
1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONCURSO PÚBLICO

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

CONTADOR

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

Rio de Janeiro
A cidade que acolheu a família real portuguesa, em

1808, estava para as rotas marítimas transoceânicas
como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje
para os vôos intercontinentais. Era uma espécie de es-
quina do mundo, na qual praticamente todos os navios
que partiam da Europa e dos Estados Unidos para-
vam antes de seguir para a Ásia, a África e as terras
recém-descobertas do Pacífico Sul. Protegidas do vento
e das tempestades pelas montanhas, as águas calmas
da Baía de Guanabara serviam como abrigo ideal para
reparo das embarcações e reabastecimento de água
potável, charque, açúcar, cachaça, tabaco e lenha.[...]

Era uma escala fundamental nas longas e demora-
das navegações ao redor do mundo. No começo do século XIX,
uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre
55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do
Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a Índia, de 105 a 150
dias. Para a China, 120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70
a 90 dias. A importância estratégica do Rio de Janeiro
para essas rotas era tão grande que, após a vinda da
família real ao Brasil, a cidade tornou-se sede do quartel-
general da Marinha Britânica na América do Sul. [...]

Para os tripulantes e passageiros, a chegada ao Rio
de Janeiro, em meio a uma viagem perigosa e monótona,
era sempre um evento agradável e surpreendente. Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza, à
imponência das montanhas e à vegetação espetacular
dominando tudo. Ao passar pelo Rio de Janeiro a bordo
do navio Beagle, em abril de 1832, o naturalista inglês
Charles Darwin, pai da teoria da evolução e da seleção
das espécies, usaria uma inacreditável seqüência de ad-
jetivos para descrever o que tinha diante dos olhos: “Su-
blime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul,
grandes plantações de cana-de-açúcar e café, véu natu-
ral de mimosas, florestas parecidas, porém mais glorio-
sas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, plantas
parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo
quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água
[...], as margens cheias de árvores e lindas flores”.

Laurentino Gomes
 1808:  como uma rainha louca, um príncipe medroso e

uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história
de Portugal e do Brasil. SP:Editora Planeta do Brasil, 2007

01. O primeiro parágrafo do texto tem a finalidade de
apresentar:
A) a cidade vista como local de repouso para

navegantes de terras distantes que aqui chega-
vam cansados

B) a cidade e sua importância no conserto e carre-
gamento dos navios que  buscavam terras a se-
rem descobertas

C) a cidade idealizada para a vinda da família real
pelo ponto de vista estratégico

D) a cidade pelo ponto de vista de sua importância
para a navegação marítima da época

02. “...praticamente todos os navios que partiam da
Europa e dos Estados Unidos paravam...”. O item
que contempla expressões utilizadas pelo autor que
justificam essa frase é:
A) águas calmas/evento surpreendente
B) esquina do mundo/escala fundamental
C) importância estratégica/grandiosidade da natureza
D) chegada ao Rio de Janeiro/navegações ao redor

do mundo

03. “A cidade [...], estava para as rotas marítimas
transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na
Alemanha, está hoje para os vôos internacionais”.
Neste segmento, as duas orações estabelecem entre
si uma relação de:
A) proporcionalidade
B) conseqüência
C) concessão
D) comparação

04. O segundo parágrafo do texto, em relação ao pri-
meiro, apresenta-se como:
A) justificativa por ser o Rio ponto de escala nas

viagens intercontinentais
B) exemplificação das viagens marítimas intercon-

tinentais e de suas rotas
C) prerrogativa para a vinda da família real portu-

guesa ao Brasil em 1808
D) descrição da duração das rotas marítimas inter-

continentais à época

05. NÃO há termo que faça qualquer referência à cidade
do Rio de Janeiro em:
A) “...sede do quartel-general da Marinha Britânica

na América do Sul.”
B) “...que acolheu a família real portuguesa, em

1808,...”
C) “... em abril de 1832, o naturalista inglês Charles

Darwin...”
D) “...na qual praticamente todos os navios que

partiam da Europa...”

06. “... como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha,
está hoje para os vôos intercontinentais.” O advér-
bio destacado tem sua localização e inferência em
função:
A) de qualquer momento em que o texto seja lido
B) do tempo em que foi escrito o texto
C) de comparação com textos escritos futuramente
D) da releitura de textos escritos anteriormente

07. O termo protegidas, no primeiro parágrafo, liga-se
diretamente a:
A) embarcações
B) montanhas
C) terras
D) águas
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08. A percepção visual da cidade do Rio de Janeiro tem
relação imediata, no texto, com:
A) os relatos feitos por integrantes da Marinha Bri-

tânica
B) o relato sobre a localização da Baía de Guanbara
C) o relato feito por Charles Darwin
D) o relato sobre a vinda da família real portuguesa

09. “A cidade que acolheu a família real...” ;o conectivo
QUE exerce idêntico papel sintático em:
A) Era a distância tão grande que parecia intermi-

nável aos navegantes.
B) É certo que a presença da família real trouxe

imponência ao porto do Rio.
C) Todos esperavam que a família real portuguesa

desembarcasse no Rio.
D) Os navios que partiam de outros continentes aqui

aportavam.

10. São acentuadas pela mesma razão:
A) Ásia / espécies
B) água / vôos
C) árvores / inacreditável
D) potável / véu

11. “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borbole-
tas.”; a afirmação correta sobre essa frase é:
A) a frase encontra-se na voz passiva
B) o verbo encontra-se implícito
C) o sujeito da frase está indeterminado
D) exceto está sintaticamente ligado a brilhantes

12. “... na qual praticamente todos os navios...”; a ex-
pressão em destaque pode ser substituída, sem pre-
juízo do sentido na frase por:
A) em que
B) a qual
C) que
D) pela qual

13. No segmento “véu natural de mimosas”, o valor se-
mântico da preposição sublinhada repete-se em:
A) “...antes de seguir viagem para a Ásia, a África...”
B) “...aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje...”
C) “...uma inacreditável seqüência de adjetivos...”
D) “....120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias.”

14. Ocorre acento grave indicativo da crase em “Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza...”.
A crase torna-se obrigatória, por motivo gramatical
idêntico ao desse segmento, em:
A) Feita às pressas, a viagem de carro foi cansativa.
B) Às dez horas, todos estavam esperando no porto.
C) O deslumbramento aumentou devido à paisagem.
D) Todos aspiravam à viagem ao Rio de Janeiro.

15. O segmento “...após a vinda da família real ao Bra-
sil...” estabelece, em relação ao restante do perío-
do, uma indicação de:
A) condição
B) causa
C) tempo
D) proporção

16. “Era uma espécie de esquina do mundo...” / “Era
uma escala fundamental nas longas ...” . O sujeito
implícito dessas duas orações é:
A) a Baía de Guanabara
B) a cidade
C) a família real portuguesa
D) a chegada

17. Em “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes bor-
boletas.” A palavra exceto pode ser substituída, sem
modificação de significado, por:
A) salvo
B) contanto que
C) ainda que
D) mesmo

18. “...estava para as rotas transoceânicas...”. O pro-
cesso de formação do termo sublinhado é o mesmo
que ocorre em:
A) recém-descobertas
B) mormacento
C) imponência
D) reabastecimento

19. Charque é palavra grafada com CH. O item que NÃO
está corretamente grafado quanto ao emprego do CH é:
A) clichê
B) desleichado
C) capuchinho
D) chamariz

20. “ ...uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro dura-
va entre 55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo,
na África do Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a
Índia, de 105 a 150 dias. Para a China, 120 a 180
dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias”; no contexto,
as expressões em negrito atuam como:
A) argumentos que justificam a vinda da família real

para o Brasil
B) conseqüências de uma navegação perigosa e

monótona
C) elementos que ratificam a escala no porto do

Rio de Janeiro
D) desvantagens da navegação marítima em rela-

ção à aérea
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma empresa comercial utiliza a conta MERCADO-
RIAS para registro dos estoques, das entradas e sa-
ídas de mercadorias, e apresentava um saldo credor
de R$ 4.300. No final do mês, o inventário indicava a
existência de estoques no valor de R$ 2.700. Pode-se
afirmar que o resultado com Mercadorias é:

A) R$ 1.600 de prejuízo

B) R$ 2.700 de lucro

C) R$ 1.600 de lucro

D) R$ 7.000 de lucro

22. A Companhia ALFA adquiriu 60% do capital votante
da Companhia BETA e esta por sua vez era acionis-
ta da Companhia DELTA, possuidora de 10% da
quantidade de ações ordinárias e preferenciais. A
partir de agora, a relação existente entre as três
companhias, em termos de Investimentos Perma-
nentes explica-se como:

A) a Companhia ALFA tendo controle direto de BETA
e esta sendo coligada de DELTA

B) a Companhia ALFA sendo coligada de BETA e
esta sendo coligada de DELTA

C) a Companhia ALFA tendo controle direto de BETA
e indireto de DELTA

D) a Companhia ALFA tendo controle direto de BETA
e esta sendo controladora de DELTA

23. Uma empresa comercializa um único produto e adota
o sistema de inventário permanente, média ponde-
rável móvel para controle do seu estoque. Num de-
terminado mês realiza as seguintes operações:

Dia 7 – compra de 30 unidades a R$ 90 cada

Dia 12 – venda de 9 unidades a R$ 110 cada

Dia 21 – compra de 12 unidades a R$ 120 cada

Dia 29 – venda de 23 unidades a R$ 150 cada

Sabendo-se que o estoque inicial era de 15 unida-
des ao custo/total de R$ 900 e desconsiderando-se
o ICMS nas operações realizadas, os valores do
custo das Mercadorias Vendidas e do lucro bruto no
final do mês foram, respectivamente:

A) R$ 1.650 e R$ 660

B) R$ 2.250 e R$ 1.650

C) R$ 2.790 e R$ 1.650

D) R$ 2.250 e R$ 900

24. A Empresa Comercial Ltda. efetuou no mês de se-
tembro as seguintes operações:
- adquiriu mercadorias a prazo no valor de R$ 40.000,

obtendo no ato um desconto comercial de 10%
sobre o valor da operação;

- vendeu as mercadorias adquiridas por R$ 87.000,
concedendo aos seus clientes, no ato da opera-
ção um desconto de R$ 7.000;

- pagou antecipadamente a duplicata referente à aqui-
sição efetuada, obtendo do seu fornecedor um
desconto de R$ 2.000;

- alguns clientes reclamaram que as mercadorias
adquiridas apresentavam características diferen-
tes das solicitadas e por causa desse fato, foi
concedido abatimento de R$ 3.000 sobre o valor
da venda efetuada.

Como não havia estoque inicial de mercadorias e o
imposto sobre circulação de mercadorias nas ope-
rações realizadas era de 15%, o resultado bruto com
mercadorias nesse mês foi de:
A) R$ 33.950
B) R$ 34.400
C) R$ 36.400
D) R$ 34.850

25. Em 31 de dezembro o razão de contas da Empresa
Revendas Ltda. apresentava, entre outras, as seguin-
tes contas com seus respectivos saldos: (em R$)

Com esses dados, calcula-se, o valor do lucro bruto
com mercadorias em:
A) R$ 9.000
B) R$ 7.200
C) R$ 7.400
D) R$ 6.000

Compras ........................................... 17.000
Vendas .............................................. 35.400
Impostos s/ vendas ............................. 8.400
Abatimento s/ compras........................ 400
Frete s/ compras................................. 1.500
Devolução de vendas .......................... 2.400
Desconto Comercial s/ vendas ........... 2.600
Desconto Comercial s/ compras ......... 1.000
Abatimentos s/ vendas ....................... 1.000
Devolução de compras ....................... 1.800
Seguro s/ compras ............................ 700
Estoque inicial ................................... 2.200
Estoque Final .................................... 4.600
Descontos Financeiros s/ vendas ....... 1.200
Descontos Financeiros s/ compras ...... 1.000
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26. Em 31 de dezembro, por ocasião da apuração do
resultado do exercício de uma Companhia, foi obti-
do lucro no valor de R$ 300.000, após a provisão do
imposto de renda. Como a Companhia acumulava
prejuízos de exercícios anteriores de R$ 100.000,00
e seus administradores e empregados tinham 5% e
10%, respectivamente, de participação no resulta-
do, o valor indicado do lucro líqüido do exercício na
Demonstração do Resultado equivale a:

A) R$ 171.000

B) R$ 271.000

C) R$ 255.000

D) R$ 270.000

27. Uma empresa industrial adquiriu a prazo matérias-primas
para serem transformadas em produtos para venda
posterior ao preço total de R$ 150.000. Na opera-
ção, as alíquotas do ICMS e do IPI foram respectiva-
mente, iguais a 15% e 10% e o fornecedor ofereceu
um desconto de 8%. O valor registrado na conta de
Estoque de Matéria-prima foi:

A) R$ 115.050

B) R$ 116.430

C) R$ 113.850

D) R$ 117.300

28. Uma empresa no final do exercício de 2006 desti-
nou uma parcela do lucro líquido do exercício para a
constituição de uma reserva para contingências, no
valor de R$ 150.000, tendo em vista que vários ex-
funcionários entraram na Justiça reivindicando direi-
tos trabalhistas. No exercício seguinte, por ter per-
dido a ação, foi obrigada a realizar os pagamentos
devidos, no montante de R$ 138.000. O lançamento
contábil, por ocasião do pagamento efetuado, é:

A) D: Despesas Eventuais                              138.000

       C: Bancos c/ Movimento                           138.000

B) D: Reservas para Contingências            150.000

       C: Bancos c/ Movimento                         138.000

       C: Lucros Acumulados                             12.000

C) D: Reservas para Contingências                138.000

       C: Bancos c/ Movimento                           138.000

D) D: Despesas Eventuais                              138.000

      D: Reservas para Contingências                  12.000

       C: Bancos c/ Movimento                           138.000

        C: Ganhos Eventuais                                    12.000

29. Em 1/11/2006, uma determinada empresa, no intui-
to de fazer caixa para saldar seus compromissos,
efetuou, junto ao Banco Federal, uma operação de
desconto de duplicatas no valor de R$ 600.000, to-
das com vencimento para 31/03/2007. O Banco co-
brou uma taxa de desconto de 2% ao mês, despe-
sas bancárias de R$ 3.000 e IOF de R$ 2.000, cre-
ditando em conta-corrente o valor líquido. Ao final do
exercício, o valor das despesas financeiras apropria-
das, foi igual a:
A) R$ 29.000
B) R$ 24.000
C) R$ 60.000
D) R$ 65.000

30. Em 31/12/2007, o  Razão de uma determinada em-
presa apresentava, entre outras, as seguintes con-
tas com seus respectivos saldos (valores em reais):

A partir dessas informações e considerando-se que
a provisão para o Imposto de Renda e a Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido apuradas acusou
somadas o montante de R$ 25.000 e que não está
prevista qualquer participação sobre o resultado do
exercício, pode-se concluir que o valor apropriado à
Reserva Legal, no exercício, foi:
A) R$ 7.500
B) R$ 5.500
C) R$ 7.000
D) R$ 6.500

31. Em 30/10/2005, uma empresa adquiriu um equipa-
mento à vista por R$ 15.000, cuja vida útil foi esti-
mada em dez anos, com valor residual de R$ 3.000.
Sendo o método de depreciação utilizado o linear e
o equipamento instalado somente em 01/02/2006,
o valor do referido bem, no balanço patrimonial de
31/12/2007 ficou igual a:
A) R$ 15.000
B) R$ 11.750
C) R$ 12.400
D) R$ 12.700

Impostos e Taxas incidentes s/Vendas ...... 100.000
Capital Social Realizado ............................. 285.000
Custo das Mercadorias Vendidas ............... 200.000
Depreciações Acumuladas ......................... 25.000
Despesas Financeiras ................................ 2.000
Despesas Comerciais ................................. 8.000
Juros Ativos ................................................ 20.000
Receitas de Vendas .................................... 500.000
Reserva de Lucros ...................................... 30.000
Despesas Administrativas ........................... 35.000
Reserva Legal ............................................. 50.000
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32. Em 31 de dezembro, foram obtidas as seguintes
informações referentes à Companhia ABC:
Lucro Líquido do Exercício...................... R$ 36.000
Reservas Constituídas: Legal................. R$   1.800
                                  Contingências......R$   8.550
Reversão de Reservas Constituídas........R$   6.750
Sabendo-se que a data de levantamento do balanço
é 31 de dezembro e que o estatuto da Companhia
é omisso no que diz respeito à distribuição de divi-
dendos, o montante que obrigatoriamente, de acor-
do com a legislação societária, deverá ser pago aos
acionistas é:
A) R$   8.100
B) R$ 16.200
C) R$   9.000
D) R$ 12.825

33. Em 31 de dezembro, o Razão de uma determinada
empresa, revendedora de mercadorias, apresentava
as seguintes contas com seus respectivos saldos:

Salários a Pagar..............................R$  4.000
Caixa............................................. R$  6.000
Capital Realizado............................ R$ 15.000
Clientes..........................................R$  7.000
Fornecedores..................................R$ 10.000
Compras de Mercadorias................. R$ 21.000
Vendas de Mercadorias....................R$ 25.000
Duplicatas Descontadas...................R$  3.000
Custo das Mercadorias Vendidas... ..R$ 15.000
Como a empresa, para controle do seu estoque,
adota o inventário periódico e no início do exercício
a conta “Estoque de Mercadorias” apresentava sal-
do de R$ 2.000, pode-se afirmar que o valor do Capi-
tal Circulante Líquido em 31/12 era:
A) R$    7.000
B) R$    6.000
C) R$    4.000
D) R$  10.000

34. O registro das variações patrimoniais, desde que
tecnicamente estimável, deve ser efetuado mesmo
que haja a hipótese de somente existir razoável cer-
teza de sua ocorrência. Esta determinação é basea-
da na essência do seguinte Princípio Fundamental
de Contabilidade:
A) oportunidade
B) prudência
C) registro pelo valor original
D) competência

35. Em cumprimento às normas vigentes a Cia. Alvora-
da S.A. publicou o seu balanço patrimonial confor-
me abaixo demonstrado:

Cia. ALVORADA S.A

Balanço Patrimonial em 31/12/2007

                                    ATIVO

Ativo Circulante                                       181.400

Disponibilidades                                         58.000

Duplicatas a Receber                                  60.000

Capital a Realizar                                       21.800

Estoques                                                     40.000

Despesas Antecipadas                                  1.600

Ativo Permanente                                       78.600

Móveis e Utensílios                                    22.000

Equipamentos                                             16.000

Veículos                                                      17.600

Imóveis para Renda                                    42.000

Depreciação Acumulada                          ( 19.000 )

TOTAL do ATIVO                                      260.000

                                    PASSIVO

Passivo Circulante                                    110.000

Fornecedores                                              68.000

Impostos a Recolher                                     8.000

Provisão para Devedores Duvidosos               1.800

Duplicatas Descontadas                              20.000

Provisão para Imposto de Renda                 12.200

Patrimônio Líquido                                   150.000

Capital                                                      110.000

Reservas                                                      40.000

TOTAL do PASSIVO                                 260.000

Como se pode observar, a demonstração contém

algumas incorreções quanto à classificação de al-

gumas contas nos grupos. Após as correções ne-

cessárias, os totais do Ativo e do Passivo deverão

ser iguais a:

A) R$ 258.200

B) R$ 240.000

C) R$ 238.200

D) R$ 216.400
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36. O balanço patrimonial de uma determinada empre-
sa, em 31 de dezembro, era constituído das seguin-
tes contas (valores em R$):
Duplicatas a Pagar...........................  3.200
Móveis e Utensílios.......................... 10.400
Reservas de Lucros..........................  1.000
Disponibilidades...............................  4.000
Salários a Pagar................................ 1.000
Prejuízos Acumulados....................... 1.200
Capital Social...................................16.000
Reservas de Capital.........................   1.600
Empréstimos Obtidos.......................  4.000
Capital a Integralizar.........................     400
Duplicatas a Receber.......................   8.800
Estoques.........................................  2.000
Com base nessas informações, considera-se como
o montante das contas de natureza devedora:
A) R$ 25.600
B) R$ 25.200
C) R$ 26.800
D) R$ 28.000

37. No final do exercício social, por ocasião da elabora-
ção da Demonstração do Resultado do Exercício,
considera-se e classifica-se como uma Receita Não-
operacional:
A) reversão de uma provisão constituída no exercí-

cio
B) venda de um ativo fixo
C) recebimento de juros ativos sobre duplicatas a

receber
D) aluguéis recebidos de terceiros

38. No processo de produção, o Custo de Transforma-
ção é definido, conceitualmente, como sendo o
somatório dos seguintes gastos de:
A) material direto e mão-de-obra direta
B) material direto e custos indiretos
C) mão-de-obra direta e custos indiretos
D) mão-de-obra indireta e custos indiretos

39. Uma determinada indústria, para apurar o seu custo
de produção, apropria todos os gastos efetuados no
processo, sejam eles, custos fixos ou variáveis, di-
retos ou indiretos. Pode-se concluir que a empresa
utiliza o método de custeio:
A) por absorção
B) direto
C) variável
D) por atividade

40. Num determinado exercício, uma empresa indus-
trial, fabricante de um único produto, apropriou os
seguintes gastos no período: (em R$)

- material direto utilizado na produção ................................... 2.000

- mão-de-obra direta ..   .....................................................1.800

- Custos indiretos de fabricação: Fixos .............................. 2.000

                                            Variáveis ..............................2.500

- despesas de vendas e administrativas: Fixos ................. 750

                                                          Variáveis ...............1.200

Ao produzir e vender 5.000 unidades do seu produto
ao preço de R$ 3, nesse período, o montante das
vendas no seu ponto de equilíbrio equivale a:

A) R$ 4.000

B) R$ 3.750

C) R$ 8.730

D) R$ 5.500

41. Uma determinada indústria adota o método de cus-
teio por absorção. No mês de março produziu 1.500
unidades do produto “ALPHA” ao custo total de R$
375.000. Sabendo-se que o custo variável unitário
era de R$ 180, a parcela do custo fixo distribuída
por unidade em estoque foi:

A) R$ 250

B) R$   70

C) R$ 180

D) R$   80

42. São informações referentes ao processo de produ-
ção de uma indústria, no mês de setembro:

Custo de Produtos Elaborados .............................. 30.000

 Custo dos Produtos Vendidos ............................... 58.000

 Custo de Produção ................................................... 55.000

 Estoque Inicial de Produtos Elaborados ..............   9.000

 Estoque Inicial de Produtos em Elaboração .........   8.000

Em 30 de setembro, o valor do Estoque de Produtos
Elaborados a ser considerado é:

A) R$   5.000

B) R$ 37.000

C) R$ 19.000

D) R$ 33.000
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43. Uma indústria, no mês de abril, fabricou 250 unida-
des do seu produto “BRAVO”, tendo incorrido nos
seguintes gastos por unidade produzida:

Matéria-prima ................................................... R$ 1.500,00

Mão-de-obra direta ......................................... R$    125,00

Depreciação equipamentos de fábrica ...... R$      37,50

Salário da supervisão produção ................. R$      87,50

Outros gastos indiretos ................................. R$    750,00

Como o lucro desejado a ser alcançado é de 35%
do custo da produção, o valor das vendas de todos
os produtos fabricados será:
A) R$ 843.750
B) R$ 812.500
C) R$ 625.000
D) R$ 634.375

44. Uma empresa industrial registrou os seguintes da-
dos referentes ao seu processo de produção em
um determinado período:
- Custo com a mão-de-obra indireta utilizada na fá-

brica: R$ 60.000
- Depreciação dos equipamentos utilizados na fábri-

ca: R$ 125.000.
- Estoque inicial do produto X: R$ 30.000
- Estoque inicial do produto Y: R$ 55.000
- Custos diretos do produto X: R$ 17.000
- Custos diretos do produto Y: R$ 23.000
Para rateio dos custos indiretos: mão-de-obra indire-
ta, adota as horas de mão-de-obra direta utilizadas
na fabricação dos produtos e depreciação dos equi-
pamentos, as horas-máquinas utilizadas na fabrica-
ção dos produtos, conforme demonstrado no quadro:

Com base nas informações dadas e considerando
que, ao final do período, não houve estoque de
produtos em elaboração, os custos dos produtos
acabados X e Y, transferidos para o estoque de pro-
dutos acabados, foram, respectivamente iguais a:
A) R$ 99.500 e R$ 165.500
B) R$ 86.500 e R$138.500
C) R$ 116.500 e R$ 188.500
D) R$ 69.500 e R$ 115.500

45. Uma empresa aérea está considerando suas estra-
tégias de marketing para o próximo trimestre, no
trajeto Rio - São Paulo – Rio com previsão de
R$ 5.000.000 em gastos fixos para o próximo tri-
mestre, neste trajeto. Como a margem de contribui-
ção por passagem no trajeto é, em média, de R$
350 e que a demanda máxima prevista das aerona-
ves no período é de 40.000 assentos, o valor máxi-
mo adicional de propaganda que esta empresa po-
derá suportar de modo a gerar um lucro de R$
6.500.000 durante o próximo trimestre é:

A) R$   9.000.000

B) R$   2.500.000

C) R$ 14.000.000
D) R$ 11.500.000

46. Na fabricação de 300.000 unidades de um produto,
uma empresa incorreu em R$ 6.000.000 de custos
fixos e R$ 9.000.000 de custos variáveis. Conside-
rando-se que, no próximo mês, esta empresa fabri-
cará 500.000 unidades deste mesmo produto sem
alterar a sua capacidade instalada, os custos fixos e
variáveis unitários serão, respectivamente, iguais a:

A) R$ 20 e R$ 30
B) R$ 12 e R$ 18

C) R$ 20 e R$ 18

D) R$ 12 e R$ 30

47. Uma empresa comercializa, em média, 17.000 uni-
dades de seu produto ao preço unitário de R$ 200.
Isto possibilita uma margem de contribuição unitá-
ria de R$ 70. Um cliente ofereceu adquirir 13.000
unidades do produto a um preço abaixo de R$ 200.
Sabendo que a capacidade instalada é de 40.000
unidades, o preço mínimo a partir do qual a empre-
sa NÃO aceitará a oferta é de:

A) R$ 200

B) R$ 130

C) R$   70
D) R$   60

48. Nos orçamentos públicos, o ordenamento das des-
pesas que demonstra o montante das dotações pró-
prias de cada órgão ou unidade organizacional é o
tipo da classificação das despesas denominado:

A) institucional
B) programática

C) funcional

D) econômica

Produtos
Horas de mão-de-obra 

direta Horas-máquinas
X 8.000 1.500
Y 7.000 3.500

Total 15.000 5.000
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49. Uma empresa apresentou os seguintes dados de
custos:
- No início do mês de julho, o saldo da conta de

Produtos em Elaboração era de R$100.000,00,
correspondentes a 800 unidades do produto com
grau de acabamento de 40%;

- Durante o mês de julho, a empresa encerrou a
produção das 800 unidades, iniciadas no mês
anterior, e iniciou a produção de outras 1.000
unidades, das quais foram encerradas 600 uni-
dades;

- As unidades que permaneceram em processa-
mento no final do mês de julho estão com grau
de acabamento de 50%;

- O custo de produção no mês de julho foi de
R$ 448.000,00  .

Com base no método PEPS, o custo da Produção
Acabada no período foi:
A) R$  548.000
B) R$  348.000
C) R$  478.000
D) R$    70.000

50. O procedimento administrativo que, após o exame
dos títulos de crédito, propicia o direito líquido e cer-
to do credor contra a Fazenda Pública, corresponde
à fase da despesa pública chamada:
A) pagamento
B) liqüidação
C) empenho
D) arrecadação

51. Em outubro de 2007, uma Prefeitura alienou, atra-
vés de um leilão público, um terreno sem utilização
por R$ 150.000, adquirido em 02/02/2001 por
R$ 90.000. A receita obtida por essa operação acar-
retou no patrimônio da Prefeitura, uma variação por
mutação patrimonial:
A) ativa de R$ 60.000,00
B) passiva de R$ 90.000,00
C) passiva de R$ 150.000,00
D) ativa de R$ 150.000,00

52.  Em “Todas as parcelas da receita e da despesa
devem aparecer no orçamento público com seus
valores totais, sem qualquer tipo de dedução”, há
referência ao princípio orçamentário denominado:
A) orçamento bruto
B) universalidade
C) especificação
D) não-afetação da receita

53. No final do exercício financeiro, constavam na con-
tabilidade de uma determinada Prefeitura:

- arrecadação de receitas tributárias .......................... R$ 40.000

- despesas empenhadas até 31/12 ............................. R$ 36.000

- despesas pagas até 31/12 ........................................ R$ 30.000

- pagamento de Restos a Pagar ................................. R$ 10.000

- restituição a terceiros de diversos depósitos efetuados an-

teriormente ........................................................... R$   5.000

- consignações retidas sobre Fl. Pagamento .............. R$   2.000

A partir dessas informações, pode-se afirmar que, o
resultado financeiro apurado em 31/12 correspondeu a:

A) déficit de R$ 5.000

B) superávit de R$ 10.000

C) resultado nulo

D) superávit de R$ 3.000

54. Com base nas normas vigentes, os tipos de crédi-
tos adicionais que dependem da prévia autorização
do Legislativo e da indicação das fontes de recursos
disponíveis para sua abertura, durante o exercício
financeiro, são:

A) extraordinários e suplementares

B) especiais e suplementares

C) especiais e complementares

D) especiais e extraordinários

55. A demonstração contábil elaborada de acordo com
as normas da Lei nº 4320/64, evidenciando que hou-
ve uma queda de arrecadação de recitas, durante o
exercício financeiro findo, é denominada:

A) balanço financeiro

B) balanço patrimonial

C) balanço orçamentário

D) demonstração das variações patrimoniais

56. A receita pública que se caracteriza como um in-
gresso de recursos ao patrimônio público, é classi-
ficada sob diferentes critérios. As entradas de nu-
merário que passam a integrar o patrimônio sem
quaisquer reservas, condições ou correspondência
no passivo, quanto à repercussão patrimonial, são
classificadas como sendo uma receita:

A) ordinária

B) orçamentária

C) patrimonial

D) efetiva
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57. Em 31 de dezembro, o balanço patrimonial de uma
determinada Prefeitura apresentava os seguintes
dados:

Considera-se que o montante da dívida flutuante e o
valor do superávit financeiro são, respectivamente,
iguais a:
A) 300 e 600
B) 2.050 e 850
C) 800 e 250
D) 1.250 e 1.000

58. De acordo com os dispositivos da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, as operações de créditos por ante-
cipação de receitas orçamentárias realizadas no
exercício financeiro vigente, deverão ser saldadas,
com os respectivos encargos, até:
A) 10 de dezembro
B) 31 de dezembro
C) 22 de dezembro
D) 31 de agosto

59. O orçamento de uma determinada Prefeitura para o
exercício de 2007 fixava as despesas em R$ 700.000
e durante a sua execução não foi aberto qualquer
tipo de crédito adicional. Em 31 de dezembro, esta-
vam registrados:
Créditos disponíveis   ......................... R$ 110.000
Execução de despesa ........................ R$ 520.000
Despesas pagas ................................. R$ 490.000

A partir das informações dadas, considera-se que o
valor inscrito como Restos a Pagar Não Processa-
dos foi:
A) R$   30.000
B) R$ 100.000
C) R$ 210.000
D) R$   70.000

Bancos ................................................ 850
Consignações ...................................... 200
Créditos Fiscais Inscritos .................... 600
Restos a Pagar .................................... 300
Diversos Responsáveis ....................... 100
Serviços da Dívida a Pagar ................. 150
Ativo Real Líquido ............................... 1.000
Bens Móveis ........................................ 1.200
Depósitos ............................................ 150
Op. Crédito Interno ............................. 500
Op. Crédito Externos ........................... 750
Adiantamentos Concedidos ................ 100
Estoques ............................................. 200

60. Ao ser arrecadada por prefeituras, a fonte de recur-
sos que será classificada como item de Receita
Patrimonial é:
A) a alienação de bens imóveis
B) o aluguel de imóveis
C) o imposto sobre o patrimônio e a renda
D) a tarifa de pedágio


