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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

Como você lida com a frustração?

A frustração pode ser para você um sinal para

desistir ou um estímulo para continuar lutando. Vencedores

são pessoas que aprenderam a fechar os ouvidos para

as críticas e o desânimo, traduzindo as palavras duras

para continuarem sua luta. Vencedores são pessoas que,

pelo compromisso com uma visão ou uma fé, saíram de

condições subumanas e, suportando frustração após

frustração, se tornaram pessoas prósperas.

Pode parecer contraditório, mas a chave do

sucesso está na frustração maciça.

Por exemplo, lembre-se de seus maiores

sucessos... reveja os caminhos que você percorreu...

perceba que antes de alcançar qualquer grande objetivo,

sempre houve muitas frustrações, muitos fracassos.

É você quem determina o valor final de sua experiência.

Ter uma atitude visionária, além de recompensador,

funciona como um antídoto para o medo do amanhã.

A atitude de fé é o oposto da reação de medo.

O medo é uma emoção necessár ia para

defender-se de algo que ameaça a integridade física

ou psicológica. Ele é indispensável para a sobrevivência,

para lidar com crises e riscos. O problema é que o medo

nem sempre vem de uma ameaça real. Algumas vezes

brota de fantasias e crenças.

Então, muitas das decisões que tomamos são

para não ser um fracasso, não ficar sozinho, não perder

a família... O não marca que a decisão era reativa,

defensiva de uma ameaça que nem sempre era real.

A partir do medo, desenhamos um mapa de onde

não queremos chegar.

Para que sua vida seja mais do que uma reação

de medo você precisa fazer escolhas a partir de mapas

novos. Os mapas construídos na infância não funcionam

hoje. É preciso usar mapas com parâmetros de amanhã,

do que você quer construir, e não com o que você não

quer repetir.

Entenda que o mapa da infância, que foi válido para

chegar até aqui, não é o mesmo que pode te levar aonde

você realmente deseja.

A pergunta que tantos fazem e parece complicada

de responder é:

Como criar uma visão pessoal?

AYLMER, Roberto. Escolhas. Rio de Janeiro: Proclama Editora. 2001.

1
Para os vencedores, as críticas, no texto, caracterizam-se
como uma força
(A) defensiva negativa.
(B) defensiva positiva.
(C) impulsionadora.
(D) moderadora.
(E) neutralizadora.

2
A atitude que NÃO corresponde à de um vencedor é
(A) acreditar na possibilidade de realização de um desejo.
(B) interpretar positivamente os julgamentos adversos.
(C) resistir à tentação de desistir.
(D) desconsiderar totalmente as críticas.
(E) persistir num objetivo traçado.

3
No texto, o medo caracteriza-se como uma força
(A) negativa por ocasionar sempre a estagnação na vida.
(B) contra a qual não se pode lutar.
(C) que previne contra os insucessos na vida.
(D) que dá ao ser humano o equilíbrio necessário à vida.
(E) a que se deve muitas vezes resistir para consecução

dos objetivos.

4
Segundo o texto, o sentimento do medo é válido quando
relacionado à(ao)
(A) atitude visionária do sujeito.
(B) ameaça forjada.
(C) crença de risco.
(D) risco real.
(E) sentimento de fé do sujeito.

5
O sentido que “mapa(s)” (sétimo e oitavo parágrafos) NÃO
apresenta no texto é:
(A) meta(s).
(B) intenção(ões).
(C) decisão(ões).
(D) objetivo(s).
(E) projeto(s).

6
Em “O não marca que a decisão era reativa,” (l. 27), a
palavra negritada pertence à mesma classe gramatical da
destacada em
(A) “...reveja os caminhos que você percorreu...” (l. 12)
(B) “...para defender-se de algo que ameaça a integridade

física ...” (l. 19-20)
(C) “Então, muitas das decisões que tomamos...” (l. 25)
(D) “Entenda que o mapa da infância,” (l. 37)
(E) “A pergunta que tantos fazem...” (l. 40)

10
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7
Assinale a opção em que o comentário sobre a justificativa
do uso da(s) vírgula(s) é IMPROCEDENTE.
(A) “Vencedores são pessoas que, pelo compromisso

com uma visão ou uma fé,” (l. 5-6) – separam o agente
da passiva deslocado.

(B) “...e, suportando frustração após frustração,” (l. 7-8) –
separam oração adverbial deslocada.

(C) “Pode parecer contraditório, mas a chave do sucesso
está na frustração maciça.” (l. 9-10) – separa orações
coordenadas ligadas pela conjunção “mas”.

(D) “...houve muitas frustrações, muitos fracassos.” (l. 14) –
separa termos coordenados.

(E) “...que o mapa da infância, que foi válido para chegar até
aqui,” (l. 37-38) – separam uma oração subordinada
adjetiva de valor explicativo.

8
As palavras NÃO se acentuam pela mesma regra em
(A) “saíram” – “visionária”
(B) “você” – “até”
(C) “sobrevivência” – “necessária”
(D) “fé” – “é”
(E) “estímulo” – “desânimo”

9
No vocábulo destacado na passagem “O não marca...”
(l. 27) ocorre, morfologicamente, uma
(A) adverbialização.
(B) substantivação.
(C) quantificação.
(D) adjetivação.
(E) pronominalização.

10
Analise os comentários a seguir, sobre concordância verbal.

I - “sempre houve muitas frustrações, muitos fracassos.”
(l. 14). O verbo haver está na 3ª pessoa do singular,
pois, nesse caso, ele é impessoal.

II - “Vencedores são pessoas que aprenderam a fechar...”
(l. 2-3). O verbo aprender está no plural, concordando
com o antecedente do pronome relativo.

III - “Então, muitas das decisões que tomamos são para
não ser um fracasso,” (l. 25-26). O verbo ser concorda
em número com o sujeito “muitas das decisões”.

Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s)
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

MATEMÁTICA

11
O Programa de Fazendas Marinhas da Ilha Grande oferece
treinamento para o cultivo de moluscos no litoral sul do
Rio de Janeiro. Os gráficos abaixo apresentam o custo da
semente e o preço de venda, depois do cultivo, de vieiras,
um molusco dotado de grande valor comercial.

Um fazendeiro investiu U$50.000,00 na montagem de uma
fazenda marinha, mais U$9.000,00 em sementes de vieira.
Se todas as vieiras cultivadas forem vendidas, todos os
custos serão cobertos e o fazendeiro lucrará, em dólares,
(A) 40.250,00
(B) 82.250,00
(C) 97.500,00
(D) 128.500,00
(E) 137.500,00

12
Um botijão de 13 kg de gás de cozinha (GLP) é vendido por
R$30,58. Esse preço é composto de três partes: distribui-
ção e revenda, tributos e preço de custo. Se o valor de distri-
buição e revenda supera em R$1,77 o preço de custo, e o
preço de custo supera em R$5,09 a parte correspondente
aos tributos, qual é, em reais, o preço de custo de um botijão
de 13 kg?
(A) 11,30
(B) 11,54
(C) 12,36
(D) 12,49
(E) 13,07

100 200 sementes
(unidades)

Custo
(US$)

12,00

6,00

10 20 vieiras cultivadas
(unidades)

Preço
(US$)

25,00

12,50
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13
Em uma fábrica de bijuterias são produzidos colares enfeita-
dos com cinco contas de mesmo tamanho dispostas lado a
lado, como mostra a figura.

As contas estão disponíveis em 8 cores diferentes.
De quantos modos distintos é possível escolher as cinco
contas para compor um colar, se a primeira e a última
contas devem ser da mesma cor, a segunda e a penúltima
contas devem ser da mesma cor e duas contas conse-
cutivas devem ser de cores diferentes?
(A) 336 (B) 392
(C) 448 (D) 556
(E) 612

14
Um terreno retangular de 1.000 m2 é tal que seu comprimento
mede 15 m a mais do que sua largura. O perímetro desse
terreno, em metros, é
(A) 40
(B) 65
(C) 130
(D) 220
(E) 400

15
O Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), que está
sendo ampliado, passará a ter 23 prédios de laboratórios.
Se a quantidade atual de prédios de laboratórios do Cenpes
supera em 5 unidades a quantidade de prédios de laboratórios
que ocuparão a parte nova, quantos prédios de laboratórios
há atualmente?
(A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 13
(E) 14

16
“Modelo de Gestão do abastecimento está preparado para
a expansão da Petrobras

(...)A carga a ser processada nas  refinarias da Petrobras no
Brasil e no exterior deverá passar dos atuais 2 milhões de
barris por dia para 2,5 milhões em 2012 (...).”

Notícia publicada em 07 maio 2008.
Disponível em: http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/

Se, de 2008 a 2012, a carga processada diariamente
pelas refinarias da Petrobras aumentar, anualmente, em
progressão aritmética, quantos milhões de barris diários
serão produzidos em 2011?
(A) 2,100 (B) 2,125
(C) 2,200 (D) 2,250
(E) 2,375

17
Um aquário de forma cúbica estava parcialmente cheio de

água quando uma pedra de 750 cm3 de volume foi colocada

em seu interior. Assim, o nível da água subiu 0,3 cm.

Qual é, em cm, a medida da aresta desse aquário?

(A) 30

(B) 40

(C) 50

(D) 60

(E) 70

18

Sejam 1z = a + b i�  e 2z = b + a i�  dois números comple-

xos, com *IRa �  e *IRb � . Pode-se afirmar que o produto

1 2z z� é um número cujo afixo é um ponto situado no

(A) eixo imaginário.
(B) eixo real.
(C) 1o quadrante.
(D) 3o quadrante.
(E) 4o quadrante.

19
Em um laboratório de pesquisas científicas, um cientista
observou que a população de certa colônia de bactérias
dobrava a cada hora. Se, após t horas, essa população
de bactérias correspondia a dez vezes a população inicial,
pode-se afirmar que t é um número que pertence ao intervalo
(A) ] 1; 2 [
(B) ] 2; 3 [
(C) ] 3; 4 [
(D) ] 4; 5 [
(E) ] 5; 6 [

20
Pedro está jogando com seu irmão e vai lançar dois dados
perfeitos. Qual a probabilidade de que Pedro obtenha pelo
menos 9 pontos ao lançar esses dois dados?

(A)
1

9

(B)
1

4

(C)
5

9

(D)
5

18

(E)
7

36
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
Em uma organização, o código de ética é definido como
(A) conjunto de regras de conduta previamente estabelecidas,

divulgadas, conhecidas e praticadas por todos os cola-
boradores de uma organização, que procura fixar limites
claros entre o legal e o moral.

(B) conjunto de premissas básicas, organizado por grupos
independentes, governamentais e empresariais para
proteger o consumidor contra a compra de produtos
não conformes.

(C) obrigação moral da administração de estabelecer dire-
trizes, tomar decisões e seguir rumos de ação que são
importantes em termos de valores e objetivos da socie-
dade.

(D) declaração informal para servir como guia de ação na
solução de problemas que envolvam o comportamento
moral de grupos de profissionais.

(E) deveres que as empresas têm para com a sociedade de
consumo, além de suas obrigações econômicas junto
aos proprietários ou acionistas prescritos por lei ou
contrato.

22
No almoxarifado de uma determinada empresa foram
apresentadas, durante um período de um ano, 2.000 requisi-
ções de materiais, com um número médio de 3 itens por
requisição. Foram entregues 5.400 itens, exatamente como
solicitado. O nível de atendimento deste almoxarifado,
neste período, é de
(A) 0,90
(B) 0,80
(C) 0,70
(D) 0,60
(E) 0,50

23
No que se refere à medição do desempenho do serviço ao
cliente numa empresa, o indicador que calcula a acurácia na
documentação dos pedidos é a(o)
(A) taxa de itens consumidos, por pedido, no período.
(B) taxa média de entrega ao cliente.
(C) percentagem de pedidos entregues na data estabelecida.
(D) percentagem de documentos dos pedidos contendo

erros.
(E) índice de atendimento médio ponderado dos pedidos.

24
Os principais elementos que compõem o sistema de
comunicação numa empresa são
(A) entrada de dados, processamento, execução, saída.
(B) competição, necessidade, dependência, conflito.
(C) fonte, transmissor, canal, receptor, destino.
(D) pessoas, planejamento, capacitação, execução, conflito.
(E) planejamento, informação, dados, audição, feedback.

25
No que se refere ao Planejamento e Controle da Produção
(PCP) numa empresa, analise as afirmações abaixo.

I - Planeja e controla todas as atividades produtivas da
empresa, sendo responsável pela coordenação e
aplicação dos recursos produtivos de forma a atender,
da melhor maneira, aos planos estabelecidos em níveis
estratégico, tático e operacional.

II - Comanda o processo produtivo e coordena-o com os
demais setores administrativos da empresa.

III - Tem como objetivo principal comandar o processo
produtivo, transformando informações de vários setores
em ordens de produção e ordens de compra de forma a
satisfazer os consumidores com produtos e serviços.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)
(A) II, apenas. (B) III, apenas.
(C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

26
Antônio aplicou R$5.000,00 num investimento que rende
2% a.m., a juros compostos. O montante, em reais, ao final
de seis meses, está compreendido entre
(A) 5.000,00 e   6.000,00
(B) 6.100,00 e   7.000,00
(C) 7.100,00 e   8.000,00
(D) 8.100,00 e   9.000,00
(E) 9.100,00 e 10.000,00

27
Maria Antônia pensa investir num apartamento que custa
R$200.000,00. Está segura de que no próximo ano esse mes-
mo apartamento valerá R$ 250.000,00. A outra hipótese é
aplicar num investimento bancário, à taxa de juros de
12% a.a. Qual será a melhor alternativa de aplicação e por
quê?
(A) Comprar o apartamento, pois na aplicação bancária te-

ria um ganho de 40.000,00, apenas.
(B) Comprar o apartamento, pois na aplicação bancária

teria um ganho de 24.000,00, apenas.
(C) Aplicar no investimento bancário, pois teria um ganho

de 10.000,00, a mais.
(D) Aplicar no investimento bancário, pois teria um ganho

de 15.000,00, a mais.
(E) Aplicar no investimento bancário, pois teria um ganho

de 18.000,00, a mais.

28
As atividades logísticas típicas numa indústria manufatureira
são
(A) manutenção de equipamentos e controle da qualidade.
(B) programação da produção e pesquisa de mercado.
(C) processamento de pedidos e transporte.
(D) promoção e pesquisa de mercado.
(E) controle da qualidade e vendas.
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29
Uma das principais atribuições do setor de compras numa
empresa é
(A) atuar na escolha da melhor embalagem para o cliente

final.
(B) controlar a formação do preço final do produto acabado.
(C) gerenciar a movimentação de produtos produzidos.
(D) efetuar licitações em conformidade com as necessida-

des da empresa.
(E) controlar, para a empresa, a distribuição das matérias-

primas utilizadas.

30
Observe a expressão abaixo, de cálculo do lote econômico
de compras (LEC), que minimiza os custos totais de
estocagem de um item.

(LEC) =
2 (2. X. Y)

Z

As variáveis X, Y e Z correspondem, respectivamente, a
(A) custos totais de colocação de um pedido; custo total de

manutenção de uma unidade em estoque por período de
tempo; e demanda.

(B) custos totais de colocação de um pedido; demanda; e
custo total de manutenção de uma unidade em estoque
por período de tempo.

(C) custo total de manutenção de uma unidade em estoque
por período de tempo; custos totais de colocação de um
pedido; e demanda.

(D) custo total de manutenção de uma unidade em estoque
por período de tempo; demanda; e custos totais de
colocação de um pedido.

(E) demanda; custo total de manutenção de uma unidade
em estoque por período de tempo; e custos totais de
colocação de um pedido.

31
A quantidade de carga anual embarcada no porto da cidade
X é apresentada na tabela a seguir.

Utilizando-se o modelo da média móvel dos últimos quatro
anos, a previsão para o ano de 2008, em toneladas, é
(A) 2.000 (B) 4.000
(C) 5.000 (D) 6.000
(E) 8.000

ANO

2003

2004

2005

2006

2007

Carga Anual

(em toneladas)

2.000

4.000

6.000

8.000

6.000

CARGA ANUAL EMBARCADA
NO PORTO DA CIDADE X

32
Em uma indústria manufatureira, o sistema de estocagem
escolhido deve seguir algumas técnicas necessárias à
administração de materiais. No que se refere às técnicas
de estocagem de materiais, analise as afirmações a seguir.

I - O uso de contêiner flexível é uma técnica para estocagem
e movimentação de sólidos a granel e de líquidos.

II - O uso de rack é uma técnica para acomodar peças
longas e estreitas como barras e vergalhões.

III - O uso de gavetas é a técnica de estocagem ideal para
materiais de pequenas dimensões como parafusos e
arruelas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)
(A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

33
Com relação à sistemática de compras, alienações
e contratação de obras e serviços pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. (Petrobras), analise os itens abaixo.

I - O procedimento licitatório aplicável à Petrobras é o da
Lei no 8.666/93, ou seja, aquele comum aos entes da
Administração Pública direta e indireta.

II - O procedimento licitatório aplicável à Petrobras
encontra-se especificado no Dec. no 2.745/98, e é
simplificado em relação ao regime da Lei no 8.666/93.

III - Sempre que razões técnicas determinarem o
fracionamento de obra ou serviço em duas ou mais
partes, serão escolhidas, separadamente, as modali-
dades de licitação mais adequadas a cada fração da
obra ou serviço.

IV - De acordo com a complexidade e especialização da
obra, serviço ou fornecimento a ser contratado, as
licitações realizadas pela Petrobras poderão ser dos
seguintes tipos: (i) “de Melhor Preço”, (ii) “de Técnica e
Preço” ou (iii) “de Melhor Técnica”.

V - É inexigível a realização, pela Petrobras, de licitação
para a formação de parcerias, consórcios e outras
formas associativas de natureza contratual, objetivando
o desempenho de atividades compreendidas no objeto
social da Petrobras.

São verdadeiras APENAS as afirmações
(A) I e III
(B) I e IV
(C) I, III e V
(D) II, III e IV
(E) II, IV e V
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34
A armazenagem é um componente importante do sistema
logístico, havendo diversas razões básicas para as empre-
sas utilizarem espaço para esta finalidade. Os objetivos a
seguir constituem razões para as empresas estocarem,
EXCETO
(A) assessorar o processo de produção.
(B) coordenar oferta e demanda.
(C) reduzir custos de transporte e produção.
(D) colaborar no processo de comercialização.
(E) incrementar a base de clientes potenciais.

35
O sistema de classificação UNSPSC® (United Nations
Standard Products and Service Code) é utilizado para
(A) identificar fornecedores de todas as nações da Europa.
(B) comparar preço e qualidade de produtos registrados no

mercado internacional.
(C) catalogar exclusivamente produtos perigosos e com

riscos no manuseio.
(D) ordenar materiais componentes das indústrias bélicas.
(E) classificar mundialmente todos os tipos de produtos,

incluindo materiais e serviços.

36
A obrigação de o vendedor apenas colocar a mercadoria a
bordo do navio, no tempo acordado, é designada por
(A) CIF
(B) FOB
(C) FAS
(D) PIB
(E) CPT

37
O termo CFR significa que o vendedor
(A) deve pagar o custo e o frete necessários para levar as

mercadorias até o porto de destino designado.
(B) deve pagar o custo, o frete e o seguro para levar as

mercadorias até o porto de destino designado.
(C) deve apenas colocar a mercadoria à disposição do

comprador no ponto da fronteira designado.
(D) deve apenas colocar a mercadoria a bordo do navio,

utilizando o que for necessário.
(E) não precisa pagar as despesas de embarque incluídas

no contrato de transporte.

38
Há várias instituições intervenientes no comércio exterior
brasileiro, entre as quais NÃO se encontra o(a)
(A) Banco Central do Brasil (BACEN).
(B) Secretaria do Comércio Exterior (SECEX).
(C) Receita Federal do Brasil (RFB).
(D) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(FIBGE).
(E) Câmara do Comércio Exterior (CAMEX).

39
O Depósito Alfandegado Certificado (DAC) é o regime
aduaneiro especial que permite
(A) armazenar, em recinto alfandegado, mercadoria estran-

geira destinada a outro país limítrofe.
(B) considerar exportada, para todos os efeitos fiscais,

cambiais e creditícios, a mercadoria nacional depositada
em recinto alfandegado mas já vendida a pessoa sediada
no exterior.

(C) estocar, com suspensão dos impostos, materiais im-
portados sem cobertura cambial, destinados à ma-
nutenção ou reparo de embarcação ou aeronave de trans-
porte comercial internacional.

(D) estocar peças de reposição de equipamentos definidas
pelo Ministério da Fazenda.

(E) estabelecer lojas em porto ou aeroporto alfandegado
para vender mercadorias a passageiros em viagem
internacional.

40
O Drawback é um regime aduaneiro que
(A) suspende os tributos exigidos de produtos importados

que serão beneficiados no Brasil e exportados.
(B) propicia o financiamento de importações essenciais

para o funcionamento da indústria.
(C) desincentiva a exportação das mercadorias nacionais

necessárias ao consumo interno da população.
(D) financia a importação de máquinas e equipamentos

para o reaparelhamento da infra-estrutura.
(E) facilita a passagem, pelo território nacional, de merca-

dorias destinadas a países limítrofes.

41
O Regime Aduaneiro Especial para exportação ou importa-
ção de bens destinados à pesquisa ou à lavra de jazidas de
petróleo e gás tem a sigla
(A) RECOM
(B) SISCOMEX
(C) DAC
(D) CAMEX
(E) REPETRO

42
A respeito da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
NÃO se deve afirmar que
(A) é adotada pelo Brasil como nomenclatura de comércio

exterior.
(B) é usada pelos países do Mercosul.
(C) é totalmente independente do Sistema Harmonizado.
(D) foi criada para que os países do Mercosul pudessem

aplicar uma tarifa externa comum.
(E) usa seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH) e mais

dois dígitos adicionais.
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DÉBITO, em
conta de

CRÉDITO, em
conta de

(A) Ativo Passivo

(B) Despesa Passivo

(C) Despesa Receita

(D) Despesa Ativo

(E) Passivo Receita

Amortização Acumulada 81.000

Caixa e Bancos 500.000

Capital Social 10.000.000

Créditos de Controladas LP 950.000

Depósitos Judiciais LP 120.000

Depreciação Acumulada 895.000

Dividendos a Pagar 730.250

Duplicatas a Receber 4.200.000

Duplicatas Descontadas 1.000.000

Empresas Controladas 2.750.000

Estoques 4.000.000

Financiamentos Nacionais LP 1.095.750

Fornecedores a Pagar 2.500.000

Gastos com Pesquisa 450.000

Impostos a Pagar 1.000.000

Instalações. 3.200.000

Máquinas e Equip. 2.300.000

Móveis e Utensílios 1.400.000

Obras de arte 850.000

Prêmio de Seguros a Apropriar 180.000

Repasses Externos LP 800.000

Reserva de Capital 973.000

Reserva de Lucros 2.375.000

Salários e Encargos a Pagar 850.000

Terrenos 1.400.000

N
o

Itens Valores

I Comissões de vendedores 80.000,00

II Salários de fábrica 120.000,00

III Matéria-prima consumida 350.000,00

IV Salários da Administração 90.000,00

V Depreciações na Fábrica 60.000,00

VI Seguros na Fábrica 10.000,00

VII Despesas Financeiras 50.000,00

VIII Honorários da Diretoria 40.000,00

IX Materiais diversos utilizados na fábrica 15.000,00

X Energia elétrica consumida na fábrica 85.000,00

XI Manutenção de fábrica 70.000,00

XII Material consumido no escritório 5.000,00

43
Das especializações abaixo, aquela(s) que é(são) exclusiva(s)

do contabilista devidamente registrado no CRC da região, na

categoria profissional de contador, é(são)

(A) elaboração das demonstrações contábeis.

(B) análise de balanços.

(C) escrituração contábil.

(D) auditoria e perícia.

(E) assinatura de balanços e relatórios contábeis.

44
As informações a seguir foram extraídas dos registros

contábeis da Indústria Estilo Ltda..

Considerando-se apenas os dados apresentados, são clas-

sificados como despesas SOMENTE os itens

(A) I, II, IV, VIII e IX

(B) I, IV, VII, VIII e XII

(C) I, IV, VII, X e XII

(D) IV, VII, IX, X e XI

(E) V, VII, VIII, X e XII

45
O agrupamento ordenado de todas as contas que são utili-

zadas pela contabilidade dentro de determinada empresa

constitui a(o)

(A) escrituração contábil.

(B) balanço patrimonial.

(C) patrimônio bruto.

(D) fato contábil.

(E) plano de contas.

46
Dados extraídos do Balancete de Verificação da Companhia
Monte Platino S/A, em 31.12.2007, em reais.

Considerando-se, exclusivamente, as informações acima, o
total do Ativo Permanente da companhia, quando da apura-
ção do Balanço Patrimonial em 31.12.2007, em reais, é
(A) 11.374.000,00
(B) 11.500.000,00
(C) 11.900.000,00
(D) 12.350.000,00
(E) 13.420.000,00

47
O registro contábil da conta Provisão para Férias provoca

Em reais
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CONTAS
Saldos

Devedores
Saldos

Credores

Resultado não Operacional 10.000

Despesa de Depreciação 400.000

Receitas Financeiras 220.000

Provisão para IR 515.000

Resultado do MEP 200.000

Deduções da Receita Bruta 9.000.000

Despesa com Vendas 4.775.000

Despesa de Amortização 45.000

CMV 25.000.000

Variação Cambial 50.000

Provisão para CSSL 60.000

Despesas Administrativas 7.900.000

Despesas Financeiras 850.000

Receita Bruta 50.000.000

48
Relação de contas, em reais, extraídas do Razão da Com-
panhia Zaga S/A, quando do encerramento do exercício so-
cial de 2007.

Considerando a boa técnica contábil da elaboração da De-
monstração do Resultado do Exercício, o lucro bruto e o
lucro operacional da Companhia, nesta ordem, em reais, são
(A) 15.800.000,00 e 2.390.000,00
(B) 15.900.000,00 e 2.380.000,00
(C) 16.000.000,00 e 1.815.000,00
(D) 16.000.000,00 e 2.400.000,00
(E) 25.000.000,00 e 2.400.000,00

49
O Custo das Mercadorias vendidas é o resultado de que
equação?
(A) Estoque inicial – compras + estoque final
(B) Estoque inicial – compras – estoque final
(C) Estoque inicial + compras – estoque final
(D) Estoque final + compras + estoque final
(E) Estoque final + compras – estoque inicial

50
A prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo va-
lor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato
ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade admi-
nistrativa plenamente vinculada, define
(A) Contribuição de Melhoria.
(B) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(C) Imposto.
(D) Taxa.
(E) Tributo.







