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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Somos um país de analfabetos
Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os
países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto
nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não
somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas,
outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e
fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não
diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e
honradez.
O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não
há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo
o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e
ganham mais, é verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável,
morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que,
infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel,
e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores.
Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo
frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e
compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e
escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...]
Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e
claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo,
falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo.
Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável
do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento
econômico, a situação nesse campo está cada vez pior.
[...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de
mais importante no país: a educação. [...]Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa
fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente
capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não
adoece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser
capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando
podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu
este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler.
Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária
instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela
vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma
educação ótima. Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.
(LUFT, Lia. Revista Veja,São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009)

1. Considere o fragmento:
“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países
da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.”
Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela
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a)
b)
c)
d)
e)

domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto.
a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto.
conhecimento superficial do assunto abordado.
uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente.
a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal
instituição.

2. Considere o fragmento:
“Posso dizer que tem sobrado ufanismo.
Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em:
a)
b)
c)
d)
e)

o pouco ardor patriótico.
a consciência da necessidade da preservação ambiental.
a arte de fazer política.
a liberdade de expressão.
o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.

3.De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar:
a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação
de qualidade.
b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome.
c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir
efetivamente em educação.
d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de
um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da
necessidade do exercício da cidadania.
e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar
da necessidade de ser intelectual.
4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, NÃO é
correto dizer que
a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes
sirvam de suporte.
b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade
do tema em discussão.
c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um
tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos
abordados.
d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas
pela autora.
e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país.
5. Considere o fragmento:
”O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele.”
Sobre os termos em destaque, é correto afirmar:
I. O que estabelece a relação sintático-semântica de consequência.
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II. O termo infelizmente refere-se à estrutura oracional “que muitos decidem viver
só com ele”.
III. O termo só significa sozinho.
Está(ão) correta(s):
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) III
e) I, II e III
6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não há um sol como este”, o verbo haver é
impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em:
a) Ele havia optado por residir na Europa.
b) Aquele povo há de vencer os seus maiores desafios.
c) Convivemos com essa realidade há muitos anos.
d) A autora houve do IBGE os dados necessários.
e) O governante se houve muito bem na aplicação dos recursos destinado à
educação.
7. Considere o fragmento:
“Eles trabalham mais [...]”.
A regência do verbo trabalhar é a mesma da forma destacada em:
a)
b)
c)
d)
e)

“A Enquanto alardeamos façanhas [...]”.
“Recordo meu espanto na primeira estada por lá [...]”.
“Não somos os melhores [...]”.
“[...] gente mais bem informada não adoece por ignorância [...]”.
“[...] tudo aquilo que nos falta”.

8. O referente da expressão em destaque está incorreto em:
a) “Mas com ela também fazemos parte [...]” – a família.
b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal
administradas.” – riquezas.
c) “Lá não se ri [...]” – na Europa.
d) “[...] mas que assina um documento que leu e compreendeu.” – um documento.
e) “[...] morreriam todos de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.
9. Considere o fragmento:
“Família tem a ver com moralidade [...]”
A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em:
a)
b)
c)
d)
e)

Esse governante deu um sim à educação.
Infelizmente, não temos consciência da nossa cidadania.
O aluno lê pouquíssimo.
A escola promoveu o debate que discutiu a qualidade do ensino.
Na Europa, o salário-desemprego é muito bom.
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10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de
expressão completo [...]”, a vírgula é empregada para separar
a)
b)
c)
d)
e)

uma expressão de valor explicativo.
um elemento de valor retificativo.
uma expressão de sentido opositivo.
um elemento de valor conclusivo.
uma expressão adverbial.
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11. O Sr. André Torres adquiriu um apartamento para sua filha no valor de R$ 450.000,00.
O pagamento foi realizado à vista com cheque de sua empresa. Questionado pelo
Contador ele argumentou que a empresa era sua e, portanto, poderia pagar suas contas
pessoais com o dinheiro da empresa. O princípio contábil ferido pelo Sr. André Torres, em
conformidade com a Resolução CFC nº 750/93, foi o princípio da:
a)
b)
c)
d)
e)

Oportunidade
Prudência
Continuidade
Competência
Entidade

12. A empresa Cerâmica Boa Vista S.A., em decorrência de problemas ocorridos em seu
processo de produção, emitiu, no final do exercício fiscal de 2007, uma quantidade
exacerbada de gases poluentes no ambiente, o que ocasionou inúmeros problemas
respiratórios na população local. O Contador, diante das circunstâncias, efetuou a
contabilização de uma provisão, tendo em vista que o IBAMA já notificou a empresa e o
advogado desta, especialista em Direito Ambiental, reconheceu que provavelmente a
multa seria no valor de R$ 4.000.0000,00. O Contador, com esta atitude, obedeceu ao
Princípio Fundamental de Contabilidade ( Resolução CFC nº 750/93) conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Oportunidade
Continuidade
Entidade
Prudência
Registro pelo valor original

13. O Princípio Fundamental de Contabilidade (Resolução CFC nº 750/93) que
recomenda que seja feita a avaliação do patrimônio e o registro de suas modificações
considerando que a entidade, até evidências em contrário, não cessará de operar é o:
a) da atualização monetária
b) do registro pelo valor original
c) da prudência
d) da entidade
e) da continuidade
14. Considerando o regime de competência afirma-se que:
a) a despesa é incorrida no momento em que ocorre o consumo, e a receita, no
momento em que recebemos os valores decorrentes da venda.
b) a despesa é incorrida de acordo com o pagamento, e a receita é realizada no
momento em que a posse do produto é transferida para terceiros.
c) a despesa é incorrida no momento em que ocorre o desembolso, e a receita é
realizada no momento em que se transfere a propriedade do bem ou serviço.
d) a receita é realizada no momento em que é transferida a propriedade do bem ou
serviço, e a despesa é incorrida no momento do consumo.
e) a receita é realizada por ocasião da transferência de propriedade, e a despesa é
incorrida no momento da aquisição, independente do pagamento.
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15. A empresa Serra Verde S.A. optou por adquirir um grande volume de material de
expediente para estoque em dezembro de 2003, apesar de saber que seu consumo
apenas iria ocorrer durante o exercício de 2004. Tal aquisição foi motivada pelo longo
período de pagamento da primeira parcela mensal concedida pelo fornecedor, janeiro de
2005, sendo a última parcela em janeiro de 2006. Em obediência ao Princípio da
Competência, o contador deve registrar a despesa em:
a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2006
e) parte em 2005 e parte em 2006
16. Com os dados abaixo, indique a alternativa que contenha o valor do Resultado do
Exercício (em R$), calculado de acordo com o Princípio da Competência:
Despesas Incorridas e Pagas
Despesas Não-Incorridas e Pagas
Despesas Não-Incorridas e Pagas
Despesas Incorridas e Não-Pagas
Receitas Recebidas e Não Ganhas
Receitas Ganhas e Recebidas
Receitas Ganhas e Não-Recebidas
a)
b)
c)
d)
e)

36.000,00
20.000,00
100.000,00
24.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00

80.000,00 de Lucro.
16.000,00 de Prejuízo.
24.000,00 de Lucro.
40.000,00 de Prejuízo.
Resultado nulo.

17. Considere as seguintes contas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juros Passivos
Depreciação Acumulada de Veículos
Provisão para Devedores Duvidosos
Depreciação
Duplicatas Descontadas
Descontos concedidos

Constam, na relação acima, exatamente:
a)
b)
c)
d)
e)

3 contas de saldo devedor e 3 contas de saldo credor.
2 contas de saldo devedor e 4 contas de saldo credor.
4 contas de saldo devedor e 2 contas de saldo credor.
1 conta de saldo devedor e 5 contas de saldo credor.
1 conta de saldo credor e 5 contas de saldo devedor.

18.Classifique as contas abaixo relacionadas, quanto à natureza e quanto ao saldo,
assinalando a seguir a opção correspondente.
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01. Dividendos a Pagar
02. Caixa
03. Receita de Juros
04. Vendas
05. Adiantamentos a Fornecedores

06. Capital Social
07. Salários
08. Despesas de Comissões
09. Lucros Acumulados
10. Clientes

A relação acima contém:
a) quatro contas patrimoniais e seis de resultado, sendo cinco de saldo devedor e
cinco de saldo credor.
b) seis contas patrimoniais e quatro de resultado, sendo cinco contas de saldo
devedor e cinco de saldo credor.
c) cinco contas patrimoniais e cinco de resultado, sendo cinco de saldo devedor e
cinco de saldo credor.
d) seis contas patrimoniais e quatro de resultado, sendo seis de saldo devedor e
quatro de saldo credor.
e) cinco contas patrimoniais e cinco de resultado, sendo quatro de saldo devedor e
seis de saldo credor.
19. NÃO se classifica no Ativo:
a) Duplicatas Descontadas.
b) Provisão p/ Devedores Duvidosos.
c) Adiantamento de Clientes.
d) Seguros a vencer.
e) Adiantamento a Fornecedores.
20. O lançamento no Livro Diário que identifica a compra, a prazo, de móveis e utensílios
para uso é o seguinte:
a) Móveis e utensílios
a Banco c/ Movimento
b) Móveis e utensílios
a Fornecedores
c) Estoque de Mercadorias
a Caixa
d) Fornecedores
a Móveis e utensílios
e) Clientes
a Móveis e utensílios
21. Os saldos das contas caixa e bancos, no dia 01.06.07, eram respectivamente de R$
80.000,00 e R$ 650.000,00. Sabendo-se que no período ocorreram os seguintes fatos
contábeis: a) compra de mercadorias à vista, através da emissão de cheque, no valor de
R$ 20.000,00; b) recebimento, em dinheiro, de uma receita de aluguel no valor de R$
2.500,00; e c) compra de veículo para uso da empresa no valor de R$ 80.000,00 ,
pagando 50% à vista, através de cheque, e o restante através de aceite de duplicatas.
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Considerando que não ocorreu nenhum outro lançamento no período, afirma-se que os
saldos das contas caixa e bancos eram, em 30.06.07, respectivamente
a) devedor de R$ 82.500,00 e devedor de R$ 590.000,00.
b) credor de R$ 82.500,00 e credor de R$ 590.000,00.
c) devedor de R$ 42.500,00 e credor de R$ 610.000,00.
d) devedor de R$ 42.500,00 e devedor de R$ 630.000,00.
e) credor de R$ 42.500,00 e credor de R$ 590.000,00.
22. O pagamento de duplicatas no valor de R$ 12.000,00 pela empresa Mercantil Ltda.,
com desconto de 5% pelo pagamento antecipado, em cheque, deve ser representado
pelo lançamento:
a) Diversos
a Duplicatas a receber
Descontos Obtidos
Banco c/ movimento

600,00
11.400,00 12.000,00

b) Duplicatas a Pagar
a Bancos c/ movimento

12.000,00

c) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Bancos c/ movimento
a Descontos Obtidos

11.400,00
600,00

d) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Bancos c/ movimento
a Descontos obtidos

12.000,00

12.000,00
600,00
12.600,00

e) Fornecedores
a Diversos
a Juros Passivos
a Banco c/ movimento

600,00
12.000,00

12.600,00

23. Registra contabilmente o aumento das obrigações da empresa o lançamento:
a) Duplicatas Descontadas
a Duplicatas a receber
b) Despesas de seguros
a Seguros a vencer
c) Provisão para Devedores Duvidosos
a Clientes
d) Despesas com 13º salário
a Provisão para o 13º salário
e) Adiantamento a fornecedores
a Caixa
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24. A depreciação é contabilizada através do seguinte lançamento. Considerando essa
afirmação, marque a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

débito e crédito em conta de resultado.
débito em conta de Ativo e crédito em conta de resultado.
débito em conta de resultado e crédito em conta de Passivo.
débito em conta de Passivo e crédito em conta de resultado.
débito em conta de resultado e crédito em conta retificadora do Ativo.

25. Marque a alternativa que contém o lançamento contábil de um dos fatos contábeis
descritos abaixo:
1- Apropriação de Salários.
2- Compra de material de expediente, a prazo.
3- Recebimento de duplicatas em dinheiro.
4- Recebimento de adiantamento de cliente à vista.
a) Cliente
a Caixa
b) Fornecedores
a Material de Expediente
c) Salários
a Salários a pagar
d) Adiantamento de Clientes
a Caixa
e) Despesas de Salários
a Caixa
26. Assinale a opção que contém a assertiva ERRADA.
a) Os direitos de duração limitada referentes à exploração de marcas e patentes
sofrem amortização.
b) A depreciação é a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do
ativo, resultante do desgaste físico, ação da natureza e obsolescência tecnológica.
c) Os gastos pré-operacionais ou pré-industriais que contribuirão para formação do
resultado de mais de um exercício social estão sujeitos à depreciação.
d) Somente os recursos não renováveis são passíveis de exaustão.
e) O lançamento inerente à contabilização da amortização gera um débito em conta
de resultado.
27. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) em relação as afirmativas abaixo e em seguida
assinale a ordem correta.
(
(

) Um lançamento a débito de Juros e a crédito de Juros a vencer significa que estão
sendo reconhecidos, como despesa do exercício, juros pagos anteriormente.
) Sob a ótica da legislação fiscal não é admitido o registro de quota de depreciação
para os terrenos.
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(
(
(

) A Reserva Legal é constituída para compensar, em período futuro, a diminuição do
lucro, decorrente de perda provável, cujo valor possa ser estimado.
) O prejuízo do exercício deve ser obrigatoriamente absorvido pelas reservas de
lucros, pela reserva de capital e pela reserva legal, nesta ordem.
) O Capital Subscrito é o valor que os acionistas se comprometem a entregar à
empresa para formar o capital social.
a) V, F, V, V, F.
b) V, V, F, F, V.
c) F, V, V, V, V.
d) F, F, F, V, V.
e) V, V, V, F, V.

28. O Balancete de verificação da Empresa Arco Íris Ltda. apresentava, em 31/12/2007 os
saldos das seguintes contas:
Bancos, R$ 2.000,00;
Clientes, R$ 4.000,00;
Capital Social, R$ 20.000,00;
Fornecedores, R$ 940,00;
Salários a pagar, R$ 2.000,00;
Caixa, R$ 3.000,00;
Depreciação Acumulada, R$ 2.000,00;
Prejuízos Acumulados, R$ 4.000,00;
Máquinas e equipamentos, R$ 10.000,00;
Empréstimos a pagar, R$ 6.000,00;
Mercadoria, R$ 8.000,00;
Provisão para Devedores Duvidosos, R$ 60,00.
Os valores do Ativo Total, Capital de terceiros e Patrimônio Líquido, em reais, serão,
respectivamente:
a) 24.940,00; 8.940,00 e 16.000,00.
b) 25.000,00; 8.940,00 e 16.000,00.
c) 25.000,00; 9.000,00 e 20.000,00.
d) 24.940,00; 8.940,00 e 20.000,00.
e) 27.000,00; 9.000,00 e 16.000,00.

29. Aumenta o patrimônio líquido:
a) Pagamento de duplicatas com juros.
b) Recebimento de duplicatas com juros.
c) Recebimento de duplicatas a receber.
d) Pagamento de salários.
e) Compra, à vista, de móveis e utensílios.
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30. As contas classificadas como Reservas de Lucros, entre as abaixo relacionadas,
totalizam (em R$):
CONTAS
Capital Social
320.000,00
Reserva p/ Contingências
150.000,00
Reserva Legal
80.000,00
Produto da Alienação de Partes Beneficiárias
290.000,00
Doações
30.000,00
Reservas Estatutárias
500.000,00
a) 870.000,00.
b) 760.000,00.
c) 730.000,00.
d) 260.000,00.
e) 610.000,00
31. Sobre as reservas e provisões, afirma-se que:
a) As reservas e provisões são constituídas debitando-se uma conta de resultado e
uma conta patrimonial.
b) As reservas são contabilizadas em contas do patrimônio líquido e as provisões são
contabilizadas no passivo ou como conta retificadora do ativo.
c) As reservas e provisões possuem o mesmo significado, pois ambas representam
diminuições do patrimônio líquido.
d) A constituição das reservas e provisões independe do resultado do exercício do
período ser positivo ou negativo.
e) As reservas e provisões são termos semelhantes, pois resguardam as devidas
contrapartidas no ativo.
32. O saldo da conta Resultado do Exercício da empresa Global S.A., no final do exercício
social em 31.12.06, apurado com base nos saldos (em R$) das contas abaixo
relacionadas é:
Caixa – 44.000,00;
Terrenos – 32.000,00;
Fornecedores – 16.000,00;
Capital – 40.000,00;
Lucros Acumulados – 3.440,00;
Receita de Serviços – 31.600,00;
Despesa de Salários – 12.000,00;
Despesa de Publicidade – 1.440,00;
Despesa de Aluguéis – 1.600,00.
Considerando os dados acima, marque a alternativa correta:
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a) credor de R$ 16.560,00.
b) devedor de R$ 16.560,00.
c) credor de R$ 20.000,00.
d) devedor de R$ 20.000,00.
e) credor de R$ 26.560,00.
33. A empresa JTL apresenta os seguintes saldos em suas contas:
Bancos, R$ 50.000,00
Caixa, R$ 10.000,00
Capital Social, R$ 400.000,00
Custos, R$ 640.000,00
Despesas, R$ 120.000,00
Clientes, R$ 100.000,00
Máquinas e Equipamentos, R$ 270.000,00
Móveis e Utensílios, R$ 15.000,00
Ações em Tesouraria, R$ 40.000,00
Vendas, R$ 840.000,00
Considerando os dados acima, afirma-se que o Patrimônio Líquido, após a apuração do
resultado, é de (em R$):
a)
500.000,00.
b) 1.340.000,00.
c)
440.000,00.
d)
200.000,00.
e)
180.000,00.
34. Considere os seguintes saldos das contas abaixo discriminadas:
Vendas, R$ 672,00
Devolução de Vendas, R$ 18,00
Abatimento sobre Vendas, R$ 12,00
Estoque Inicial, R$ 90,00
Compras, R$ 546,00
Devolução de Compras, R$ 28,00
Abatimentos sobre Compras, R$ 14,00
Descontos Incondicionais Concedidos, R$ 16,00
Estoque Final, R$ 84,00
Tributos Incidentes s/ Vendas (PIS e COFINS), R$ 16,00
Sabendo que as operações com mercadorias são isentas de ICMS, o valor do Lucro Bruto
calculado com base nos valores acima importa (em R$):
a) 112,00.
b) 132,00.
c) 102,00.
d) 116,00.
e) 100,00.
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35. Considere os seguintes saldos das contas da empresa XDJ em 31.12.07:
Caixa – R$ 40.000,00; Compras – R$ 500.000,00; Capital – R$ 300.000,00; Fornecedores
– R$ 500.000,00; Móveis e Utensílios – R$ 130.000,00; Salários – R$ 80.000,00;
Despesas Gerais – R$ 110.000,00; Abatimentos sobre Compras – R$ 100.000,00;
Vendas – R$ 800.000.
Levando em conta que não existe estoque inicial de mercadorias e que o estoque final é
de R$ 50.000,00 afirma-se que os valores do Custo da Mercadoria Vendida e do Lucro
Operacional Líquido são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 350.000,00 e R$ 260.000,00.
R$ 400.000,00 e R$ 210.000,00.
R$ 350.000,00 e R$ 340.000,00.
R$ 400.000,00 e R$ 240.000,00.
R$ 450.000,00 e R$ 160.000,00.

36. Na determinação de certo indicador de liquidez, relaciona-se o montante das
disponibilidades da empresa, com o total do exígivel no curto prazo. Tal quociente é o:
a) Índice de liquidez geral.
b) Índice de liquidez seca.
c) Índice de liquidez imediata.
d) Índice de liquidez corrente.
e) Índice de liquidez especial.
37. É correto afirmar que:
a) O Capital Circulante Líquido representa a folga financeira da empresa no curto
prazo e é obtido pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante.
b) As operações que podem aumentar o Capital Circulante Líquido são aquelas que
diminuem o Ativo Circulante e/ou reduzem o Passivo Circulante.
c) Quando o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante significa que os
investimentos no Ativo Circulante são insuficientes para cobrir as dívidas de curto
prazo.
d) O índice de liquidez corrente indica quanto a empresa possui no Passivo Circulante
para cada $1,00 de Ativo Circulante.
e) Na interpretação do índice de liquidez corrente quanto menor seu valor, melhor
para a empresa.
38. O contador da empresa Performance Ltda. necessita fazer uma análise de tendências
envolvendo os índices de liquidez, comportamento das receitas e despesas, e retorno
líquido sobre os ativos para que possa visualizar melhor a situação da empresa. Para
efetuar tal análise, deverá recorrer às seguintes Demonstrações Contábeis:
a) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido.
b) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos.
c) Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial.
d) Balanço Patrimonial e Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.
e) Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa.
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39. A Demonstração Contábil que pode ser incluída na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração do Valor Adicionado.
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

40. Marque a opção que indica o item que NÃO faz parte da estrutura da Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido:
a)
b)
c)
d)
e)

Os lucros distribuídos.
Os saldos no início do período.
As reversões e transferências de reservas de lucros.
As despesas com participação de administradores sobre os lucros.
Os ajustes de exercícios anteriores.
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