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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

QUESTÃO 01

A degradação do meio ambiente tem sido proporcional
à evolução do homem. As indústrias trouxeram o aquecimento
gradual do planeta provocado pelo acúmulo de certos gases na
atmosfera, principalmente dióxido de carbono. A cada dia,
cerca de 300Km2 de florestas tropicais são eliminados da face
da Terra com o desmatamento, queimadas, extração de carvão
vegetal pela agricultura intensiva, poluição, urbanização
desordenada. Por causa desses fatores, muitas espécies de
vegetais e animais desapareceram e estão desaparecendo
(cerca de mil por ano), antes mesmo de serem descobertas
pelo homem.
Se colocarmos na balança, parte do que chamamos de
‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade de vida de uma
forma ou de outra, como nos transportes, nas comunicações e
na saúde. Porém, tudo na vida tem seu preço. O atual modelo
de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios: se,
por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo,
por outro lado a miséria, a degradação ambiental e a poluição
aumentam dia a dia.
Para a consolidação efetiva de um processo de
desenvolvimento sustentável, cujo maior desafio é consolidar
progresso e ecologia, se faz necessária a participação coletiva,
com ênfase no indivíduo. Nesse sentido, cada indivíduo deve
avaliar seu conjunto de comportamentos e as possíveis
conseqüências que eles provocam no meio ambiente e buscar
seus interesses de modo que não haja grandes agressões ao
mesmo. “A participação do cidadão é indispensável na
melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras. A
atuação de cada indivíduo parece pouco no âmbito global,
porém se todos se conscientizarem sobre os níveis de consumo
de produtos, energia, entre outros, os resultados serão
enormes”, diz o Presidente do Instituto Ethos, organização
não-governamental que ajuda as empresas a gerir seus
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as
parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.
Kátia Neves. Revista Lupo Magazine, ano III, n° 9, primavera 2008,
p.38, 40. Adaptado.

Assinale a alternativa que apresenta a síntese do conteúdo
global do Texto 1.
A) O desenvolvimento sustentável não poderá ser alcançado
enquanto cada indivíduo não avaliar as conseqüentes
repercussões de seu comportamento para a natureza.
B) As ações individuais, embora pareçam insignificantes
quando consideradas no âmbito global, trarão relevantes
contribuições na luta para preservar o meio ambiente.
C) A evolução do ser humano tem proporcionado uma
inquestionável melhora na sua qualidade de vida, que se
revela em setores como os de transportes, comunicações e
saúde.
D) As indústrias são as principais responsáveis pelos
problemas ambientais, pois provocam o aquecimento
gradual do planeta, pelo acúmulo de dióxido de carbono na
atmosfera.
E) Se, por um lado, o que chamamos de ‘progresso’ tem
melhorado a qualidade da vida humana em várias áreas,
por outro tem representado a degradação do meio
ambiente.

QUESTÃO 02

No Texto 1, o autor põe numa relação inversamente
proporcional:
A) a participação do cidadão e o desenvolvimento sustentável.
B) a conscientização individual e a conservação do planeta.
C) o desenvolvimento do ser humano e a preservação
ambiental.
D) a atuação individual e a construção de uma sociedade justa.
E) a emissão de gases pelas indústrias e o desmatamento.

QUESTÃO 03

De acordo com as informações do Texto 1, podemos concluir
que uma “participação coletiva, com ênfase no indivíduo”
implica:
A)
B)
C)
D)
E)

conscientização individual visando ao benefício coletivo.
priorização de interesses individuais alijados dos coletivos.
atuação coletiva em detrimento de valores pessoais.
subserviência dos indivíduos aos interesses da coletividade.
avaliação e conseqüente punição de atitudes individuais,
pelo coletivo.

Página 1/10
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Processo Seletivo 2008.2
Tipo 1

Cargo: Assessor Técnico II – Financeiro / Nível Superior

QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

A respeito do tema abordado no Texto 1, o Presidente do
Instituto Ethos acredita que:
A) cabe às gerações futuras toda a responsabilidade pela
conservação do planeta.
B) as ações no âmbito individual certamente terão grande
impacto no nível global.
C) a participação de cada cidadão é irrelevante diante da
dimensão do problema ambiental.
D) na defesa do nosso planeta, a mobilização coletiva pode
prescindir de ações individuais.
E) as gerações futuras terão mais consciência da necessidade
de consumir menos energia.
QUESTÃO 05

Se colocarmos na balança, parte do que chamamos de
‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade de vida de uma
forma ou de outra, como nos transportes, nas comunicações
e na saúde. Porém, tudo na vida tem seu preço.
No trecho acima, o termo destacado funciona para indicar uma
mudança na orientação argumentativa do texto. Para
desempenhar essa função, também poderia ser usado:
A)
B)
C)
D)
E)

ademais.
com tudo.
ao passo que.
não obstante.
na medida em que.

QUESTÃO 06

Acerca de elementos lingüísticos utilizados no Texto 1, analise
as proposições que se seguem.
1.

No trecho: “As indústrias trouxeram o aquecimento
gradual do planeta provocado pelo acúmulo de certos
gases na atmosfera, principalmente dióxido de carbono.”,
o termo destacado tem a função de pôr em destaque um
dado elemento.
2. No trecho: “Se colocarmos na balança, parte do que
chamamos de ‘progresso’ é boa, pois melhora a qualidade
de vida de uma forma ou de outra.”, o termo destacado foi
utilizado para introduzir uma justificativa.
3. No trecho: “se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e
fartura no mundo, por outro lado a miséria, a degradação
ambiental e a poluição aumentam dia a dia.”, as
expressões destacadas cumprem a função de retomar
termos anteriormente enunciados no texto, garantindo a
coesão textual.
4. No trecho: “Nesse sentido, cada indivíduo deve avaliar seu
conjunto de comportamentos e as possíveis conseqüências
que eles provocam no meio ambiente e buscar seus
interesses de modo que não haja grandes agressões ao
mesmo.”, os termos destacados têm o mesmo referente.
Estão corretas:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 3 e 4, apenas.
E) 2 e 3, apenas.

“A cada dia, cerca de 300Km2 de florestas tropicais são
eliminados da face da Terra com o desmatamento”. Assinale a
alternativa que corresponde a esse mesmo enunciado, na voz
ativa.
A) O desmatamento elimina da face da Terra cerca de 300Km2
de florestas tropicais a cada dia.
B) O desmatamento tem eliminado cerca de 300Km2 de
florestas tropicais da face da Terra a cada dia.
C) O desmatamento já eliminou cerca de 300Km2 de florestas
tropicais da face da Terra.
D) A cada dia, cerca de 300Km2 de florestas tropicais têm sido
eliminados da face da Terra com o desmatamento.
E) A cada dia, o desmatamento está eliminando da face da
Terra cerca de 300Km2 de florestas tropicais.
TEXTO 2
Desmatamento oficial
Caiu como um duro golpe no ranking dos maiores
desmatadores do País, elaborado pelo Inpe e apresentado na
semana passada diretamente pelo ministro do Meio Ambiente.
Qual não foi a surpresa geral diante da constatação de que, na
lista dos dez primeiros, os seis maiores infratores, por ordem de
área desmatada e pelo valor da multa, eram o próprio Incra.
Jornais estrangeiros saudaram com ironia: “O Brasil descobriu
o inimigo da Amazônia: é o governo do Brasil.” O argumento
serviu como uma luva às pretensões dos que querem
internacionalizar a Amazônia. O governo reclamou. Pediu
vistas. O ministro recuou. Culpou o Ibama pelos dados. Vai
checar de novo. Até o final do mês sai uma nova lista.
Provavelmente excluindo essa constrangedora posição do Incra.
Mas a conclusão é inevitável: a política de assentamentos mal
planejados, a ausência de pulso firme sobre as ações do MST e
o magro investimento em fiscalização ditaram o ritmo da
devastação.
Somente em agosto cresceu 133% o volume de abate
florestal da região. O Incra respondeu por 44% dos mais de
cinco mil quilômetros quadrados de floresta derrubada. Mais de
85% dessa mata arrancada do mapa são de floresta nativa. Uma
parte dela está em áreas de proteção permanente, como margens
de rios e lagoas. Mesmo assim, o órgão federal não se sentiu
intimidado na sua prática de ocupação desordenada da terra.
Os crimes ambientais estão listados na categoria de
inafiançáveis. Mesmo assim, não se tem notícia até aqui de que
os responsáveis pela prática oficial vão parar atrás das grades.
Assim, as estatísticas lamentáveis dessa flagrante violação
tendem a ser esquecidas na gaveta.
O fato é que o Brasil possui uma missão monumental
no campo da preservação. Zelar pela Amazônia, dita e havida
como pulmão do mundo, requer antes de tudo que as próprias
autoridades se conscientizem da missão e atuem com
responsabilidade. Se elas são as primeiras a encabeçar a lista
dos infratores, quem fará diferente?
Carlos José Marques. Revista Istoé, ano 31, n° 2031, 08/10/2008, p.20 .
Adaptado.
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 12

Com o Texto 2 seu autor pretendeu, principalmente:

Acerca de aspectos da pontuação utilizada no Texto 2, analise
as proposições seguintes.

A) defender um ponto de vista; e convocar o leitor a assumir
uma posição clara.
B) propagar uma ação governamental; e enaltecer
representantes do governo federal.
C) opor-se aos resultados de pesquisa oficial; e noticiar vários
fatos a ela relacionados.
D) criticar uma pessoa pública; e comentar determinadas
posições do governo federal.
E) informar sobre reações a uma notícia divulgada; e criticar
ações realizadas pelo governo.

1.

“Jornais estrangeiros saudaram com ironia: ‘O Brasil
descobriu o inimigo da Amazônia: é o governo do
Brasil.’”. Nesse trecho, os primeiros dois pontos foram
utilizados para introduzir uma citação literal.
“O governo reclamou. Pediu vistas. O ministro recuou.
Culpou o Ibama pelos dados. Vai checar de novo. Até o
final do mês sai uma nova lista.” Nesse trecho, a opção de
isolar cada segmento por meio de pontos tem o efeito de
realçá-los.
“Se elas são as primeiras a encabeçar a lista dos
infratores, quem fará diferente?” – Nesse trecho, o ponto
de interrogação indica que o autor fez um questionamento,
ainda que seja um caso de pergunta retórica.
“Zelar pela Amazônia, dita e havida como pulmão do
mundo, requer antes de tudo que as próprias autoridades
se conscientizem da missão”. Nesse trecho, as vírgulas
foram utilizadas para separar os termos numa enumeração.

2.

3.
QUESTÃO 09

“O argumento serviu como uma luva às pretensões dos que
querem internacionalizar a Amazônia.” – Com esse enunciado,
o autor do Texto 2 quis dizer que:
A) O argumento foi eficaz para dirimir as pretensões dos que
querem internacionalizar a Amazônia.
B) O argumento funcionou para recrudescer as pretensões dos
que querem internacionalizar a Amazônia.
C) O argumento serviu para abalizar as pretensões dos que
querem internacionalizar a Amazônia.
D) O argumento prestou-se a obstar as pretensões dos que
querem internacionalizar a Amazônia.
E) O argumento foi útil para mitigar as pretensões dos que
querem internacionalizar a Amazônia.

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está
empregado em seu sentido conotativo.
A) Mais de 85% dessa mata arrancada do mapa são de floresta
nativa.
B) Jornais estrangeiros saudaram com ironia.
C) Somente em agosto cresceu 133% o volume de abate
florestal da região.
D) Caiu como um duro golpe no ranking dos maiores
desmatadores do País.
E) Os crimes ambientais estão listados na categoria de
inafiançáveis.
QUESTÃO 11

“Os crimes ambientais estão listados na categoria de
inafiançáveis. Mesmo assim, não se tem notícia até aqui de que
os responsáveis pela prática oficial vão parar atrás das
grades.” – Nesse trecho, a expressão destacada tem valor:
causal.
explicativo.
condicional.
concessivo.
conclusivo.

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual as regras vigentes de
concordância foram obedecidas.

QUESTÃO 10

A)
B)
C)
D)
E)

4.

A) Apesar de serem poucas as ações concretas, no Brasil não
falta defensores do meio ambiente.
B) Quem de nós podemos prever com certeza até quando
nosso planeta conseguirá resistir?
C) Embora cresça, no Brasil, os casos de desmatamento, o
governo parece não querer ver a situação.
D) A defesa de nossas matas e de nossas riquezas naturais têm
ficado sob a responsabilidade do governo.
E) A necessidade de preservar o meio ambiente é assunto que
está em pauta já faz muitos anos.
QUESTÃO 14

A partir de janeiro de 2009, entrará em vigor o novo Acordo
Ortográfico, a partir do qual o trema será totalmente abolido das
palavras portuguesas ou aportuguesadas. Essa nova regra altera
a grafia do seguinte par de palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

lingüiça e distingüir.
argüição e freqüência.
líqüido e agüentar.
trégüa e eqüânime.
lângüido e eqüitação.
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TEXTO 3

QUESTÃO 15

A análise do Texto 3 nos permite concluir que:
A) seu autor pretendeu chamar a atenção do leitor para o uso
inadequado dos itens lexicais na expressão ‘meio
ambiente’.
B) o autor sabe que na expressão ‘meio ambiente’, o termo
‘meio’ tem valor de adjetivo, opondo-se semanticamente a
‘inteiro’.
C) a substituição de palavras realizada no texto faz o leitor
conferir à palavra ‘meio’ um sentido que ela não tem na
expressão ‘meio ambiente’.
D) o autor teve a intenção de criticar a compreensão
equivocada que as pessoas têm em relação ao sentido da
expressão ‘meio ambiente’.
E) o humor da charge é alcançado exatamente pelo fato de o
personagem ter atribuído ao termo ‘inteiro’ um sentido
inusitado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

As despesas que contribuirão para a formação de resultados em
mais de um exercício social, os direitos que têm por objeto bens
destinados à manutenção das atividades da empresa e o capital
a realizar classificam-se, no Balanço Patrimonial,
respectivamente, no
A) Ativo Permanente, Ativo Imobilizado e Ativo Realizável a
Longo Prazo.
B) Ativo Permanente/Diferido, Ativo Permanente/Imobilizado
e Patrimônio Líquido.
C) Ativo
Realizável
a
Longo
Prazo,
Ativo
Permanente/Investimentos e Patrimônio Líquido.
D) Ativo Permanente/Imobilizado, Ativo Realizável a Longo
Prazo e Patrimônio Líquido.
E) Ativo
Realizável
a
Longo
Prazo,
Ativo
Permanente/Imobilizado e Patrimônio Líquido.

QUESTÃO 17

O quociente de retorno sobre investimentos (RAT) de uma
determinada empresa, tomando como base o ano de X1,
apresentou a seguinte posição relativa: X1 = 100; X2 = 98; X3
= 92; X4 = 89. Tal situação pode ser explicada com base no
seguinte comportamento:
A) Aumento mais que proporcional dos investimentos em
relação à evolução do lucro operacional.
B) Redução da Liquidez Geral
C) Redução da Liquidez Corrente.
D) Aumento da Composição do Endividamento.
E) Redução da Participação de Capitais de Terceiros.

QUESTÃO 18

Do ponto de vista de estrutura contábil expressa no Balanço
Patrimonial, as fontes de recursos são classificadas como:
A)
B)
C)
D)
E)

De curto, médio e longo prazo.
De bancos comerciais e de investimentos.
Originárias e derivadas.
De fornecedores e financiadores.
Próprias e de terceiros.

Assinale a seqüência que atende à classificação correta dos
quocientes indicados, de acordo com a seguinte legenda: A –
Liquidez Seca; B – Liquidez Corrente; C – Participação de
Capitais de Terceiros; D – Giro do Ativo; E – Margem Líquida.
A) A – É um Quociente de Liquidez; B – É um Quociente de
Liquidez; C – É um Quociente de Rentabilidade; D – É um
Quociente de Rentabilidade; E – É um Quociente de
Rentabilidade.
B) A – É um Quociente de Liquidez; B – É um Quociente de
Estrutura de Capitais; C – É um Quociente de Estrutura de
Capitais; D – É um Quociente de Rentabilidade; E – É um
Quociente de Rentabilidade.
C) A – É um Quociente de Liquidez; B – É um Quociente de
Liquidez; C – É um Quociente de Estrutura de Capitais; D
– É um Quociente de Estrutura de Capitais; E – É um
Quociente de Estrutura de Capitais.
D) A – É um Quociente de Estrutura de Capitais; B – É um
Quociente de Estrutura de Capitais; C – É um Quociente de
Estrutura de Capitais; D – É um Quociente de Estrutura de
Capitais; E – É um Quociente de Rentabilidade.
E) A – É um Quociente de Liquidez; B – É um Quociente de
Liquidez; C – É um Quociente de Estrutura de Capitais; D
– É um Quociente de Rentabilidade; E – É um Quociente
de Rentabilidade.
QUESTÃO 20

O Balanço Patrimonial de uma empresa estava assim
constituído:
GRUPOS
Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Passivo Circulante (Impostos a
Recolher)
Passivo Exigível a Longo Prazo
(Financiamentos)
Patrimônio Líquido

VALORES (R$)
300.000,00
100.000,00
900.000,00
200.000,00
150.000,00
950.000,00

Pode-se, assim, afirmar que (em R$):
A) O seu Capital Próprio é de 1.300.000,00.
B) O Capital de Terceiros é de 150.000,00.
C) O conjunto de bens disponíveis e direitos realizáveis a
curto prazo é de 300.000,00.
D) O Capital Total (Cto) à disposição da empresa é de
950.000,00.
E) O Capital de Terceiros é de 200.000,00.
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QUESTÃO 21

Num determinado exercício social, a empresa Candelabro
Italiano Louças e Vidros Ltda. apresentou os seguintes dados e
informações, referentes a esse mesmo exercício social:
Índice de Liquidez Corrente (LC)
Índice de Liquidez Seca (LS)
Realizável a longo prazo
Mercadorias
Passivo exigível a longo prazo

1,25
1,00
R$ 1.900.000,00
R$ 414.000,00
R$ 2.125.000,00

Analisando os dados e informações disponibilizadas pela
empresa, conclui-se que seu índice de liquidez geral, no mesmo
exercício, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1,0500
0,9701
1,0308
0,8941
1,1184

QUESTÃO 22

A empresa Secret S/A demonstra seu patrimônio em apenas 04
grupos: Ativo Circulante, Ativo Permanente, Passivo
Circulante e Patrimônio Líquido. O seu capital próprio, no
valor de R$ 1.300,00, está formado do capital registrado na
junta comercial e de reservas já contabilizadas na ordem de
30% do capital social.
O grau de endividamento dessa empresa foi calculado em 35%.
O quociente de liquidez corrente foi medido em 1,2.
A partir das informações trazidas nesta questão, podemos
afirmar que o balanço patrimonial da Empresa Secret S/A
apresentará:
A)
B)
C)
D)
E)

Ativo Permanente de R$ 840,00.
Patrimônio Líquido de R$ 1.350,00.
Ativo Circulante de R$ 1.160,00.
Patrimônio Bruto de R$ 2.000,00.
Passivo Circulante de R$ 845,00.
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OBSERVE O BALANÇO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE Nº 23 a 25
Cia. Industrial Faka – Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/20X4
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
200,00
Duplicatas a Receber 400,00
Estoques
300,00
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Participação Societária
IMOBILIZADO
Terrenos
Veículos
(-) Depreciação

1.000,00
400,00
(100,00)

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
100,00

TOTAL DO ATIVO

CAPITAL SOCIAL
Subscrito
2.300,00
(-) a Realizar (300,00) 2.000,00

1.300,00

DIFERIDO
Despesas Pré-Operacionais 1.300,00
(-) Amortização
(100,00) 1.200,00
TOTAL PERMANENTE

PC 400,00

AC 900,00

Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados

850,00
100,00
150,00 3.100,00

AP 2.600,00
3.500,00

TOTAL DO PASSIVO

3.500,00

QUESTÃO 23

O índice de Liquidez Imediata da Cia. Industrial Faka em 31/12/X4, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

0,50.
2,25.
1,75.
1,50.
2,00.

QUESTÃO 24

O índice de Liquidez Seca da Cia. Industrial Faka em 31/12/X4, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

0,50.
2,25.
1,75.
1,50.
2,00.

QUESTÃO 25

O índice de Liquidez Corrente da Cia. Industrial Faka em 31/12/X4, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

0,50.
2,25.
1,75.
1,50.
2,00.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Com base nos dados abaixo, assinale a alternativa incorreta.
Reserva legal
Caixa
Lucros Acumulados
Imóveis
Duplicatas a Pagar
Vendas
Capital
Despesas totais
Bancos Conta Movimento
Veículos
Ações Coligadas
A)
B)
C)
D)
E)

Ativo Circulante
Ativo permanente
Passivo
Resultado do Exercício
Patrimônio Líquido

Balancete da empresa SDN em 31 de dezembro de 19X4

R$ 40.000
R$ 90.000
R$ 50.000
R$ 230.000
R$ 110.000
R$ 250.000
R$ 350.000
R$ 180.000
R$ 140.000
R$ 160.000
R$ 80.000
=
=
=
=
=

R$ 230.000
R$ 390.000
R$ 550.000
R$ 70.000
R$ 440.000

VALORES (R$)
25.000,00
5.000,00
200.000,00
320.000,00
60.000,00
50.000,00
135.000,00
15.000,00
20.000,00
420.000,00

A)
B)
C)
D)
E)

670.000,00.
250.000,00.
220.000,00.
200.000,00.
180.000,00.

R$ 300.000,00 e R$ 150.000,00;
R$ 200.000,00 e R$ 150.000,00;
R$ 350.000,00 e R$ 150.000,00;
R$ 100.000,00 e R$ 100.000,00;
R$ 150.000,00 e R$ 300.000,00.

QUESTÃO 29

Considerando os dados acima, pode-se afirmar que o
Patrimônio Líquido, após a apuração do resultado, é de (em
R$):
A)
B)
C)
D)
E)

Bancos c/ Movimento
Caixa
Capital Social
Compras
Depreciação Acumulada
Despesas Gerais
Duplicatas a Receber
Fornecedores
Juros Ativos
Juros Passivos
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Vendas
TOTAIS

SALDOS – R$
DEVEDORES CREDORES
80.000,00
20.000,00
200.000,00
700.000,00
50.000,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
900.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00

Levando-se em conta que os estoques, em 31-12-X4,
montavam a R$ 300.000,00, pode-se afirmar que o Lucro
Operacional Bruto e o Lucro Operacional Líquido do Exercício
são, respectivamente:

QUESTÃO 27

CONTAS
Bancos conta Movimento
Caixa
Capital Social
Custos
Despesas
Duplicatas a Receber
Edifícios de Uso
Móveis e Utensílios
Prejuízos Acumulados
Vendas

CONTAS

O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador
financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os
recursos financeiros de sua empresa para determinado período.
Assinale qual das alternativas abaixo não é considerada como
causa de escassez de recursos financeiros na empresa:
A) Expansão descontrolada das vendas, implicando maior
volume de compras e custos pela empresa.
B) Ampliação exagerada dos prazos de vendas pela empresa,
para conquistar clientes.
C) Baixa velocidade na rotação de estoques e nos processos
de produção.
D) Aumento das vendas à vista.
E) Distribuição de lucros além das disponibilidades de caixa.
QUESTÃO 30

Assinale dentre as alternativas abaixo, a que apresenta apenas
fontes internas de ingressos de caixa:
A)
B)
C)
D)
E)

Vendas à vista e empréstimos bancários.
Lucros reinvestidos e vendas à vista.
Receitas financeiras e fornecedores.
Vendas de itens do ativo permanente e descontos de títulos.
Empréstimos bancários e receitas financeiras.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

O orçamento pode ser estudado em vários estágios, dependendo
da ótica que se quer desenvolver, mas principalmente, do tipo
de atividade econômica e do porte da empresa que será
implantado e implementado. Sendo assim, assinale a alternativa
abaixo que apresenta o estágio do orçamento que envolve as
decisões que afetam o capital de giro da empresa e cujo
objetivo é manter um nível desejado de caixa, como margem de
segurança, para fazer frente aos riscos do empreendimento:
A)
B)
C)
D)
E)

Segundo o código tributário nacional, o imposto de renda tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, entendida essa como o produto do:
A)
B)
C)
D)
E)

Operacional.
Estratégico.
Tático;
Filosófico;
De capital.

capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
capital ou do trabalho.
capital, do trabalho ou de produtos de qualquer natureza.
trabalho e dos acréscimos patrimoniais.
capital, do trabalho, dos proventos de qualquer natureza e
dos acréscimos patrimoniais.

QUESTÃO 35

São impostos seletivos e não-cumulativos:
QUESTÃO 32

É considerado como estágio operacional aquele
A) que engloba a elaboração dos orçamentos que compõe o
plano geral de operações (vendas, produção, despesas
operacionais, etc.) e as respectivas variações de capital de
giro necessárias à empresa;
B) que envolve as decisões que afetam o capital de giro da
empresa, tais como: investimentos em itens do ativo
imobilizado, dividendos a distribuir, captações de recursos
em fontes de longo prazo, etc.;
C) em que o nível desejado de caixa apresenta-se como um
dado, e a única preocupação é que o mesmo se mantenha
positivo. É o orçamento de caixa da empresa;
D) que poderá ser entendido como o tempo que a empresa
levará para realizar o seu ciclo operacional, em termos de
compras, produção, vendas e caixa, isto posto de forma
bastante sucinta;
E) que é o instrumento que permite ao administrador
financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e
controlar os recursos financeiros de sua empresa para
determinado período.

QUESTÃO 33

A)
B)
C)
D)
E)

O ICMS e o IPVA.
O IPTU e o IPVA.
O IRPJ e o IPJ.
O IPI e o ICMS.
O ICMS e o ISS.

QUESTÃO 36

Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as
seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

Sobre o sistema de busca disponibilizado no Windows, ao
se utilizar *.doc no campo referente ao nome do
documento procurado, a pesquisa irá retornar todos os
documentos do Word, Excel e de outros programas
encontrados no computador.
Os atalhos e ícones encontrados na área de trabalho de um
computador são criados automaticamente durante a
instalação de aplicativos, não cabendo ao usuário a criação
de seus próprios atalhos.
Entre as teclas de atalho comumente utilizadas, temos a
combinação SHIFT+DELETE, utilizada para remover
arquivos diretamente para a Lixeira.

Assinale a alternativa correta:

A natureza jurídica específica do tributo é determinada:
A)
B)
C)
D)

pela denominação que lhe dá a lei.
pelas características formais adotadas pela lei.
pela determinação legal do produto da sua arrecadação.
pela competência da pessoa jurídica de direito público que
o instituir.
E) pelo fato gerador e base de cálculo da respectiva obrigação.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

Acerca das características e recursos disponíveis no programa
Microsoft Word, analise as seguintes afirmativas:
1.

A figura abaixo mostra uma planilha Excel utilizada para se
calcular os gastos com compras de determinados produtos.

Por padrão, documentos são salvos no formato.docx no
Word 2007. Esse formato é incompatível com versões
anteriores do Word. Com isso, salvar o documento no
formato .doc no Word 2007 é a única forma de fazer com
que versões anteriores do Word possam abrir esse
documento.
Não é possível definir novos marcadores para serem
utilizados em listas criadas pelo comando representado por

2.

Baseado nessa planilha, analise as afirmativas a seguir.
. Apesar disso, vários estilos de marcadores são
disponibilizados pelo Word ( , ,
, etc.).
Uma das opções ao se definir a fonte de um determinado
texto do documento é o estilo de sublinhado que pode, por
exemplo, ser o duplo.

3.

1.

Para ordenar os produtos listados de acordo com a ordem
alfabética de seus nomes, selecionamos primeiro a célula
E3 e aumentamos a seleção até incluir a célula B6. Depois,
.
basta clicarmos em
A fórmula MÁXIMO(B3:B6;E3:E6) retorna o nome do
produto (coluna B) que resultou no maior gasto (coluna E).
A fórmula ORDEM(E4;E3:E6) resulta no valor 2,
indicando que E4 é o segundo valor do intervalo E3:E6.

2.
Assinale a alternativa correta:
3.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 38

Acerca das configurações de páginas de documentos criados no
programa Microsoft Word, analise as seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

É possível usar as orientações retrato e paisagem em um
mesmo documento do Word, assim como usar tamanhos
diferentes de papel.
É possível definir cabeçalhos e rodapés diferentes para
páginas pares, ímpares e primeira página de um mesmo
documento.
A configuração do alinhamento vertical indica se o texto
será alinhado: no topo ou na parte inferior da página;
centralizado ou justificado em relação às margens superior
e inferior da página.

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

QUESTÃO 40

Acerca das funções disponíveis no programa Microsoft Excel,
analise as seguintes afirmativas:
1.

2.
3.
4.

A função CONT.VALORES é utilizada para calcular o
número de células que não estão vazias e os valores
existentes na lista de argumentos.
A função MODO retorna o formato utilizado em uma
determinada célula da planilha.
A função CONT.SE calcula o número de células não vazias
em um intervalo que atendem a uma determinada condição.
Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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