligência         especial         e
reconhecimento         facial

d) Países         estão         preocupados         com         o         mercado         de
reconhecimento         facial         e         a         proteção         de         dados

e) O         crescimento         da         industria         de         reconhecimento
facial         é         uma         tendência         global

Questão 06

Assinale         a         alternativa         em         que         a         frase         está         pontuada
INCORRETAMENTE.

a) §         4         O         algoritmo         do         site         foi         treinado         com         45         mil
imagens         de         pintura         a         óleo         tinta         e         aquarela.

b) §         5         Logo         após         a         transformação         do         seu         retrato,         os
seus         dados         são         apagados         dos         servidores,         para
manter         a         privacidade         dos         usuários         do         site.

c) §         4         No         total,         são         usados         dois         algoritmos         de
inteligência         artificial         no         processo         de         criação         de
retratos:         um         para         o         reconhecimento         de         retratos
outro         para         a         modificação         das         imagens.

d) §         3         Com         isso,         fotos         de         diferentes         estilos         irão         gerar
resultados         distintos.

e) §         7         A         taxa         de         crescimento         anual         prevista         é         de
16,6%,         o         que         deve         fazer         o         faturamento         saltar
118%         de         2018         a         2024.

Questão 07

Assinale         a         alternativa         em         que         todas         as         palavras
estão         grafadas         CORRETAMENTE.

a) ascenção         -         quis         -         jeito         -         emponderamento
b) xingar         -         beje         -         cambito         -         perturbar
c) excessão         -         ancioso         -         subcídio         -         paralizado.
d) licensa         -         descanço         -         estender         -         chuchu
e) asterisco         -         encomodar         -         mexer         -         sobrancelha

Questão 08

"Frases         felizes...Frases         encantadas...         Ó         festa         dos
ouvidos!         Sempre         há         tolices         muito         bem         ornadas...
Como         há         pacóvios         bem         vestidos."
(Mario         Quintana).

A         palavra         "pacóvios"         pode         ser         substituída         sem
prejuízo         para         o         sentido         da         frase         por:

a) Dissimulados.
b) Arrogantes.
c) Indelicados.
d) Cruéis.
e) Ignorantes.

Questão 09

Assinale         a         frase         que         em         o         pronome         é         empregado         de
maneira         INCORRETA.

a) Já         tenho         dinheiro         para         eu         comprar         aquela         casa.
b) Ainda         faltam         dez         dias         para         mim         ir         ao         show.
c) Vou         comprar         aquela         blusa         para         mim.
d) Vocês         saíram         antes         de         mim?
e) Aquele         presente         era         para         mim.

Questão 10

Acerca         do         emprego         da         crase,         julgue         as         frases
abaixo.

I         -         Por         não         ter         carro,         Pedro         precisou         vir         à         pé.
II         -         Espero         que         você         fique         bem         à         vontade         nessa
reunião.
III         -         O         casal         pediu         bife         à         Oswaldo         Aranha.

Estão         CORRETAS         as         seguintes         proposições.

a) II         e         III.
b) III.
c) I,         II         e         III.
d) I         e         III.
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Informática

Questão 11

Algo         que         pode         acontecer         quando         o         usuário         envia
vários         arquivos         para         impressão         ao         mesmo         tempo         é
algum         deles         "travar"         e         acabar         afetando         toda         as
impressões         na         sequência.         Para         tentar         resolver         esse
problema         o         Windows         possui         um         recurso         que
possibilita         deletar         uma         ou         mais         impressões         que         são
visualizadas         e         uma         janela         de:

a) Configuração         de         digitalização.
b) Propriedades         da         impressora.
c) Gerenciador         de         dispositivos.
d) Fila         de         impressão.
e) Impressoras         e         Scanners.

Questão 12

Basicamente,         um         __________         é         um         arquivo         de         texto
muito         simples,         cuja         composição         depende
diretamente         do         conteúdo         do         endereço         Web         visitado.
Por         exemplo,         a         maioria         do         sites         armazenam
informações         básicas,         como         endereços         IP         e
preferências         sobre         idiomas,         cores,         etc.         Contudo,         em
portais         como         o         Gmail         e         o         Hotmail,         nomes         de
usuários         e         senhas         de         e-mail         também         fazem         parte
deles.
Marque         a         alternativa         que         completa         a         lacuna
corretamente.

a) streaming
b) cookies
c) broadcasts
d) feeds
e) pop-ups

Questão 13

Quem         utiliza         diariamente         a         Internet,         geralmente         abre
milhares         de         sites         ao         fim         de         um         dia.         Encontrar         um         site
dentro         daqueles         que         foram         visitados,         por         vezes,
pode         tornar-se         uma         dor         de         cabeça.         São
hiperligações         (ou         links)         que         se         guardam         em         um
navegador,         para         serem         consultados,         abertos         ou
enviados,         mais         tarde.

Marque         a         alternativa         CORRETA         para         o         conceito
acima.

a) Arquivos         temporários.
b) Downloads.
c) Notificações.
d) Favoritos.
e) Hiperlinks.

Questão 14

A         maioria         dos         gerenciadores         de         e-mail,         incluindo
Gmail,         Yahoo,         Microsoft         Outlook         e         Mozilla
Thunderbird,         permite         que         você         envie         um         único         e-mail
para         um         grande         número         de         destinatários.         Você         pode
fazer         isso         colocando         todos         os         destinatários         no
campo:

(         I         )         Para
(         II         )         CC
(         III)         CCO

(__)         Sigla         para         "cópia         oculta".         Apesar         de         também         ser
uma         cópia,         a         pessoa         que         recebe         esse         e-mail         não
consegue         ver         quem         mais         recebeu         uma         cópia         deste.
(__)         É         o         destinatário         original         do         e-mail.         A         mensagem
pode         ser         enviada         para         mais         de         um         destinatário,         e
todos         dessa         lista         saberão         quem         recebeu         o         e-mail.
(__)         Sigla         para         o         termo         "com         cópia".         Geralmente,         é
enviado         para         quem         é         interessado,         mas         não         é         o
destinatário         principal         do         e-mail.         Todos         que         recebem
essa         cópia         conseguem         ver         o         endereço         de         quem
mais         a         recebeu.

Marque         a         alternativa         que         apresente         a         sequência
CORRETA         de         cima         para         baixo.

a) III,         II         e         I.
b) I,         II         e         III.
c) III,         I         e         II.
d) I,         III         e         II.
e) II,         III         e         I.

Questão 15

Atalhos         de         teclado         são         teclas         ou         combinações         de
teclas         que         fornecem         uma         maneira         alternativa         de
fazer         algo         que         você         normalmente         faria         com         um
mouse.         É         um         atalho         presente         em         todos         os
navegadores         de         internet         e         também         em         editores         de
texto         que         possibilita         que         você         procure         uma         palavra
ou         frase         no         documento         ou         página         em         questão.

a) CTRL         +         N
b) CTRL         +         E
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 c) CTRL         +         U
d) CTRL         +         P
e) CTRL         +         F

Conhecimentos Específicos

Questão 16

O         objetivo         da         Contabilidade         é         permitir         o         ________         e
o         _______         dos         fatos         decorrentes         da         gestão         do
patrimônio         das         entidades         econômico-administrativas.
Assinale         a         opção         que         apresenta         todas         as         duas
propostas         de         preenchimento         das         lacunas         do         texto         no
que         se         refere         aos         Objetivos         da         Contabilidade,         entre
as         opções         abaixo         selecione         a         que         está         CORRETA.

a) estudo,         controle.
b) progresso,         plano.
c) custo,         projeto.
d) desembolso,         custo.
e) plano,         projeto.

Questão 17

Em         relação         ao         Inventário         Periódico,         selecione         entre
as         opções         abaixo         a         que         está         CORRETA.

a) É         chamado         Inventário         Periódico         porque,         a         partir
de         sua         adoção,         as         empresas         passam         a         elaborar         o
inventário         físico         das         mercadorias         existentes         em
estoque         somente         no         começo         de         um         período         que
normalmente         corresponde         a         três         dias.

b) É         chamado         Inventário         Periódico         porque,         a         partir
de         sua         adoção,         as         empresas         passam         a         elaborar         o
inventário         físico         das         mercadorias         existentes         em
estoque         somente         no         inicio         de         um         período         que
normalmente         corresponde         a         uma         semana.

c) É         chamado         Inventário         Periódico         porque,         a         partir
de         sua         adoção,         as         empresas         passam         a         elaborar         o
inventário         físico         das         mercadorias         existentes         em
estoque         somente         no         inicio         de         um         período         que
normalmente         corresponde         a         24         horas.

d) É         chamado         Inventário         Periódico         porque,         a         partir
de         sua         adoção,         as         empresas         passam         a         elaborar         o
inventário         físico         das         mercadorias         existentes         em
estoque         somente         no         final         de         um         período         que
normalmente         corresponde         a         um         ano.

e) É         chamado         Inventário         Periódico         porque,         a         partir
de         sua         adoção,         as         empresas         passam         a         elaborar         o
inventário         manual         das         mercadorias         existentes         em
estoque         somente         no         inicio         de         um         período         de         48
horas.

Questão 18

Em         relação         a         Apuração         dos         Resultados,         selecione
entre         as         opções         abaixo         a         que         está         CORRETA.

a) A         apuração         de         resultado         é         realizada         de         forma
destacada         na         Demonstração         do         Resultado         do
Exercício.         Apresenta-se         aí         um         resumo         ordenado
das         despesas         e         receitas         do         período,
facilitando-se,         dessa         forma,         a         tomada         de         decisão.

b) A         apuração         de         resultado         é         realizada         apenas         pela
Demonstração         de         Valor         Adicionado.

c) A         apuração         de         resultado         não         pode         ser         realizada
pela         Demonstração         do         Resultado         do         Exercício.

d) A         apuração         de         resultado         é         realizada         apenas         pela
Demonstração         das         Mutações         do         Patrimônio
Líquido.         Apresenta-se         aí         um         resumo         ordenado
das         despesas         e         receitas         do         período,
facilitando-se,         dessa         forma,         a         tomada         de         decisão.

e) A         apuração         de         resultado         é         realizada         de         apenas
pela         Demonstração         de         Fluxo         de         Caixa.
Apresenta-se         aí         um         resumo         ordenado         das
despesas         e         receitas         do         período,         facilitando-se,
dessa         forma,         a         tomada         de         decisão.

Questão 19

A         _______________________________         mostra         as
variações         ocorridas         nas         Contas         do         Patrimônio
Líquido,         evidenciando         os         saldos         iniciais,         os         ajustes
de         exercícios         anteriores,         os         aumentos         do         Capital,         as
Reversões         de         Reservas,         o         Lucro         Líquido         do
Exercício         e         sua         destinação,         além         dos         saldos         finais
das         respectivas         contas         que         compõem         o         Patrimônio
Líquido         da         Empresa.

Assinale         a         opção         que         apresenta         a         proposta         de
preenchimento         da         lacuna         do         texto         no         que         se         refere         à
Variação         do         Patrimônio         Líquido,         entre         as         opções
abaixo         selecione         a         que         está         CORRETA.

a) Demonstração         das         Mutações         do         Patrimônio
Liquido.

b) Demonstração         de         Lucro.
c) Demonstração         de         Fluxo         de         Caixa.
d) Demonstração         de         Valor         Adicionado.
e) Demonstração         do         Resultado         do         Exercício.

Questão 20

Em         relação         ao         Conceito         de         Contabilidade,         selecione
entre         as         opções         abaixo         a         que         está         CORRETA:
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 a) A         contabilidade         é         uma         ciência         que         permite,

através         de         suas         técnicas,         manter         um         controle
eventual         das         receitas         da         empresa.

b) A         contabilidade         é         uma         ciência         que         permite,
através         de         suas         técnicas,         manter         um         controle
esporádico         das         despesas         da         empresa.

c) A         contabilidade         é         uma         ciência         que         permite,
através         de         suas         técnicas,         manter         um         controle
eventual         do         patrimônio         da         empresa.

d) A         contabilidade         é         uma         ciência         que         permite,
através         de         suas         técnicas,         manter         um         controle
provisório         do         patrimônio         da         empresa.

e) A         contabilidade         é         uma         ciência         que         permite,
através         de         suas         técnicas,         manter         um         controle
permanente         do         patrimônio         da         empresa.

Questão 21

Consiste         em         controlar         _____________         o         estoque         de
mercadorias         efetuando         as         respectivas         anotações         a
cada         compra         ou         devolução         e         a         cada         venda         ou
devolução.         Dessa         forma,         como         os         estoques         de
mercadorias         são         mantidos         atualizados
constantemente,         as         empresas         podem         apurar         o
resultado         da         Conta         Mercadorias         no         momento         em         que
desejarem.

Assinale         a         opção         que         apresenta         a         proposta         de
preenchimento         da         lacuna         do         texto         no         que         se         refere         à
Inventário         Permanente,         entre         as         opções         abaixo
selecione         a         que         está         CORRETA.

a) Preventivamente.
b) Periodicamente.
c) Provisoriamente.
d) Sazonalmente.
e) Permanentemente.

Questão 22

Assinale         a         opção         que         apresenta         todas         as         duas
propostas         de         preenchimento         das         lacunas         do         texto         no
que         se         refere         as         Formalidades         Complementares         da
Constituição         de         uma         Companhia         de         acordo         com         o
Artigo         94         da         Lei         Federal         6.404/1976,         entre         as         opções
abaixo         selecione         a         que         está         CORRETA.

Art.         94.         Nenhuma         companhia         poderá         funcionar         sem
que         sejam         _________         e         _________         seus         atos
constitutivos.

a) Ajustados,         planejados.

b) Desenhados,         publicados.
c) Planejados,         arquivados.
d) Publicados,         caracterizados.
e) Arquivados,         publicados.

Questão 23

O         patrimônio,         objeto         da         Contabilidade,         é         um         conjunto
de         _______,         _______         e         _______         avaliado         em
moeda         e         pertencente         a         uma         pessoa.

Assinale         a         opção         que         apresenta         todas         as         três
propostas         de         preenchimento         das         lacunas         do         texto         no
que         se         refere         aos         Componentes         do         Patrimônio
(Objeto         da         Contabilidade),         entre         as         opções         abaixo
selecione         a         que         está         CORRETA.

a) bens,         direitos,         obrigações.
b) receitas,         despesas         e         prejuízo.
c) despesas,         custos         e         perdas.
d) custos,         despesas         e         prejuízo.
e) receitas,         ganhos         e         lucros.

Questão 24

Em         relação         ao         Campo         de         Aplicação         da
Contabilidade,         selecione         entre         as         opções         abaixo         a
que         está         CORRETA.

a) O         campo         de         aplicação         da         Contabilidade         abrange
todas         as         entidades         econômico-administrativas.

b) O         campo         de         aplicação         da         Contabilidade         abrange
apenas          as          pequenas          entidades
econômico-administrativas.

c) O         campo         de         aplicação         da         Contabilidade         não
abrange         as         entidades         econômico-administrativas.

d) O         campo         de         aplicação         da         Contabilidade         abrange
poucas         entidades         econômico-administrativas.

e) O         campo         de         aplicação         da         Contabilidade         abrange
algumas         entidades         econômico-administrativas.

Questão 25

A         essência         deste         método,         universalmente         aceito,         é
que         o         registro         de         qualquer         operação         implica         que         a
um         débito         em         uma         ou         mais         contas         deve
corresponder         um         crédito         equivalente,         em         uma         ou
mais         contas,         de         forma         que         a         soma         dos         valores
__________         seja         sempre         igual         à         soma         dos         valores
__________.

Assinale         a         opção         que         apresenta         todas         as         duas
propostas         de         preenchimento         das         lacunas         do         texto         no
que         se         refere         ao         Método         de         Partidas         Dobradas,         entre
as         opções         abaixo         selecione         a         que         está         CORRETA.
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 a) Ajustados,         projetados.
b) debitados,         creditados.
c) planejados,         executados.
d) realizados,         previstos.
e) ordenados,         propostos.

Questão 26

Conforme         o         Artigo         11         da         Lei         Federal         6.404/1976,
marque         Verdadeiro         (V)         ou         Falso         (F)         nas         afirmações
abaixo.

(__)         O         estatuto         fixará         o         número         das         ações         em         que         se
divide         o         capital         social         e         estabelecerá         se         as         ações
terão,         ou         não,         valor         nominal.
(__)         Na         companhia         com         ações         sem         valor         nominal,         o
estatuto         poderá         criar         uma         ou         mais         classes         de         ações
preferenciais         com         valor         nominal.
(__)         O         valor         nominal         não         poderá         ser         o         mesmo         para
todas         as         ações         da         companhia.
(__)         O         valor         nominal         das         ações         de         companhia         aberta
não         poderá         ser         inferior         ao         mínimo         fixado         pela
Comissão         de         Valores         Mobiliários.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         sequência
CORRETA.

a) V,         V,         V,         V.
b) V,         V,         F,         V.
c) F,         V,         V,         F.
d) F,         F,         F,         F.
e) F,         F,         V,         V.

Questão 27

Em         reação         as         Contas         Patrimoniais,         selecione         entre
as         opções         abaixo         a         que         está         CORRETA.

a) As         Contas         Patrimoniais         são         as         que         representam
os         elementos         componentes         da         Receita         e
Despesa.         Limitando-se         em         Ganhos         e         Perdas.

b) As         Contas         Patrimoniais         são         as         que         representam
apenas         os         elementos         componentes         do         Ativo.

c) As         Contas         Patrimoniais         são         as         que         representam
apenas         os         elementos         componentes         da         Receita.
Dividem-se         em         Ganhos         e         Lucros.

d) As         Contas         Patrimoniais         são         as         que         representam
os         elementos         componentes         do         Patrimônio.
Dividem-se         em         Ativas         (Bens         e         Direitos)         e
Passivas         (Obrigações         e         Patrimônio         Líquido).

e) As         Contas         Patrimoniais         são         as         que         representam
apenas         os         elementos         componentes         da         Despesa.
Dividem-se         Perdas         e         Prejuízos.

Questão 28

De         acordo         com         o         Artigo         1º         da         Lei         Federal
6.404/1976,         assinale         a         opção         que         apresenta         a
proposta         de         preenchimento         da         lacuna         do         referido
artigo,         entre         as         opções         abaixo         selecione         a         que         está
CORRETA.

Art.         1º         A         companhia         ou         sociedade         anônima         terá         o
capital         dividido         em         ações,         e         a         responsabilidade         dos
sócios         ou         acionistas         será         _________         ao         preço         de
emissão         das         ações         subscritas         ou         adquiridas.

a) Tabelada.
b) Limitada.
c) Ajustada.
d) Parcelada.
e) Ilimitada

Questão 29

Em         relação         aos         Usuários         da         Informação         Contábil,
selecione         entre         as         opções         abaixo         a         que         está
CORRETA.

a) Compreendem         todas         as         pessoas         físicas         e
jurídicas         que,         diretamente         ou         indiretamente,
tenham         interesse         na         avaliação         da         situação         e         do
desenvolvimento         da         entidade,         como         titulares
(empresas         individuais),         sócios,         acionistas,
administradores,         governo         (fisco),         fornecedores,
bancos         e         etc.

b) Compreendem         apenas         algumas         das         pessoas
jurídicas         que,         diretamente         ou         indiretamente,
tenham         interesse         na         avaliação         da         situação         e         do
desenvolvimento         da         entidade,         como         titulares
(empresas         individuais),         sócios,         acionistas,
administradores,         governo         (fisco),         fornecedores,
bancos         e         etc.

c) Compreendem         apenas         as         pessoas         jurídicas         que,
diretamente         ou         indiretamente,         tenham         interesse
na         avaliação         da         situação         e         do         desenvolvimento         da
entidade.

d) Compreendem         apenas         algumas         das         pessoas
físicas         que,         apenas         indiretamente,         tenham
interesse         na         avaliação         da         situação         e         do
desenvolvimento         da         entidade,         como         titulares
(empresas         individuais),         sócios,         acionistas,
administradores,         governo         (fisco),         fornecedores,
bancos         e         etc.

e) Compreendem         apenas         as         pessoas         físicas         que,
diretamente         ou         indiretamente,         tenham         interesse
na         avaliação         da         situação         e         do         desenvolvimento         da
entidade.
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Questão 30

As         Contas         de         Resultado         são         as         que         representam         as
variações         patrimoniais.         Dividem-se         em         Contas         de
_________         e         Contas         de         _________.

Assinale         a         opção         que         apresenta         todas         as         duas
propostas         de         preenchimento         das         lacunas         do         texto         no
que         se         refere         as         Contas         de         Resultado,         entre         as
opções         abaixo         selecione         a         que         está         CORRETA.

a) Ganhos,         Lucros.
b) Despesas,         Receitas.
c) Ativos,         Patrimônio.
d) Prejuízos,         perdas.
e) Ativos,         Passivos.

CONTADOR 8


