


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões

• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í���menos um); a ausência de marca-
ção e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos , mas o segundo parágrafo (".8-12)  e  o  último parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)
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Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.
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QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

Na Contabilidade Pública, as contas escrituradas no Sistema Patrimonial  registram
analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis
pela sua guarda e administração, bem como mantêm registro sintético dos bens móveis e
imóveis.

Questão 052

Pelo Princípio da Universalidade , o orçamento público deve constituir-se numa única
peça, compreendendo as receitas e as despesas de um exercício financeiro, que devem
estar contidas numa só lei orçamentária.

Questão 053

O Orçamento Público  deve ser definido por lei de iniciativa do Poder Executivo que estima
a receita e fixa a despesa da Administração Pública para vigorar no exercício seguinte, após
aprovação pelo Poder Legislativo.

Questão 054

De acordo com a Lei 4320/64, as Receitas Tributária, Patrimonial e Industrial são
classificadas como Receitas Correntes.

Questão 055

De acordo com as normas em vigor, as Operações de Crédito  resultantes de empréstimos
e financiamentos, tais como emissão de títulos da dívida interna ou externa e contratos com
organismos financeiros nacionais e internacionais, devem ser classificadas como Receitas
Correntes.

Questão 056

O Imposto  é um tipo de receita tributária que tem como fato gerador o exercício regular do
poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Questão 057

O Lançamento  corresponde ao estágio da Receita Pública no qual o Poder Executivo
identifica e individualiza o contribuinte, ou o devedor, e os respectivos valores, espécies e
vencimentos.
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Questão 058

Na Contabilidade Pública, o Lançamento , por se tratar de um ato administrativo, deverá ser
escriturado contabilmente através de contas do Sistema de Compensação.

Questão 059

De acordo com a Lei 4320/64, são classificadas como Despesas de Custeio  as dotações
para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a
obras de conservação e adaptação de bens imóveis.

Questão 060

O Empenho  da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por
base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Questão 061

A Liquidação  da despesa corresponde à fase de pagamento em que a Fazenda Pública
quita e extingue sua obrigação com o credor através de ordem de pagamento.

Questão 062

O controle da execução orçamentária compreende: a) a legalidade dos atos de que resultem
a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos
e obrigações; b) a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens
e valores públicos; c) o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Questão 063

A administração pública no Brasil adota, exclusivamente, o “Regime de Caixa” como regime
contábil de escrituração, tanto para a arrecadação das receitas quanto para a realização das
despesas.

Questão 064

Restos a Pagar  representam as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro,
distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

Questão 065

Despesa  Processada  é aquela cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda
da fase de liquidação.

Questão 066

A Divida Pública Fundada  corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade das
obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo
superior a doze meses.
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Questão 067

O Regime  de Adiantamento  consiste na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação, e é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei.

Questão 068

De acordo com a Lei 4320/64, a escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas simples.

Questão 069

Na Administração Pública, Variação Patrimonial significa a alteração de valor, de qualquer
elemento do patrimônio público, por alienação, aquisição, dívida contraída, dívida liquidada,
depreciação ou valorização, amortização, superveniência, insubsistências, efeitos da
execução orçamentária e resultado do exercício financeiro.

Questão 070

As Variações Ativas , classificadas como Resultado da Execução Orçamentária, são
realizadas no final do exercício, quando se der o encerramento dos balanços, com base na
Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro.

Questão 071

Superveniências Ativas  são movimentações que ocorrem por fatos que deixam de existir
por qualquer motivo, causando sempre uma variação ativa provocada pela baixa ou pela
desincorporação de uma obrigação passiva.

Questão 072

Créditos Adicionais  são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento e podem ser classificados em: a) suplementares, os
destinados ao reforço de dotação orçamentária; b) especiais, os destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária específica; c) extraordinários, os destinados a
despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.

Questão 073

O cancelamento da dívida ativa provoca um crédito em conta de insubsistência passiva.

Questão 074

O superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, para fins de
abertura de créditos suplementares e especiais, é composto pela diferença positiva entre o
ativo e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Questão 075

Na elaboração do Balanço Financeiro , o pagamento, no exercício, de Restos a Pagar é
evidenciado na coluna das receitas extra-orçamentárias.
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Questão 076

Na contabilidade Pública, o Balanço Orçamentário  evidencia: o Ativo Financeiro; o Ativo
Permanente; o Passivo Financeiro; o Passivo Permanente; o Saldo Patrimonial e as Contas
de Compensação, sendo que, nesse mesmo balanço, o Ativo Financeiro compreenderá os
bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Questão 077

Do Balanço da CIA GAMA foram extraídas as seguintes informações, expressas em reais:
Caixa = R$20,00; Bancos C/ Movimento = R$55,00; Estoques = R$40,00; Veículos=R$60,00;
Imóveis = R$65,00; Contas a Receber = R$30,00;  Fornecedores = R$75,00;  Impostos a
Pagar = R$80,00.
Com base nessas informações, é possível afirmar que o Patrimônio Líquido da empresa é
de R$115,00.

Questão 078

De acordo com a Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, no Ativo, as contas serão
dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados.

Questão 079

Uma empresa adquiriu em 01/01/X5 um automóvel por R$12.000,00, que deverá ser
depreciado, de forma linear, totalmente em dez anos, sem valor residual.
Após o final do terceiro ano, pode-se dizer que o valor contábil do bem é de R$3.600,00.

Questão 080

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos  é um relatório contábil que
evidencia o comportamento do capital circulante líquido de uma empresa.

Questão 081

Os  seguintes  saldos  em  reais, constam do Balancente de Verificação da TCNOL S.A:
Caixa = R$1.000,00; Bancos C/ Movimento = R$1.200,00; Móveis e Utensílios = R$3.300,00;
Duplicatas a Receber (curto prazo) = R$1.600,00; Duplicatas Descontadas = R$500,00;
Estoques = R$5.000,00; Veículos = R$6.400,00; Fornecedores (curto prazo) = R$3.600,00;
Duplicatas a Pagar (curto prazo) = R$2.700,00;  Impostos a Pagar (curto prazo) = R$900,00;
Capital Social = R$ 4.000,00; Lucros Acumulados = R$6.800,00.
A partir desses dados, pode-se afirmar que o Capital Circulante Líquido da empresa é de
R$1.100,00.

Questão 082

Os seguintes saldos, em reais, foram extraídos do Balancete de Verificação da CIA DELTA:
Receita de vendas = R$12.500,00; Imposto sobre Vendas = R$3.600,00; Custo das
Mercadorias Vendidas = R$ 6.000,00.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o Lucro Bruto apurado pela empresa
será de R$6.500,00.

Questão 083

Na contabilidade, Ativo  compreende os bens e direitos de uma entidade, que podem ser
expressos pelos seguintes elementos patrimoniais: Caixa, Bancos, Mercadorias, Títulos a
Receber, Clientes, Imóveis, Veículos e Equipamentos.
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Questão 084

A representação quantitativa do patrimônio de uma entidade é expressa pela seguinte
equação: Ativo + Passivo = Ativo Operacional .

Questão 085

A compra à vista de um veículo caracteriza um fato contábil modificativo.

Questão 086

Duas pessoas físicas constituíram uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
conforme contrato social registrado na Junta Comercial, no dia 30.11.de 19x0. O capital
social de R$30.000,00, representado por 2.000 quotas de R$15,00 cada, foi parcialmente
integralizado, no ato, em dinheiro, num percentual de 50%.
Em relação a esse assunto, pode-se afirmar que os lançamentos que espelham os fatos em
questão são:

Capital a Integralizar
a Capital a Realizar

Caixa
a Capital

Questão 087

O lançamento correspondente à integralização, com imóveis, de parcela do capital social
ainda não realizada, é

Imóveis
a  Capital a Integralizar

Questão 088

A diferença entre o estoque contábil e o estoque inventariado, quando este último for menor,
é contabilizada através do seguinte lançamento:

Estoques
a Insubsistência Ativa

Questão 089

No encerramento do exercício, a diferença a menor, entre o valor contábil dos estoques e o
valor de mercado, é contabilizada através do seguinte lançamento:

Desvalorização dos Estoques
a  Provisão para Desvalorização dos Estoques

Questão 090

A compra de mercadorias, parte à vista e parte a prazo, é contabilizada através do seguinte
lançamento:

Mercadorias
a Bancos C/ Movimento
a Duplicatas a pagar

Questão 091

Um lançamento de 3ª FÓRMULA corresponde a vários débitos e apenas um crédito.
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Questão 092

Um lançamento de 4ª FÓRMULA corresponde a apenas um débito e vários créditos.

Questão 093

A empresa  ALFA  começou o exercício de  20XY com um estoque inicial de mercadoria de
R$120,00. No final do período, foi apurado um estoque de R$180,00.
Considerando-se que o Custo das Mercadorias Vendidas no período foi de R$250,00, pode-
se afirmar que as mercadorias compradas no período totalizaram R$370,00.

Questão 094

Em 19X5, a empresa BETA tinha um estoque inicial de mercadorias de R$50,00. Durante o
período foram compradas mais R$80,00 de mercadorias, e, no final, a empresa apurou um
estoque de R$30,00 e um montante de vendas de mercadorias de R$160,00.
Com base nesses dados, pode-se afirmar que a empresa BETA apurou, em 19X5, um
resultado com mercadorias, de R$100,00.

Questão 095

O pagamento de uma obrigação de curto prazo mediante cheque, com juros de mora não
provisionados, é uma operação que aumenta o Patrimônio Líquido e diminui o Passivo Total.

Questão 096

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, considera-se Resultado Líquido do
Exercício o resultado após as provisões para impostos, as contribuições sobre o resultado e
as participações no resultado.

Questão 097

O Princípio de Competência determina que as receitas e as despesas só sejam
reconhecidas no período em que ocorrer seu pagamento.

Questão 098

De acordo com a Lei n.º 6.404/76, as reservas provenientes de reavaliação de Ativos devem
ser classificadas no Patrimônio Líquido.

Questão 099

Quando a empresa possui um passivo maior que o ativo, diz-se que ela está com um
Passivo a Descoberto, pois a Situação Líquida é negativa.

Questão 100

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que, na data de sua elaboração, reflete
uma situação dinâmica, enquanto a Demonstração do Resultado do Exercício reflete, na
data de sua elaboração, uma situação estática.


