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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

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

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
-BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por razões de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

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

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA I
Questões

1 a 5
6 a 10

Pontos
1,0
1,5

MATEMÁTICA
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11 a 15
16 a 20

Pontos
1,0
1,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões
21 a 30
31 a 40
41 a 50

Pontos
2,0
2,5
3,0
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LÍNGUA PORTUGUESA I

Procura-se uma alma de criança

Procura-se uma alma de criança que foi vista, pela
última vez, dentro de nós mesmos, há muitos anos...

Ela pulava, ria e ficava feliz com seus brinquedos
velhos... Exultava quando ganhava brinquedos novos,
dando vida a latinhas, barbantes, tampinhas de
refrigerantes, bonecas, soldadinhos de chumbo e
figurinhas . . .

Batia palmas quando ia ao circo, quando ouvia
músicas de roda, quando seus pais compravam sorvete:
“chikabon, tombon, eskibon...” Tudo danado de bom!

Ela se emocionava ao ouvir histórias contadas pela
mãe ou quando lia aqueles livrinhos de pano que a
madrinha lhe dava quando ia visitá-la... Chorava quando
arranhavam seus brinquedos: aquele aparelho de chá
cheio de xícaras com que servia as bonecas ou os
carrinhos de guindaste, tratores e furgões.

Fazia beiço quando a professora a colocava de
castigo, mas era feliz com seus amigos, sua pureza,
sua inocência, sua esperança, sua enorme vontade de
ser uma grande figura humana, que não somente
sonhasse, mas que realizasse coisas importantes em
um futuro que lhe parecia ainda tão longínquo.

Onde ela está? Para que lado ela foi? Quem a vir,
que venha nos falar... Ainda é tempo de fazermos com
que ela reviva, retomando um pouco da alegria de nossa
infância e deixando a alma dar gargalhadas, pois, afinal,
“ainda que as uvas se transformem em passas, o coração
é sempre uma criança disposta a pular corda”.

Para não deixar morrer a criança que todos temos
dentro de nós...Deixe-a sair, brincar e sonhar . . .

Uma das poucas coisas que ainda podemos fazer
sem ter de pagar impostos!

ACHE LOGO SUA CRIANÇA

Maria Eugênia. Disponível em www.contandohistorias.com.br/historias

1
Pelo sentido que apresenta no texto, a principal característica
da expressão “alma de criança” é
(A) capacidade de abstração da realidade.
(B) imaginação fantasiosa.
(C) descompromisso com os problemas sociais.
(D) estado natural e predominante de felicidade.
(E) despreocupação com o futuro.

2
Segundo o texto, é IMPROCEDENTE afirmar que essa “alma
de criança”
(A) perdeu-se no tempo.
(B) existe latente em cada um.
(C) extinguiu-se ao longo da vida.
(D) é passível de ser resgatada.
(E) contrapõe duas realidades.

5
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3
Quais características  infantis as  passagens “Exultava
quando ganhava brinquedos novos,” (l. 4), “dando vida a
latinhas, barbantes,” (l. 5) e “Ela se emocionava ao ouvir
histórias contadas pela mãe...” (l. 11-12) evidenciam,
respectivamente?
(A) Felicidade, criatividade, sensibilidade.
(B) Desconfiança, imaginação, frustração.
(C) Apreensão, alegria, pureza.
(D) Insegurança, ingenuidade, simplicidade.
(E) Tristeza, inocência, criatividade.

4
No 5o parágrafo, “esperança”, “sonhasse” e “realizasse” esta-
belecem um vínculo semântico direto, respectivamente, com:
(A) “ser uma grande figura humana”, “sua esperança”,

“sonhasse”.
(B) “ser uma grande figura humana”, “figura humana”,

“coisas importantes”.
(C) “não somente sonhasse”, “sua esperança”, “ser uma

grande figura humana”.
(D) “coisas importantes”, “ser uma grande figura humana”,

“coisas importantes”.
(E) “figura humana”, “coisas importantes”, “sua esperança”.

5
A passagem “ainda que as uvas se transformem em pas-
sas,” (l. 27) faz referência semântica, especificamente, à(s)
(A) ação do tempo no ciclo da vida.
(B) irrealização dos sonhos da vida.
(C) perda das ilusões na idade adulta.
(D) frustrações ocorridas na infância.
(E) adversidades que ocorrem na vida.

6
Nas passagens “dando vida a latinhas,” (l. 5), “Quem a vir,” (l. 23)
e “...disposta a pular corda.” (l. 28), as classes gramaticais das
palavras destacadas, respectivamente, são:
(A) artigo – preposição – artigo.
(B) artigo – pronome – artigo.
(C) artigo – preposição – pronome.
(D) pronome – artigo – preposição.
(E) preposição – pronome – preposição.

7
Reescrevendo a oração “Procura-se uma alma de criança...”
(l. 1), a correspondência gramatical persiste e o sentido
mantém-se em
(A) Procuro uma alma de criança.
(B) Haviam procurado uma alma de criança.
(C) Deve-se procurar uma alma de criança.
(D) É procurada uma alma de criança.
(E) Tinha-se procurado uma alma de criança.
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8
Um exemplo de oração sem sujeito é
(A) “Procura-se uma alma de criança...” (l. 1)
(B) “...que foi vista,” (l. 1)
(C) “há muitos anos...” (l. 2)
(D) “Quem a vir,” (l. 23)
(E) “Deixe-a sair,” (l. 30)

9
Qual das frases a seguir está corretamente pontuada?
(A) Com a vida adulta, acaba, a esperança.
(B) A madrinha, sempre lhe trazia livros de história.
(C) As bonecas eram servidas, com o aparelho de chá.
(D) O futuro ainda, lhe parecia, longínquo.
(E) Seus brinquedos, mesmo velhos, lhe davam grande

alegria.

10
O sentido de “ainda que as uvas se transformem em
passas,” (l. 27) NÃO sofre alteração, se substituirmos a
locução destacada por
(A) mesmo que.
(B) porquanto.
(C) contanto que.
(D) desde que.
(E) assim que.

5 10 tempo

Garrafas
plásticas

(em milhares)

( min)

4.000

2.000

MATEMÁTICA

11
A FAFEN, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, tem capa-
cidade para produzir, por ano, 2 milhões de toneladas de
amônia e de uréia. Se a produção anual de uréia supera em
200 mil toneladas a produção anual de amônia, qual é, em
milhões de toneladas, a produção anual de uréia da FAFEN?
(A) 0,8
(B) 0,9
(C) 1,1
(D) 1,3
(E) 1,4

12
O gráfico abaixo mostra a quantidade média de garrafas plás-
ticas jogadas no lixo, nos EUA, em função do tempo.

De acordo com os dados do gráfico, aproximadamente
quantas garrafas plásticas são jogadas no lixo, nos EUA, a
cada hora?
(A) 8.000
(B) 12.000
(C) 18.000
(D) 24.000
(E) 30.000

13
Certa pizzaria oferece aos seus clientes seis ingredientes
que podem, ou não, ser acrescentados às pizzas. O dono
do restaurante resolveu elaborar um cardápio listando todas
as combinações possíveis, acrescentando-se nenhum, um,
dois, três, quatro, cinco ou seis ingredientes à pizza de queijo.
Se, em cada página do cardápio, é possível listar, no máxi-
mo, 15 tipos diferentes de pizza, qual será o número mínimo
de páginas desse cardápio?
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
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14
No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que

pesquisam preços na Internet. O responsável por um site de

pesquisa de preços afirmou que, em 2002, o site recebia

2.000 acessos por dia enquanto que, em 2007, esse número

subiu para 75.000. Se o aumento anual no número de aces-

sos tivesse ocorrido de forma linear, formando uma progres-

são aritmética, qual teria sido, em 2006, o número de aces-

sos diários a esse site?

(A) 34.600

(B) 45.700

(C) 56.700

(D) 60.400

(E) 61.600

15

A magnitude M de um terremoto é expressa, em função da

energia liberada “x”, em joules, pela lei 
5,1

44,1)x(log
)x(M 10 �

� .

Um terremoto que libere 1003 joules de energia, terá magni-

tudeM  igual a

(A) 1,70

(B) 2,27

(C) 3,04

(D) 4,22

(E) 4,96

16
 “Para armazenar os combustíveis especialmente desenvol-

vidos pela Petrobras para o Proantar, a Companhia providen-

ciou a fabricação e a instalação de cinco novos tanques em

aço inox para a região (...). No total, 17 tanques armazenam

todo o combustível consumido no continente antártico pelos

brasileiros atualmente. Seis deles têm capacidade individual

para armazenar 15.900 litros.”

Petrobras magazine 52 – Disponível em: www2.petrobras.com.br

Suponha que esses seis tanques tenham o formato de cilin-

dros retos, com 2 metros de altura. Considerando  = 3, a

medida, em metros, do raio de cada tanque, aproximada-

mente, é

(A) 1,4

(B) 1,6

(C) 2,0

(D) 2,3

(E) 2,6

(A)
6

1

(B)
5

1

(C)
4

1

(D)
3

1

(E)
2

1

(A) 2 34

(B) 4 17

(C) 4 34

(D) 4

(E) 8

17
Numa pesquisa sobre esportes realizada com 1.000 adoles-
centes, 780 afirmaram gostar de futebol e 460 afirmaram
gostar de vôlei. O número mínimo de entrevistados que dis-
seram gostar de futebol e, também, de vôlei foi
(A) 240
(B) 260
(C) 380
(D) 300
(E) 320

18
As medidas da base e da altura de certo triângulo são expres-
sas por (20 - x) cm e (10 +  x) cm, onde x é um número natural.
A área máxima que esse triângulo pode ter, em cm2, é
(A) 225,0
(B) 185,5
(C) 160,0
(D) 125,5
(E) 112,5

19
O afixo do número complexo z = a + bi é o ponto P(-6; 10). O
módulo de z é igual a

20
As 16 seleções de futebol que participarão das Olimpíadas
de Pequim são divididas, para a primeira fase dos jogos, em
quatro grupos com quatro times cada. Em cada grupo há um
cabeça de chave, ou seja, um time previamente escolhido.
Os outros três times são escolhidos por sorteio. A seleção
brasileira é cabeça de chave de um dos grupos. Supondo
que o sorteio dos times do grupo do Brasil fosse o primeiro a
ser realizado, qual seria a probabilidade de que a seleção da
China, país anfitrião dos jogos, ficasse no grupo do Brasil?
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
Nove pessoas resolveram organizar uma empresa para
produção e vendas de equipamentos de pesca que
denominaram Equipescaria S/A.
Em 01.10.2007, foi elaborado o estatuto da empresa com o
capital constituído de 10.000.000 de ações ordinárias
nominativas, no valor de R$10,00 cada uma, perfazendo um
total de R$100.000.000,00.
No dia 02.10.2007, os sócios integralizaram 20% desse
capital, em dinheiro.
O lançamento contábil que caracteriza a operação de
integralização é
(A) Acionistas c/ capital

a Capital 100.000.000,00
(B) Caixa

a Acionistas c/ capital 100.000.000,00
(C) Caixa

a Capital 100.000.000,00
(D) Caixa

a Acionistas c/ capital   20.000.000,00
(E) Capital

a Acionistas c/ capital   20.000.000,00

22
O registro contábil correspondente à venda de uma máquina
usada pela empresa, sem depreciação acumulada, sendo
parte recebida à vista e o restante a ser pago pelo compra-
dor em 4 notas promissórias com vencimento para os quatro
meses subseqüentes, caracteriza um lançamento de
(A) Ajuste (B) 1a fórmula
(C) 2a fórmula (D) 3a fórmula
(E) 4a fórmula

23
De acordo com o regime de competência, as receitas e as
despesas são consideradas em função do seu fato gerador
e não em função dos respectivos recebimentos ou
pagamentos.
Assim, se a empresa prestar serviços a terceiros, num
determinado mês, com recebimento previsto para o
seguinte, no final do mês em que o serviço foi prestado deve
ser feito o lançamento
(A) D: Contas a receber

C: Serviços a faturar

(B) D: Serviços a faturar
C: Receita de serviços

(C) D: Serviços a faturar
C: Contas a receber

(D) D: Serviços a faturar
C: Caixa

(E) D: Caixa
C: Receita de serviços

24
A Companhia Aços Macios S/A vinha realizando um estudo
para desenvolvimento de um novo produto. Contudo, ao final
do 1o ano, percebeu que o produto em estudo não teria
meios de produzir resultados suficientes para amortizar os
gastos realizados no seu desenvolvimento.
Nesta circunstância, a empresa deve registrar o valor total
despendido no projeto como despesa
(A) do exercício.
(B) a apropriar no exercício seguinte.
(C) diferida, e realizar a amortização em 5 anos.
(D) diferida, e amortizar no prazo máximo de 10 anos.
(E) diferida, e baixar como perda do período, ao final do

prazo previsto para o projeto.

25
Analise os dados extraídos do Balancete de Verificação da
Empresa Irmãos Unidos Ltda., em 31.12.2007, em reais.

Considerando apenas as informações acima e lembrando
que o total de obrigações para com terceiros mais os recur-
sos dos proprietários são iguais ao total de bens e direitos, o
valor do Patrimônio Líquido apurado no Balanço Patrimonial
extraído em 31.12.2007, em reais, será de
(A) 326.530,00
(B) 238.200,00
(C) 226.330,00
(D) 225.306,00
(E) 188.330,00

26
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, após
alterações introduzidas pela Lei no 11.638/2007, o Patrimônio
Líquido divide-se em Capital Social;
(A) Reservas de Reavaliação; Reservas de Lucros e Lucros

ou Prejuízos Acumulados.
(B) Reservas de Reavaliação; Reservas de Capital;

Reservas de Lucros; Ações em Tesouraria e Prejuízos
Acumulados.

(C) Reservas de Capital; Ajustes de Avaliação Patrimonial;
Reservas de Lucros; Ações em Tesouraria e Prejuízos
Acumulados.

(D) Reservas de Capital; Reservas de Lucros e Lucros ou
Prejuízos Acumulados.

(E) Capital a Integralizar; Capital Integralizado; Reservas de
Variações Patrimoniais; Reservas de Lucros; Ações em
Tesouraria e Lucros Acumulados.

Contas            Saldos

Caixa e Bancos 34.670,00

Fornecedores a Pagar 55.120,00

Salários e encargos a Pagar 21.760,00

Máquinas e Equipamentos         145.000,00

Impostos a Pagar 11.450,00

Amortização acumulada   8.917,00

Estoques 33.400,00

Gastos com Pesquisa 73.200,00

Duplicatas a Receber 61.520,00

Depreciação Acumulada 12.343,00
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27
De acordo com o artigo 199 da Lei das Sociedades
Anônimas, após alterações introduzidas pela Lei
no 11.638/2007, o limite do saldo das reservas de lucros,
excetuando-se as reservas para contingências, incentivos
fiscais e lucros a realizar, NÃO poderá ultrapassar o valor
do(a)
(A) Capital Autorizado.
(B) Capital a Realizar.
(C) Capital Social.
(D) Ajuste de Variação Patrimonial.
(E) Reserva Legal.

28
Considere os dados extraídos do Balancete de Verificação
da Empresa Transparentes S/A, em 31.12.2007, em reais.

Em janeiro de 2008, a empresa realizou as seguintes
operações:

• Compra de uma caminhonete usada, por R$18.000,00,
sendo R$2.000,00 à vista, pagos em cheque, e o restante
em 8 prestações de R$2.000,00;

• Recebimento de clientes, em cheque: R$15.000,00;
• Pagamento de fornecedores, em cheque: R$20.000,00;
• Aquisição de mercadorias para revenda, a prazo:

R$40.000,00.

O montante do Ativo Circulante, após as operações de
janeiro de 2008, em reais, será de
(A)  120.000,00
(B)  118.000,00
(C)  116.000,00
(D)  113.000,00
(E)   98.000,00

29
Considere os dados extraídos dos registros contábeis
da Empresa Meridional Ltda., em 31.12.2007.

• O saldo inicial da conta Mercadorias para Revenda era
R$ 20.000,00.

• As  vendas  de  mercador ias  do  pe r íodo  fo ram
R$150.000,00.

• As despesas operacionais do período montaram a
R$30.000,00.

• O Estoque final de mercadorias para revenda era
R$30.000,00.

• O lucro operacional obtido no período foi R$40.000,00.

Com base nos dados e desconsiderando a incidência de
impostos, o valor das compras de mercadorias, em reais, no
período, foi
(A)    50.000,00
(B)    70.000,00
(C)    80.000,00
(D)    90.000,00
(E)  110.000,00

30
A Empresa Verdes Vales Ltda. transferiu seus ativos e
passivos por R$165.000,00, importância esta recebida em
dinheiro.
Sabendo-se que seu Patrimônio Líquido era R$145.000,00,
o que a operação gerou para seus proprietários?
(A) Nem lucro nem prejuízo, por ser o valor do Ativo.
(B) Prejuízo de R$310.000,00.
(C) Prejuízo de R$20.000,00.
(D) Lucro de R$310.000,00.
(E) Lucro de R$20.000,00.

31
Segundo o artigo 176 da Lei das Sociedades Anônimas, após
as alterações da  Lei no 11.638/2007, as companhias aber-
tas com ações negociadas em bolsa de valores devem ela-
borar e publicar, além do Balanço Patrimonial e da Demons-
tração do Resultado do Exercício, as seguintes demonstra-
ções financeiras:

(A) Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.

(B) Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração de
Origens e Aplicações de Recursos.

(C) Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
Balanço Social e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

(D) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.

(E) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração
do Valor Adicionado.

                       CONTAS SALDOS

Caixa              5.000,00

Banco conta Movimento            25.000,00

Duplicatas a Receber            20.000,00

Estoques            30.000,00

Móveis e Utensílios            25.000,00

Máquinas e Equipamentos            30.000,00

Instalações            60.000,00

Depreciação Acumulada              8.000,00

Fornecedores a Pagar            30.000,00

Salários e Encargos a Pagar    5.000,00

Contas a Pagar   10.000,00

Empréstimos a Pagar (LP)   18.000,00

Capital 120.000,00

Reserva Legal    4.000,00
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32
A Cia. Ômega S/A, companhia de capital aberto, sujeita às
determinações da CVM, detém 90% das ações da Cia. Beta.
Este investimento vem sendo analisado a cada ano pelo
método da equivalência patrimonial.
Em 31 de dezembro de 2006, o valor do Patrimônio Líquido
da sociedade investida era R$1.400.000,00.
Em 2007, a Cia. Beta obteve um lucro de R$350.000,00,
com a inclusão de lucros não realizados no valor de
R$100.000,00.
Considerando apenas os dados acima e as determinações
da CVM com relação ao assunto, o valor da equivalência
patrimonial lançado na Demonstração de Resultado do
Exercício de 2007, da Cia. Ômega S/A, em reais, é
(A) 245.000,00
(B) 225.000,00
(C) 220.000,00
(D) 215.000,00
(E) 200.000,00

33
Dentre os diversos métodos de avaliação dos estoques, para
fins tributários, aqueles que a legislação do Imposto de
Renda tem permitido usar são:
(A) preço específico, custo médio ponderado móvel e

primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS).
(B) apenas custo médio ponderado móvel e primeiro que

entra, primeiro que sai (PEPS).
(C) custo médio ponderado móvel, custo médio de reposi-

ção e último que entra, primeiro que sai (UEPS).
(D) preço de venda a varejo, custo médio ponderado fixo e

primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS).
(E) custo médio ponderado móvel, primeiro que entra,

primeiro que sai (PEPS) e último que entra, primeiro
que sai (UEPS).

34
Considere as informações recolhidas dos registros da
Empresa Delta Ltda., em reais.

• Estoque inicial de mercadorias    36.000,00
• Compras de mercadorias  270.000,00
• Transporte das mercadorias compradas     7.000,00
• Devoluções de mercadorias compradas   14.000,00
• Estoque final de mercadorias             18.000,00

Com base nos dados e desconsiderando a incidência de
qualquer tipo de imposto, o Custo das Mercadorias Ven-
didas da empresa, em reais, será de
(A) 299.000,00
(B) 281.000,00
(C) 277.000,00
(D) 263.000,00
(E) 256.000,00

35
A Companhia Alfa S/A possui os seguintes bens no Ativo
Permanente:

• Móveis e utensílios
• Máquinas, aparelhos e equipamentos
• Instalações
• Veículos
• Terrenos
• Equipamentos de processamento eletrônico de dados
• Sistemas aplicativos – Software
• Marcas, direitos e patentes industriais
• Direitos sobre recursos naturais
• Benfeitorias em propriedades arrendadas
• Gastos de organização e administração

Da relação de bens acima, aqueles sujeitos à amortização
são:
(A) Marcas, direitos e patentes industriais; Direitos sobre

recursos naturais; e Gastos de organização e admi-
nistração.

(B) Equipamentos de processamento eletrônico de dados;
Marcas, direitos e patentes industriais; Sistemas
aplicativos – Software; Direitos sobre recursos naturais
e Gastos de organização e administração.

(C) Sistemas aplicativos – Software; Marcas, direitos e
patentes industriais; Benfeitorias em propriedades
arrendadas; e Gastos de organização e administração.

(D) Sistemas aplicativos – Software; Direitos sobre recur-
sos naturais; e Gastos de organização e administração.

(E) Gastos de organização e administração, apenas.

36
A Empresa Galvão & Cia. Ltda. adquiriu mercadorias para
revendas pelas quais pagou R$50.000,00, estando inclusos
17% de ICMS. Essa mesma mercadoria foi vendida por
R$ 70.000,00, inclusos os mesmos 17% de ICMS.
Considerando-se apenas as informações acima, a empresa
deverá recolher de ICMS ao Estado a importância, em reais, de
(A) 3.400,00
(B) 3.800,00
(C) 6.500,00
(D) 8.500,00
(E) 8.900,00

37
O Resultado com Mercadorias, quando positivo, pode ser
também denominado
(A) Lucro bruto.
(B) Lucro não operacional.
(C) Resultado operacional.
(D) Compras brutas.
(E) Custo das mercadorias vendidas.
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Considere os dados extraídos do Livro Diário da Empresa Garcia & Filhos Ltda., no mês de janeiro de 2008, em reais.

O lucro bruto da empresa, em reais, no final do mês, será
(A) 1.614,70 (B) 7.814,70 (C) 11.814,70 (D) 20.349,00 (E) 28.163,70

Dia 03 de janeiro de 2008
Diversos
a     Fornecedores a Pagar
Estoque de Mercadorias
ICMS a recuperar

——————— Dia 04 ——————————-
Fornecedores a Pagar
a    Abatimentos sobre Compras

——————— Dia 06 ——————————
Diversos
a    Venda de Mercadorias
Duplicatas a Receber
Descontos Comerciais sobre Vendas

Impostos Incidentes sobre Vendas
a    Diversos
a    ICMS a recolher
a    PIS a recolher
a    COFINS a recolher

CMV
a    Estoque de Mercadorias

———————— Dia 10 —————————-
Despesas de Salários e Encargos
a    Salários a Pagar

———————— Dia 15 —————————
Diversos
a    Caixa
Despesa de água
Despesa de luz e telefone
Despesas diversas

———————— Dia 25 —————————
Devolução de vendas
a    Duplicatas a Receber

Diversos
a    Impostos  Incidentes s/Vendas
ICMS a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher

Estoque de mercadorias
a    CMV

38.000,00
6.000,00

36.000,00
4.000,00

5.400,00
234,00
720,00

400,00
350,00
450,00

270,00
11,70
36,00

44.000,00

4.400,00

40.000,00

6.354,00

21.420,00

5.000,00

1.200,00

1.800,00

317,70

1.071,00
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39
Analise os dados extraídos do Balanço Patrimonial da Cia. Amazonas S/A, em 31.12.2006.

Considere que
• as taxas de depreciação são:

§   Móveis e Utensílios 10% ao ano
§   Veículos 20% ao ano

• todas as aquisições ocorreram no último dia do mês;
• a depreciação, em todos os casos, incidiu somente a partir do 1o dia do mês seguinte, quando os Ativos entraram

em uso;
• só devem ser considerados, exclusivamente, os dados acima.

O valor da despesa de depreciação contabilizado em 31.12.2007, em reais, foi:
(A) 4.016,67 (B) 22.600,00    (C) 26.500,00        (D) 29.016,67          (E) 30.516,67

40
Considere as informações extraídas dos registros da Empresa América Ltda.

Se a empresa utiliza o método de avaliação de estoques do custo específico, o custo das mercadorias vendidas em março,
em reais, será
(A) 1.300,00  (B) 1.250,00   (C) 1.150,00         (D) 1.100,00           (E) 1.050,00

41
Observe as informações obtidas na contabilidade de custos da Indústria Planaltina Ltda.

Os custos indiretos de fabricação montam a R$500.000,00 e o rateio dos mesmos é feito com base no custo total de
mão-de-obra direta.
Considerando-se as informações, sem a incidência de qualquer tipo de imposto, o lucro bruto total da empresa no período,
em reais, foi
(A) 984.000,00  (B) 776.500,00    (C) 356.000,00         (D) 340.000,00                  (E) 207.350,00

Saldo anterior
05 março
11 março
17 março
23 março
29 março

Quantidade

20
30
-
-
30
-

Preço unitário

20,00
30,00
-
-

35,00
-

Quantidade

-
-
10
20
-
10

Referente ao Lote de estoque

-
-

05 de março
Saldo anterior

-
23 de março

Data Entrada Saída

Produtos Material Direto Mão-de-obra direta       Preço Unitário de Vendas   Unidades Produzidas e Vendidas

     A       20,00 10,00          80,00 12.000

     B       25,00   6,00          95,00   4.000

         Conta

Móveis e Utensílios

Veículos

Terrenos

Total

Saldo em 31.12.2006 (R$)

  75.000,00

  95.000,00

200.000,00

370.000,00

Aquisições em 2007

31 outubro 2007

30 abril 2007

30 novembro 2007

31 março 2007

Total

   Valor (R$)

   25.000,00

   23.000,00

   32.000,00

   50.000,00

 130.000,00
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Considere as informações extraídas da Empresa Rio
Branco Ltda.

• Vendas efetuadas durante o mês: R$325.000,00.
• O inventário inicial de mercadorias consistia de 12.000

unidades, a R$2,00 cada uma.
• O preço de venda unitário foi R$5,00, sem nenhuma

alteração no mês.
• As compras durante o mês foram:

Exclusivamente com as informações acima e sem a inci-
dência de qualquer tipo de imposto, o custo das mercado-
rias vendidas, apurado pelo método PEPS, em reais, é:
(A) 225.000,00 (B) 155.000,00
(C) 145.000,00 (D) 143.400,00
(E) 142.600,00

43
O Exame dos livros da Empresa Portela Ltda. apresentava,
em maio de 2007, os seguintes valores, em reais:

• Vendas
• Mão-de-obra direta
• Mão-de-obra indireta
• Luz e força da fábrica
• Materiais diversos da fábrica
• Seguro de fábrica
• Salários de vendedores
• Depreciação das máquinas da fábrica
• Despesas de viagens
• Publicidade e propaganda
• Salários do escritório
• Despesas diversas do escritório
• Lucro Operacional do exercício

Exclusivamente com base nos dados acima e
desconsiderando a incidência de qualquer imposto, o
valor do Custo dos Produtos Vendidos em maio de 2007,
em reais, montava a
(A) 135.600,00 (B) 134.800,00
(C) 133.600,00 (D)   88.100,00
(E)   64.400,00

200.000,00
24.000,00
25.000,00
 8.500,00
1.500,00

 1.300,00
10.500,00
9.200,00

10.000,00
 8.500,00
15.000,00
2.400,00

 18.000,00

44
Analise os dados extraídos da contabilidade de custos da
Indústria Arteflex Ltda., num determinado período produtivo.

• Saldo inicial de caixa da empresa R$ 50.000,00
• Compras de matéria-prima a prazo: 20.000 unidades a

R$ 2,00, a unidade
• Requisição pela fábrica de 18.000 unidades de matéria-

prima
• Gastos com mão-de-obra direta a pagar R$ 24.000,00
• Custos indiretos de fabricação pagos R$ 16.000,00
• Depreciação de máquinas da fábrica R$   5.000,00
• Despesas de salários pagos R$ 20.000,00
• Despesas administrativas pagas R$   6.000,00
• Despesas com vendas pagas R$   3.000,00
• Vendas a prazo de 15.000 das 18.000 unidades acabadas

no período por R$8,00 cada unidade

Considerando os dados e a não-incidência de qualquer tipo
de imposto, o custo unitário das 18.000 unidades fabricadas,
em reais, montou a
(A) 4,00
(B) 4,22
(C) 4,50
(D) 5,00
(E) 5,25

45
Os custos que variam em função do volume de produção são
(A) apenas os custos fixos totais.
(B) apenas os custos variáveis unitários.
(C) somente os custos fixos unitários.
(D) os custos variáveis totais e os custos fixos unitários.
(E) os custos fixos totais e os custos variáveis unitários.

46
A Indústria Nordeste Ltda. possui as seguintes características:

Custo variável unitário do produto A R$3,00

Custo variável unitário do produto B R$5,00

Horas de mão-de-obra do produto A 2.500 horas

Horas de mão-de-obra do produto B 3.500 horas

Custos fixos a ratear R$45.000,00

Critério de rateio dos custos fixos Horas de mão-de-obra

Considerando os dados e sabendo-se que foram pro-
duzidas 6.000 unidades do produto A e 5.000 unidades do
produto B, o custo unitário total do produto B, em reais, será
(A) 12,50
(B) 11,25
(C) 10,50
(D) 10,25
(E)   6,12

Período

Dia 5

Dia 10

Dia 20

Dia 25

Unidades

16.000

14.000

18.000

20.000

Custo unitário

2,20

2,50

2,60

2,80

(em reais)

       INVENTÁRIOS

Matéria-prima

Produtos em processo

Produtos acabados

INICIAL

8.000,00

6.000,00

5.000,00

FINAL

7.000,00

5.000,00

4.000,00
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A soma de matéria-prima com mão-de-obra direta constitui o
custo
(A) primário.
(B) indireto.
(C) semivariável.
(D) de fabricação.
(E) de transformação.

48
Caso uma empresa consiga reduzir o custo fixo a quase
zero, o custo total do produto será
(A) quase zero.
(B) igual ao custo variável unitário.
(C) levemente maior que o custo variável unitário.
(D) menor que o custo variável unitário.
(E) maior que a soma de custo fixo + variável.

Considere os dados a seguir para responder às questões
de nos 49 e 50.

A Indústria Gama Ltda. tem a seguinte projeção de
movimento, em unidades:

Informações adicionais
• O método de avaliação de estoques é PEPS.
• Os custos variáveis montam a R$50,00 por unidade.
• As despesas de vendas representam R$10,00 por unidade.
• O preço de venda é de R$200,00 por unidade.
• Os custos fixos somam a R$2.400.000,00 por mês.
• As despesas fixas totalizam R$500.000,00 por mês.

49
O lucro operacional do mês de janeiro, pelo critério de
custeio por absorção, em reais, será
(A)    383.400,00
(B)    700.000,00
(C)    900.000,00
(D)    966.600,00
(E) 1.400.000,00

50
O total dos estoques, pelo critério do custeio de absorção,
em fevereiro, em reais, montou a
(A) 1.300.000,00
(B) 1.960.000,00
(C) 3.140.000,00
(D) 3.300.000,00
(E) 4.660.000,00

Período

janeiro

fevereiro

março

abril

Produção

30.000

40.000

50.000

30.000

Venda

20.000

20.000

60.000

50.000

Estoque Final

10.000

30.000

20.000

0







