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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 
 
INSTRUÇÃO: As QUESTÕES de número 1 a 12 devem ser respondidas com 

base na leitura do texto a seguir. 
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Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove 

anos, viaje com a família de uma colega num fim de semana. Ela diz que a 
garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse passeio mais 
longo sem a família, mas que está em dúvida porque muitas crianças da mesma 
idade já fazem isso. Outra leitora indaga a melhor idade para colocar o filho, de 
cinco anos, em aulas de outro idioma e conta que ela mesma, fluente em inglês, 
começou a estudar depois dos 12 anos, mas que agora percebe que a 
criançada já começa bem mais cedo.  

Um pai diz que o filho de 15 anos leva a namorada para dormir em casa 
e que ele fica constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai 
se afastar do filho. Finalmente, um outro leitor afirma que quer ensinar valores 
aos filhos, mas, ao mesmo tempo, considerando o clima competitivo de nosso 
tempo, quer saber como ensinar que há momentos em que é preciso abrir mão desses 
valores para não ser ingênuo.  

O mundo contemporâneo tornou a educação uma tarefa muito mais 
complexa. Até o final da década de 1950, a maioria não enfrentava questões 
como as citadas e tampouco tinha de tomar diariamente decisões sobre o tipo 
de educação a praticar com os filhos. A educação era uma só, os rumos faziam 
parte de um grande consenso social e assim caminhavam os pais, sem grandes 
conflitos. Vale dizer que pais e filhos sofriam muito mais, já que eram tão 
diferentes e tinham de se ajustar a um rumo comum. 

Hoje, os pais ganharam a liberdade da escolha sobre como educar seus 
filhos e, por outro lado, assumiram também uma responsabilidade muito maior 
por eles. Afinal, cada escolha feita produz efeitos significativos na vida dos filhos, 
já que estes estão em formação. 

Vale refletir a respeito das dúvidas dos pais. À primeira vista, todas 
parecem questões práticas sobre como agir. E cada uma delas guarda em si 
conteúdos bem mais amplos, que tratam de moral, ética, conceito de infância, 
limites entre privacidade e convívio social e relação entre pais e filhos.  
E talvez este seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais 
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podem desatar ou, ao menos, afrouxar: ao educar os filhos, precisam ter clareza 
de alguns princípios dos quais não abrem mão e, a partir desse norte, tomar as 
decisões sem se importar tanto com as decisões dos outros pais. Afinal, já que 
temos a oportunidade hoje de ter a riqueza da diversidade em educação, há que 
se aprender a conviver com ela, não?  

Pensando assim, a mãe cuja filha pede para viajar sem a família 
precisa é pensar no conceito de infância que quer garantir para a filha, tanto 
quanto a mãe que se preocupa com o ensino de línguas; o pai que se sente 
constrangido com a intimidade do filho em casa precisa considerar como 
colaborar para fazer a passagem do filho para a maturidade e, finalmente, o que 
se preocupa com os valores precisa refletir se quer dar uma educação moral de 
ocasião ao filho ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um 
ideal de vida e que, portanto, exigem fidelidade.  

"O que quero ensinar aos meus filhos, priorizar na educação deles?" 
Essa é a questão que os pais devem se fazer quando enfrentam situações que 
demandam decisões. Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles 
terão muitas chances para desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto 
estiverem sob a tutela dos pais. E esse tempo é curto, acreditem.  
 
Fonte: SAYÃO, Rosely “Como Educar Meu Filho?" (Fragmento) disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2703200812.htm 
 

 
 
QUESTÃO 01 
 
Este texto foi escrito, principalmente, para 
 
A) criticar a falta de rigor com que os pais educam os filhos atualmente. 
B) definir algumas indagações sobre a criação de filhos no mundo atual. 
C) questionar os princípios que devem nortear a educação dos filhos. 
D) refletir acerca de temas encontrados em perguntas dirigidas à autora. 
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QUESTÃO 02 
 
É CORRETO afirmar que o título 
 
A) contém uma referência que resume o tema do texto. 
B) define categoricamente os exemplos citados no texto. 
C) faz referência ao conceito de infância expresso no texto. 
D) refere-se a generalidades que estão dispersas no texto. 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
 
De acordo com as informações contidas no texto, é CORRETO afirmar que,  
 
A) no segundo parágrafo, são apresentados dois exemplos em que são listadas 

uma situação de embaraço e um outro de percepção do que ocorre em nosso 
tempo. 

B) no terceiro parágrafo, existe uma observação sobre o reflexo da educação de 
filhos nos anos 1950 nos dias atuais, o que faz com que atualmente haja mais 
dificuldades. 

C) no sétimo parágrafo, há um convite ao pensamento reflexivo acerca da forma 
como fazer com que os filhos sejam completamente independentes dos 
desejos familiares. 

D) no quinto parágrafo, há uma constatação a respeito de um fato que perpassa 
a criação de filhos atualmente, o que faz com que os pais se sintam 
desorientados. 

 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG /2008 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO 
 

4 

QUESTÃO 04 
 
Assinale a alternativa em que a relação estabelecida pelo termo sublinhado está 
CORRETAMENTE indicada entre parênteses 
 
A) ... ela considera precoce esse passeio mais longo sem a família, mas que está 

em dúvida porque muitas crianças da mesma idade já fazem isso. [linha 4] 
(indagação) 

B) ... ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um ideal de 
vida e que, portanto, exigem fidelidade. [linha 44] (conclusão) 

C) E talvez esse seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais 
podem desatar ou, ao menos, afrouxar. [linha 31] (concessão) 

D) Essa é a questão que os pais devem se fazer quando enfrentam situações 
que demandam decisões. [linha 46] (adversidade) 

 
 
QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pode ser substituída pela 
expressão ou palavra entre parênteses, sem alterar o sentido da frase. 
 
A) ... a maioria não enfrentava questões como as citadas e tampouco tinha de 

tomar diariamente decisões sobre o tipo de educação a praticar com os filhos 
... [linha 17] (também não) 

B) A educação era uma só, os rumos faziam parte de um grande consenso social 
e assim caminhavam os pais, sem grandes conflitos. [linha 18] (ditames) 

C) Afinal, já que temos a oportunidade hoje de ter a riqueza da diversidade em 
educação, há que se aprender a conviver com ela, não? [linha 35] (unicidade) 

D) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse 
passeio mais longo sem a família... [linha 03] (consecutivo) 
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QUESTÃO 06  
 
Leia o seguinte trecho. 
 
 
Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances para 
desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto estiverem sob a tutela dos pais.  
 
 
Assinale a alternativa em que a reformulação desse trecho mantém o seu sentido 
original. 
 
 
A) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances 

para desfrutar, por conseguinte, da educação familiar, só enquanto estiverem 
sob a tutela dos pais.  

B) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances 
para desfrutar, no entanto, da educação familiar, só enquanto estiverem sob a 
tutela dos pais. 

C) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances 
para desfrutar, uma vez que, da educação familiar, só enquanto estiverem sob 
a tutela dos pais. 

D) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances 
para desfrutar, à medida que da educação familiar, só enquanto estiverem sob 
a tutela dos pais. 
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QUESTÃO 07 
 
Leia o trecho. 
 
Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove anos, viaje 
com a família de uma colega num fim de semana. 
 
Assinale a alternativa em que a palavra grifada exerce a mesma função sintática 
exercida pelo vocábulo se nesse trecho. 
 
A) ... ele fica constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai se 

afastar do filho. 
B) ... finalmente, o que se preocupa com os valores precisa refletir se quer dar 

uma educação moral... 
C) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse 

passeio mais longo sem a família... 
D) Vale dizer que pais e filhos sofriam muito mais, já que eram tão diferentes e 

tinham de se ajustar a um rumo comum. 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Assinale a alternativa em que o vocábulo nos parênteses remete à palavra 
destacada 
 
A) ... ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um ideal de 

vida e que, portanto, exigem fidelidade. (ensinar) 
B) ... precisa considerar como colaborar para fazer a passagem do filho para a 

maturidade e, finalmente, o que se preocupa com os valores... (o) 
C) E talvez esse seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais 

podem desatar ... (questão) 
D) Pensando assim, a mãe cuja filha pede para viajar sem a família precisa é 

pensar no conceito de infância que quer garantir para a filha... (infância) 
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QUESTÃO 09 
 
Leia o trecho:  
 
 

E talvez este seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais 
podem desatar ou, ao menos, afrouxar: ao educar os filhos, precisam ter clareza 
de alguns princípios dos quais não abrem mão. 

 
 
Nesse trecho, os dois-pontos foram utilizados para introduzir 
 
 
A) a presença de diálogo entre o autor e os leitores em geral. 
B) um esclarecimento acerca de uma informação nova.  
C) uma citação em que a autora remete a outros autores. 
D) uma conseqüência do que se afirmou a todos os leitores. 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Na elaboração do texto, o autor NÃO utiliza o seguinte recurso: 
 
A) apresentação de fatos que se opõem ao tratar do tema. 
B) definições que explicitam o ponto de vista que adota. 
C) enumerações que hierarquizam alguns argumentos. 
D) exemplificações que ilustram as idéias apresentadas. 
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QUESTÃO 11 
 
Leia este trecho. 
 
E cada uma delas guarda em si conteúdos bem mais amplos, que tratam de moral, 
ética, conceito de infância, limites entre privacidade e convívio social e relação 
entre pais e filhos.  
 
Assinale a alternativa em que a vírgula foi utilizada com a mesma função que 
possui no trecho grifado. 
 
A) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos eles terão muitas chances 

para desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto estiverem sob a tutela 
dos pais. 

B) Outra leitora indaga a melhor idade para colocar o filho, de cinco anos, em 
aulas de outro idioma e conta que ela mesma... 

C) Um pai diz que o filho [...] leva a namorada para dormir em casa e que ele fica 
constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai se afastar do 
filho. 

D) Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove anos, 
viaje com a família de uma colega num fim de semana. 

 
 
QUESTÃO 12 
 
Assinale a alternativa em que a palavra grifada NÃO qualifica nenhum elemento 
da seqüência em que se encontra. 
 
A) ...a maioria não enfrentava questões como as citadas e tampouco tinha de 

tomar diariamente decisões sobre o tipo de educação... [linha 16] 
B) À primeira vista, todas parecem questões práticas sobre como agir. E cada 

uma delas guarda em si conteúdos bem mais amplos...[linha 27] 
C) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse 

passeio mais longo sem a família...[linha 3] 
D) Um pai diz que o filho de 15 anos leva a namorada para dormir em casa e que 

ele fica constrangido com a situação...[linha 9] 
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Instrução: As QUESTÕES 13 e 14 devem ser respondidas com base neste texto. 
 
 
A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos, como 
se a violência física fosse um instrumento legítimo, e, tipo assim, até necessário, 
para a educação das crianças. Um hábito tão arraigado em nossa cultura, que não 
é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais seus pais 
porque não apanham.  
 
Fonte: PARANHOS, C. Palmada fora-da-lei. Superinteressante.São Paulo, ano 15, n. 2, fev. 2001, 
p. 90.  (Fragmento, adaptado)  
 
 
QUESTÃO 13 
 
O trecho que permite levantar a hipótese de que o autor do texto se posicionará 
desfavoravelmente em relação ao tema tratado é 
 
A) para a educação das crianças ... 
B) ... não é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais 

seus pais porque não apanham. 
C) A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos... 
D) Um hábito tão arraigado em nossa cultura...  
 
 
QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa que apresenta um termo do registro coloquial. 
 
A) até necessário. 
B) instrumento legítimo. 
C) tão arraigado. 
D) tipo assim. 
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QUESTÃO 15 
 
Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO. 
 
A) A Lei 8.112, de 11/12/1990, institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 
das fundações públicas federais. 

B) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, é um dos 
requisitos básicos para investidura em cargo público. 

C) Cargo público é quase sempre o conjunto de responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que podem ser cometidas a um servidor. 

D) Para efeitos da Lei 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 

 
 
QUESTÃO 16 
 
O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 
 
A) 2 anos. 
B) 2 anos de efetivo exercício. 
C) 36 meses. 
D) 3 anos de efetivo exercício. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
São deveres do servidor público segundo a Lei 8.112/90, EXCETO. 
 
A) Cumprir todas as ordens superiores. 
B) Observar as normas legais e regulamentares. 
C) Ser leal às instituições a que servir. 
D) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG /2008 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO 
 

11 

QUESTÃO 18 
 
É vedado ao servidor público, segundo o Decreto 1.171, de 22/06/1994: 
 
I. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 

qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 
II. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
III. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 
IV. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. 
 
Marque a alternativa CORRETA segundo as afirmativas acima. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas, exceto a IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.  
 
A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

B) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante às regras contidas 
no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

C) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem 
nas relações humanas. 

D) Caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, se o 
servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao 
setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou 
qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. 
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QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa CORRETA, segundo a Lei nº 8.112/90. 
 
A) A investidura em cargo público federal ocorrerá com a posse, após a 

nomeação. 
B) Se o servidor for nomeado em caráter efetivo para cargo público, sem 

concurso, permanece a regra de aquisição de estabilidade somente após dez 
anos de serviço. 

C) Após dois anos de exercício, adquirem estabilidade os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. 

D) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar 
em exercício, contados da data da posse. 
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PROVA DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
QUESTÃO 21 
 
O Estatuto Social da Companhia GM determina que as participações no lucro de 
cada exercício serão da ordem de 10% para cada grupo.  

Analise estas informações referentes ao resultado do exercício social de 2004 

 

 R$ 

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 480.000,00 
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 96.000,00 
Lucro após Imposto de Renda e Contribuição Social (antes das participações) 384.000,00 
 

Considerando-se que a empresa iniciou o exercício de 2006 com um saldo de 
Prejuízos Acumulados no valor de R$ 250.000,00, determine o valor da 
participação dos administradores, partes beneficiárias e empregados, nesta 
ordem. 

 

A) R$ 12.060,00, R$ 10.854,00 e R$ 13.400,00. 
B) R$ 13.400,00, R$ 13.400,00 e R$ 13.400,00. 
C) R$ 12.060,00, R$ 13.400,00 e R$ 10.854,00. 
D) R$ 26.800,00, R$ 24.120,00 e R$ 10.854,00. 
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QUESTÃO 22 
 

Com base apenas nas informações abaixo, extraídas do balancete de verificação 
da companhia LL do dia 31/07/2005, determine o valor total do patrimônio líquido. 

 

 R$ 

Ágio na emissão de ações 20.000,00 
Ações em tesouraria 10.000,00 
Alienação de partes beneficiárias 130.000,00 
Capital a subscrever 10.000,00 
Capital autorizado 90.000,00 
Lucros acumulados 32.000,00 
Numerário em trânsito 2.000,00 
Prêmio na emissão de debêntures 10.000,00 
Provisões para benefícios a empregados 2.000,00 
Provisões para resgate de partes beneficiárias 3.000,00 
Reavaliação de ativos próprios 16.000,00 
Saques de exportação 3.000,00 
Títulos e valores mobiliários 7.000,00 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
A) R$ 162.000,00. 
B) R$ 178.000,00. 
C) R$ 198.000,00. 
D) R$ 208.000,00. 
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QUESTÃO 23 
 
É CORRETO afirmar que a reserva que tem por finalidade assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou 
aumentar o capital é: 
 
A) Reserva de capital. 
B) Reserva Lucros a Realizar. 
C) Reserva para Contingência. 
D) Reservas legal. 
 
 
QUESTÃO 24 
 
No dia 30 de junho de X5, uma máquina encontrava-se registrada na contabilidade 
da Cia SFK pelo valor contábil de R$ 80.000,00, com depreciação acumulada de 
R$ 40.000,00. Na mesma data, a Companhia alienou este bem pelo valor de R$ 
60.000,00. Determine o resultado obtido com esta operação. 
 
A) R$ 20.000,00. 
B) R$ 30.000,00. 
C) R$ 40.000,00. 
D) R$ 60.000,00. 
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QUESTÃO 25 
 
Considerando V (VERDADEIRO) e F (FALSO) analise as afirmativas abaixo. 

 

(      ) Se a soma dos bens e direitos excederem o valor das obrigações, a 
situação líquida da entidade é positiva. 

(      ) Se o Ativo da entidade é igual à situação líquida, o Patrimônio Líquido é 
positivo. 

(      ) Se o valor das obrigações excederem a soma dos bens e direitos tem-se 
passivo a descoberto. 

 

Está CORRETA a seqüência: 

 

A) F, F, V. 
B) F, V, F.  
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
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QUESTÃO 26 
 
Considere as seguintes afirmativas. 

 

I. A Continuidade influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o 
valor ou vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção da 
Entidade tem prazo determinado, previsto ou previsível. (Princípio da 
Continuidade). 

II. Desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve 
ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua 
ocorrência. (Princípio da Oportunidade). 

III. A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos 
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso 
com os agentes externos ou da imposição destes. (Princípio do Registro pelo 
Valor Original). 

IV. Reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é 
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração. 
(Principio da Prudência). 

 

Com relação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, pode-se dizer que: 

 

A) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
C) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas II e IV são verdadeiras. 
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QUESTÃO 27  
 
A Cia KQSA obteve lucro operacional no mês de setembro de X3 no montante de 
R$90.000,00. O resultado foi apurado em observância aos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. Considerando apenas as informações abaixo, 
quando aplicáveis, é CORRETO afirmar que a despesa do período foi de: 

 

 VALOR (R$) 

Recebimento de clientes 60.000,00 
Recebimento de duplicatas 80.000,00 
Venda de Imobilizado 20.000,00 
Vendas de mercadorias, a prazo 60.000,00 
Vendas de mercadorias, a vista 80.000,00 

 

A) R$ 70.000,00. 
B) R$ 80.000,00. 
C) R$ 90.000,00. 
D) R$ 140.000,00. 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões 28, 29, 30 e 31 deverão ser respondidas de acordo 
com as seguintes informações: 
 

 VALOR (R$) 

Ações em tesouraria 18.000,00 
Ágio na emissão de ações 10.000,00 
Aluguéis e Condomínios 1.200,00 
Amortizações acumuladas 600,00 
Aplicações de liquidez imediata 3.800,00 
Caixa 5.200,00 
Capital Social 50.800,00 
Clientes 40.000,00 
Comissões de vendas 5.500,00 
Créditos de funcionários 4.000,00 
Custo do produto vendido 59.000,00 
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Depósitos bancários a vista 7.800,00 
Depreciações acumuladas 3.600,00 
Despesas com provisão para perdas diversas 500,00 
Despesas com publicidade 2.900,00 
Despesas Financeiras 300,00 
Empréstimos bancários 44.000,00 
Empréstimos bancários (+ 360 dias) 12.400,00 
Estoques 10.800,00 
Fornecedores 50.000,00 
Ganhos na alienação de imobilizado 5.000,00 
Imóveis 18.000,00 
Impostos incidentes sobre vendas 23.200,00 
Instalações 2.400,00 
Investimentos temporários 18.000,00 
Máquinas e equipamentos 8.200,00 
Marcas e patentes industriais 8.800,00 
Obras de arte 3.000,00 
Obrigações fiscais a recolher 10.000,00 
Ordenados e salários a pagar 7.200,00 
Participações de empregados 6.000,00 
Participações em sociedades controladas e coligadas  24.000,00 
Participações permanentes em outras sociedades 6.000,00 
Prêmios de seguros a apropriar 400,00 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 600,00 
Reavaliação de Ativos Próprios 800,00 
Receita Bruta de Vendas 110.000,00 
Receitas Financeiras 800,00 
Reserva de Capital 4.800,00 
Salários e Ordenados 6.500,00 
Seguros 100,00 
Sistemas aplicativos (software) 10.000,00 
Terrenos não de uso 8.200,00 
Veículos 8.800,00 
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QUESTÃO 28 
 
Determine o valor do Ativo Permanente: 
 
A) R$ 93.200,00. 
B) R$ 94.000,00. 
C) R$ 97.400,00. 
D) R$ 98.200,00. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
Determine o valor do Ativo Circulante: 
 
A) R$ 71.400,00. 
B) R$ 85.400,00. 
C) R$ 89.000,00. 
D) R$ 89.400,00. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Determine o Lucro líquido do exercício: 
 
A) R$ 10.600,00. 
B) R$ 11.600,00. 
C) R$ 16.100,00. 
D) R$ 16.600,00. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Determine o valor do Patrimônio Líquido: 
 
A) R$ 40.400,00. 
B) R$ 38.400,00. 
C) R$ 48.400,00. 
D) R$ 66.400,00. 
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QUESTÃO 32 
 
Sabendo-se que no exercício de X4 a Cia KLD obteve Lucro Bruto de R$ 15.000,00, 
determine o valor da Receita Bruta do período com base apenas nas informações 
abaixo: 
 

 VALOR (R$) 

Abatimentos 4.600,00 
Cofins sobre vendas 1.800,00 
Compras 10.000,00 
Despesas operacionais de vendas 400,00 
Estoque Final 2.000,00 
Estoque Inicial 8.000,00 
ICMS a Recuperar 3.000,00 
PIS sobre vendas 400,00 
ICMS sobre vendas 7.200,00 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

A) R$ 31.000,00. 
B) R$ 36.000,00. 
C) R$ 40.000,00. 
D) R$ 45.000,00. 
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QUESTÃO 33 
 
A empresa JOTA adquiriu um veículo no dia 01/01/X5 por R$ 30.000,00, com vida 
útil estimada em cinco anos e com valor residual de R$ 3.000,00. Considerando 
que o método de depreciação utilizado é das quotas constantes, é CORRETO 
afirmar que o registro contábil correspondente à despesa com depreciação no final 
do primeiro mês é 
 
 
A) D - Depreciação Acumulada  R$ 450,00  
 C - Despesa com Depreciação  R$ 450,00 
    
B) D - Despesa com Depreciação  R$ 450,00  
 C - Depreciação Acumulada  R$ 450,00 
    
C) D - Depreciação Acumulada  R$ 500,00  
 C - Despesa com Depreciação  R$ 500,00 
    
D) D - Despesa com Depreciação  R$ 500,00  
 C - Depreciação Acumulada  R$ 500,00 
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QUESTÃO 34 
 
Em 31/12/X4, a Cia JJJ apresentava as seguintes contas do Balanço Patrimonial, 
com os seus respectivos saldos. 
 

Contas R$ 

Ações em Tesouraria 5.500,00 
Adiantamento de Clientes 6.500,00 
Aluguéis pagos antecipadamente 2.400,00 
Amortização acumulada 3.000,00 
Caixa 5.500,00 
Capital a Integralizar 40.000,00 
Capital Social 360.000,00 
Créditos de Coligadas e Controladas – transações operacionais 30.000,00 
Depreciação acumulada 18.000,00 
Dividendos propostos 4.500,00 
Duplicatas a receber 96.000,00 
Duplicatas descontadas 15.000,00 
Edificações 90.000,00 
Empréstimos Bancários 16.000,00 
Empréstimos Bancários (+ 360 dias) 19.000,00 
Fornecedores 45.000,00 
Impostos a recuperar 4.500,00 
Investimento em Coligadas e Controladas 90.000,00 
Lucros acumulados 12.900,00 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 21.000,00 
Marcas e Patentes Industriais 24.000,00 
Mercadorias para revenda 74.000,00 
Obras de Arte 12.000,00 
Obrigações fiscais a recolher 9.000,00 
Ordenados e Salários a pagar 18.000,00 
Reserva de Capital 34.000,00 
Terrenos não de uso 21.000,00 
Veículos 24.000,00 
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Considerando que todos os ajustes necessários ao encerramento do Exercício 
Social foram efetuados corretamente, é CORRETO afirmar que os valores do 
Capital Próprio e do Capital de Terceiros, respectivamente, são: 
 
A) R$ 118.000,00 e R$ 361.400,00. 
B) R$ 361.400,00 e R$ 118.000,00. 
C) R$ 361.400,00 e R$ 148.000,00. 
D) R$ 372.400,00 e R$ 118.000,00. 
 
 
QUESTÃO 35 
 
Todas as assertivas referentes às contas de despesas ou receitas estão corretas, 
EXCETO: 
 
A) Receita a receber é a que foi ganha, auferida dentro do período contábil, mas 

ainda não recebida. 
B) Despesa a pagar se refere às obrigações futuras (com terceiros) contraídas 

pela empresa e são classificadas no Passivo. 
C) Despesas antecipadas são registradas no Passivo, mas representam direitos. 
D) Receita antecipada é caracterizada quando a empresa recebe 

antecipadamente valor referente à prestação de serviços a serem realizados, 
ou à entrega de produtos ainda não fabricados ou recebidos. 

 
 
QUESTÃO 36 
 
Uma máquina, com vida útil de 10 anos, foi adquirida por R$ 80.000,00 pela Cia. 
SGMA em 01/10/X2. Sabendo-se que seu valor residual corresponde a 10% do 
valor da aquisição e que a Cia. adota o método de depreciação de quotas 
constantes, no Balanço Patrimonial de 01/01/X4 este bem já terá sido depreciado 
em 

 
A) 11,67%. 
B) 12,50%. 
C) 13,60%. 
D) 15,00%. 
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QUESTÃO 37 
 
Verifique as operações da Empresa CEU Ltda, referente ao mês 06/X6. 
 

Data Transações Valor Total R$  

01/06 Saldo inicial de 40 unidades  4.000,00  
03/06 Compra de 50 unidades  6.000,00 * 
08/06 Venda de 60 unidades 9.000,00  
10/06 Compra de 50 unidades 6.500,00 * 
15/06 Venda de 40 unidades  6.000,00  

(*) Valor líquido de ICMS 
 
Com base nestas informações e, considerando que a empresa adota o método 
PEPS para avaliação dos estoques, é CORRETO afirmar que o estoque final de 
mercadorias corresponde a: 
 
A) R$ 4.000,00. 
B) R$ 4.300,00. 
C) R$ 5.200,00. 
D) R$ 6.000,00. 
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QUESTÃO 38 
 
Analise as contas abaixo com os seus respectivos saldos: 
 

Contas R$ 

Ações em tesouraria 20.000,00 
Ágio na emissão de ações / quotas 5.000,00 
Alienação de partes beneficiárias 5.000,00 
Doações e subvenções para investimentos 20.000,00 
Prêmio na emissão de debêntures 7.000,00 
Reservas de Contingência 10.000,00 
Reservas de lucros a realizar 4.000,00 
Reservas de lucros para expansão 3.000,00 

 
Com base nessas informações, quando aplicáveis, estabeleça o valor total das 
Reservas de Capital. 
 
A) R$ 27.000,00. 
B) R$ 37.000,00. 
C) R$ 40.000,00. 
D) R$ 47.000,00. 
 
 
QUESTÃO 39 

 
No exercício de X5, a Companhia Investidora ADK adquiriu 40% do Patrimônio 
Líquido da Companhia Jota avaliado em R$ 400.000,00. Considerando que no 
mesmo período Jota  registrou lucro de R$ 150.000,00 e declarou dividendos de 
R$ 30.000,00, determine o valor do investimento registrado no Balanço Patrimonial 
de ADK, no final do período: 

 

A) R$ 48.000,00. 
B) R$ 160.000,00. 
C) R$ 208.000,00. 
D) R$ 220.000,00. 
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QUESTÃO 40 
 
De acordo com as seguintes informações, quando aplicáveis, determine o valor do 
Lucro Bruto. 
 

 
VALOR (R$) 

Baixa de Ativos Diferidos 8.000,00 
Cofins sobre vendas 3.600,00 
Comissões de vendas 2.000,00 
Compras de Mercadorias 54.000,00 
Despesas com pessoal 7.400,00 
Despesas de vendas 5.000,00 
Despesas Gerais 4.000,00 
Devolução de vendas 15.000,00 
Estoque final 15.000,00 
Frete sobre compras 2.200,00 
Ganho na alienação de imobilizado 5.000,00 
ICMS sobre vendas 2.100,00 
Lucro Operacional 38.500,00 
PIS sobre vendas 700,00 
Provisão para crédito de Liquidação Duvidosa 3.000,00 
Provisão para perdas prováveis na realização de investimentos 4.000,00 
Receita Bruta de Vendas 120.000,00 
Receita Financeira 2.500,00 

 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
A) R$ 54.400,00. 
B) R$ 57.400,00. 
C) R$ 59.600,00. 
D) R$ 62.600,00. 
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QUESTÃO 41 
 
Analise as informações abaixo: 
 
Em 01/07/X2 a CIA Beta apresentava a seguinte situação: 
- Saldo da conta de Duplicatas a Receber no valor de R$ 45.000,00 
- Durante o mês de junho ocorreram os seguintes fatos:  

1 – vendas a prazo – R$ 190.000,00 
2 – vendas à vista – R$ 240.000,00 
3 –  recebimento duplicatas – R$ 30.000,00 
4 – desconto de duplicatas, no Banco Alfa – R$110.000,00 
5 – recebimento duplicatas, pelo Banco Alfa – R$ 90.000,00 
6 – devolução pelo Banco Alfa de duplicatas 

descontadas sem cobra – 
 

R$ 20.000,00 
 
Assim, é CORRETO afirmar que o saldo da conta Duplicatas a Receber, em 
30/07/X2, era de 
 
A) R$ 95.000,00. 
B) R$ 235.000,00. 
C) R$ 135.000,00. 
D) R$ 115.000,00. 
 

 

QUESTÃO 42 

 

Na hipótese de estatuto omisso, o Dividendo mínimo obrigatório será calculado no 
percentual de: 

 

A) 25% do lucro Operacional. 
B) 50% do Lucro Operacional. 
C) 50% do Lucro Líquido Ajustado. 
D) 25% do Lucro Líquido Ajustado. 
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QUESTÃO 43  
 
No encerramento do Exercício X7, a Empresa Beta verificou que o valor líquido 
realizável do Produto B estava inferior ao seu custo de fabricação e constituiu uma 
provisão para redução do valor de mercado. Ao adotar este procedimento, a 
Empresa atendeu ao Princípio: 
 
A) Atualização monetária. 
B) Continuidade. 
C) Prudência. 
D) Registro pelo Valor Original. 
 
 
QUESTÃO 44  
 
Com relação às Demonstrações Contábeis, de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações, está INCORRETO afirmar que 
 
A) a Demonstração dos Fluxos de Caixa não é obrigatória para companhias 

fechadas, cujo Patrimônio Líquido seja inferior a R$ 2 milhões. 
B) a Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado será dispensada quando 

apresentada a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 
C) a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial serão 

exigidos para todas as companhias abertas. 
D) a Demonstração do Valor Adicionado é obrigatória para as companhias 

abertas, independente do valor do capital social. 
 
 
QUESTÃO 45 
 
O Método das Partidas Dobradas foi consagrado para o exercício da 
contabilidade. É INCORRETO afirmar que, com a utilização desse método 
 
A) a soma dos débitos será sempre igual a soma dos créditos. 
B) o registro de cada fato envolve pelo menos um elemento que será debitado e 

pelo menos um elemento que será creditado. 
C) o valor do Ativo será sempre igual ao valor do Passivo. 
D) para o registro de um determinado fato, apenas um elemento patrimonial é 

utilizado. 
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QUESTÃO 46 
 
Analise as informações abaixo, extraídas do Balanço Patrimonial de 31/12/X7, da 
Companhia Lua S.A.: 
 

 R$ 
Ativo Circulante 40.000,00 
Ativo Realizável a Longo Prazo 20.000,00 
Passivo Exigível a Longo Prazo 30.000,00 
Resultados de Exercícios Futuros 10.000,00 
Ativo Total 100.000,00 

 

Com base em informações constantes do quadro acima e, considerando que o 
Capital Circulante Líquido é R$ 10.000,00, está CORRETO afirmar que o valor do 
Patrimônio Líquido é 

 
A) R$ 20.000,00. 
B) R$ 30.000,00. 
C) R$ 40.000,00. 
D) R$ 60.000,00. 
 
 
QUESTÃO 47  
 

Com relação aos efeitos dos lançamentos contábeis no Balanço Patrimonial, a 
afirmativa CORRETA é: 

 
A) Creditar a conta Ações em Tesouraria implica redução do Patrimônio Líquido. 
B) Creditar Depreciação Acumulada implica aumento do Ativo Imobilizado. 
C) Debitar Despesas de Exercícios Futuros implica redução das Receitas de 

Exercícios Futuros. 
D) Debitar Duplicatas Descontadas implica aumento na conta Duplicatas a 

Receber. 
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QUESTÃO 48  
 

 Na data do encerramento do Exercício Social, foi identificada necessidade de se 
realizar ajuste na conta “Seguros a apropriar”. O lançamento necessário para 
contabilização do ajuste é: 

 
A) D – Despesas com Seguros 

C – Seguros a apropriar  
  

B) D – Seguros a Pagar   
C – Caixa ou Bancos 
 

C) D – Seguros a apropriar   
C – Seguros a Pagar   
 

D) D – Seguros a Pagar  
C – Despesas com Seguros  
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QUESTÃO 49  
 
Analise as informações abaixo, relativas às Demonstrações Contábeis, e numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira.  
 

1. Balanço Patrimonial 
 
2. Demonstração dos Fluxos de 

Caixa 
 
3. Demonstração do Valor 

Adicionado 
 
4. Demonstração do Resultado do 

Exercício 

(      ) Apresenta as operações realizadas 
pela empresa, durante o exercício 
social. 

(      ) Apresenta a posição financeira e 
patrimonial da empresa em 
determinada data. 

(      ) Evidencia a movimentação ocorrida, 
durante o exercício, na conta caixa e 
equivalentes. 

(      ) Auxilia na medição e demonstração 
da capacidade de geração e 
distribuição de riqueza de uma 
entidade. 

 
 
A seqüência CORRETA é: 
 
A) 1, 3, 4 e 2. 
B) 2, 4, 1 e 3. 
C) 3, 2, 4 e 1. 
D) 4, 1, 2 e 3. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
A Empresa Estrela alienou um veículo por R$ 10.000,00. Sabendo que o Veículo 
estava contabilizado pelo valor de R$ 22.000,00, com valor residual de R$ 
2.000,00 e depreciação acumulada de R$ 16.000,00, determine o resultado da 
venda. 
 
A) Ganho de R$ 2.000,00. 
B) Ganho de R$ 4.000,00. 
C) Perda de R$ 6.000,00. 
D) Perda de R$ 8.000,00. 
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QUESTÃO 51 
 
 No mês de julho do Exercício X6, a Indústria Gama vendeu mercadorias a vista 
para uma empresa do comércio varejista, no valor de R$ 10.000,00 com ICMS de 
R$ 1.800,00 e, ainda, IPI de R$ 2.000,00. No momento de aquisição, a empresa 
comercial deverá realizar o lançamento contábil: 
 
A) D – Estoques  R$ 10.200,00 

D – ICMS a Recuperar R$   1.800,00 
C – Caixa ou Bancos                  R$ 12.000,00 

 

B) D – Estoques  R$ 8.200,00 
D – ICMS a Recuperar R$ 1.800,00 
D – IPI a Recuperar  R$ 2.000,00 
C – Caixa ou Bancos                      R$ 12.000,00 

 

C) D – Estoques  R$ 12.000,00 
C – Caixa ou Bancos                      R$ 12.000,00 

 

D) D – Estoques  R$ 12.000,00 
C – ICMS     R$ 1.800,00 
C – IPI     R$ 2.000,00 
C – Caixa ou Bancos                 R$ 8.200,00 
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QUESTÃO 52 
 
Durante o mês de agosto do Exercício X7, a Empresa Mega realizou os seguintes 
fatos: 
 

Compra de equipamentos a prazo no valor de R$ 30.000,00. 
Compra de matéria-prima a prazo no valor de R$ 5.000,00 
Depreciação das máquinas no valor de R$ 6.000,00. 
Pagamento a fornecedores no valor de R$ 15.000,00, com juros de 10%. 
Provisão para pagamento de salários no valor de R$ 5.000,00. 
Recebimento de Clientes no valor de R$ 25.000,00, com juros de 10%. 
Apropriação da parcela de seguros, relativa ao mês, no valor de R$ 2.000,00. 
Venda de mercadorias a prazo no valor de R$ 40.000,00, cujo Custo de 
Mercadoria Vendida foi de R$20.000,00 e os Impostos sobre vendas no valor 
de R$ 8.000,00. 
Venda de mercadorias a vista no valor de R$ 10.000,00, cujo Custo de 
Mercadoria Vendida foi de R$ 5.000,00 e os Impostos sobre vendas no valor de 
R$ 2.000,00. 

 
Com base apenas nas informações acima, é CORRETO afirmar que o resultado do 
conjunto dos fatos implicou: 
 
A) Despesas operacionais de R$ 13.000,00. 
B) Lucro Operacional de R$ 3.000,00. 
C) Receita Líquida de R$ 15.000,00. 
D) Receitas operacionais de R$ 35.000,00. 
 
 
QUESTÃO 53 
 
No mês de setembro do Exercício X6, a empresa Arco Íris realizou uma operação 
que resultou num aumento do Ativo Total superior ao aumento do Passivo Total. 
Esta operação é: 
 
A) Aquisição de veículo a prazo, com ágio de 10%. 
B) Compra de equipamentos a prazo, com desconto de 2%. 
C) Vendas de mercadorias a vista. 
D) Alienação de imobilizado com ganho real de 20% do valor do bem. 
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QUESTÃO 54 
 
Analise as informações abaixo, extraídas do Balancete de Verificação da Empresa 
Delta, relativo ao Exercício X7: 
 

Contas Saldos em R$ 

Capital Social 60.000,00 
Depreciação acumulada 10.000,00 
Despesas antecipadas 6.000,00 
Disponibilidades 20.000,00 
Duplicatas a receber 15.000,00 
Duplicatas descontadas 3.000,00 
Estoques 40.000,00 
Fornecedores 14.000,00 
Juros pagos 5.000,00 
Outras obrigações 10.000,00 
Propaganda e Publicidade 7.000,00 
Receitas antecipadas 2.000,00 
Receitas com vendas de mercadorias 30.000,00 
Salários 8.000,00 
Seguros a apropriar 4.000,00 
Veículos 40.000,00 

 
Com base apenas em informações constantes no quadro acima, está CORRETO 
afirmar que o total de despesas operacionais é 

 
A) R$ 20.000,00. 
B) R$ 26.000,00. 
C) R$ 30.000,00. 
D) R$ 40.000,00. 
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QUESTÃO 55 

 
 Analise as informações concernentes à Provisões e identifique a opção 
CORRETA: 
 
A) Provisões Ativas são lançadas como receitas em conta de resultado. 
B) Provisões para perdas são lançadas à crédito no Ativo e a débito no Passivo. 
C) Provisões para perdas, cujo fato já ocorreu, são lançadas no Patrimônio 

Líquido. 
D) Provisões Passivas são lançadas como despesas em conta de resultado. 
 
 
QUESTÃO 56 
 
 Analise as informações abaixo: 
 

 Valores em R$ 

Abatimento sobre vendas 5.000,00 
Aquisição de mercadorias para revenda 50.000,00 
Devoluções de vendas 5.000,00 
Estoque inicial de mercadorias 20.000,00 
Lucro bruto com as vendas de mercadorias 20.000,00 
Vendas de mercadorias 50.000,00 

 
Considerando que sobre as vendas incidem impostos de 20%, e, sobre as compras, 
impostos recuperáveis de 12%, com base em informações acima, é CORRETO 
afirmar que o Estoque Final é 
 
A) R$ 44.000,00. 
B) R$ 50.000,00. 
C) R$ 54.000,00. 
D) R$ 60.000,00. 
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QUESTÃO 57 
 
Em 01/01/X6, a empresa Omega adquiriu um veículo por R$ 20.000,00 e, na 
mesma data, o colocou em utilização para auxiliar nas atividades operacionais. 
Considerando que o veículo deve ser depreciado em cinco anos, pelo método da 
soma dos dígitos dos anos, está CORRETO afirmar que a depreciação acumulada 
em 31/12/X7 é 
 
A) (1/5) x R$ 20.000,00. 
B) (2/5) x R$ 20.000,00. 
C) (5/15) x R$ 20.000,00. 
D) (9/15) x R$ 20.000,00. 
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INSTRUÇÃO: 
 
Para responder as QUESTÕES 58 e 59, analise as informações abaixo: 
 

Contas Saldos em R$ 

Bancos conta movimento 30.000,00 
Caixa 20.000,00 
Capital Social 100.000,00 
Clientes 15.000,00 
Comissões de vendas 6.000,00 
Créditos com acionistas 15.000,00 
Depreciação acumulada 20.000,00 
Despesas antecipadas 10.000,00 
Despesas gerais 5.000,00 
Empréstimos e financiamento 30.000,00 
Estoques 40.000,00 
Fornecedores 50.000,00 
Impostos incidentes sobre vendas 16.000,00 
Investimentos temporários - curto prazo 15.000,00 
Juros pagos 5.000,00 
Outras obrigações 20.000,00 
Participações permanentes em outras sociedades 25.000,00 
Publicidade e Propaganda 7.000,00 
Receitas antecipadas 4.000,00 
Receitas com vendas de mercadorias 80.000,00 
Reservas de Capital 20.000,00 
Reservas de Lucros 10.000,00 
Salário e ordenados 8.000,00 
Seguros a apropriar 4.000,00 
Veículos 40.000,00 
Custo das mercadorias vendidas 20.000,00 
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QUESTÃO 58 
 
Com base apenas em informações constantes no quadro acima, está CORRETO 
afirmar que o Lucro Líquido do Exercício é 
 
A) R$ 3.000,00. 
B) R$ 13.000,00. 
C) R$ 44.000,00. 
D) R$ 64.000,00. 
 
 
QUESTÃO 59 
 
Com base em informações constantes no quadro acima, está CORRETO afirmar 
que 
 
A) o total das Despesas é R$ 41.000,00. 
B) o Passivo Total é R$ 230.000,00. 
C) o Ativo Circulante totaliza R$ 134.000,00. 
D) o Lucro Bruto corresponde a R$ 13.000,00. 
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QUESTÃO 60 
 
A empresa Gama apresentou, em 01/01/X7, os seguintes saldos nos grupos de 
conta do Balanço Patrimonial: 
 

 Valores em R$ 
ATIVO  
Ativo Circulante 50.000,00 
Ativo Realizável a Longo Prazo 30.000,00 
Ativo Permanente  
    Investimento 30.000,00 
    Imobilizado 60.000,00 
    Intangível 20.000,00 
    Diferido 10.000,00 
TOTAL 200.000,00 
PASSIVO  
Passivo Circulante 70.000,00 
Passivo Exigível a Longo Prazo 30.000,00 
Patrimônio Líquido 100.000,00 
TOTAL 200.000,00 

 
No dia seguinte, a empresa realizou os seguintes fatos: 
 

 Valores em R$ 
Integralização de Capital pelos sócios 40.000,00 
Pagamento de dívida de curto prazo 30.000,00 
Alienação de veículo sem ganhos 10.000,00 
Venda de mercadorias, com CMV de 50% 10.000,00 

 
Com base nas informações acima, está CORRETO afirmar que a nova situação 
patrimonial é: 
 
A) Ativo Total R$ 215.000,00 e Passivo Exigível R$ 70.000,00. 
B) Ativo Total R$ 220.000,00 e Passivo Exigível R$ 100.000,00. 
C) Ativo Total R$ 205.000,00 e Passivo Exigível R$ 60.000,00. 
D) Ativo Total R$ 175.000,00 e Passivo Exigível R$ 95.000,00. 
 


