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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar 
da sala e a ela não retornar, será eliminado do concurso 
público. 

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do 
recinto, após aposição em ata de suas respectivas 
assinaturas. 

4 - Você poderá levar o seu caderno de questões faltando 1 
hora para o término da Prova. 

 
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que 

contém 60 questões objetivas, está completo. 
2 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado. 

3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de 
Perguntas é o mesmo. 

4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser 
rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 

5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco 
alternativas de respostas, apenas uma das quais está 
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo 
contínuo e denso. 

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

AGENDA 
 
 16/03/2010, divulgação do gabarito da

Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 
 
 17 a 19/03/2010, recursos contra o

gabarito da Prova Objetiva na Internet:
http://concursos.biorio.org.br até as 17h 
 
 Após a transmissão imprimir e

entregar no Protocolo da PROCERGS de
9h às 17h   
 
 07/04/2010, divulgação do resultado

da análise dos recursos da Prova Objetiva. 
 
 08/04/2010, divulgação do Resultado

Final da Prova Objetiva 
 
 
 Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;  
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br  
E-mail:  
procergs2009@biorio.org.br
 
Posto de Atendimento:  
Av. Ipiranga no 1.090 (Colégio Estadual
Protásio Alves) 
9h às 12h e das 13h30min às 17h 

 

A
plicação: 07/m

arço 
CONCURSO PÚBLICO

 NÍVEL SUPERIOR  
E   MÉDIO 

http://concursos.biorio.org.br/
mailto:procergs2009@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO I 

 
A importância da informática na contabilidade 

 
O termo "Contabilidade" tem origem na definição e 
prestação de contas de certos fatos ou condições de 
natureza comercial. Engloba, de um lado, a interpretação 
de como as coisas se passam no mundo dos negócios, e, de 
outro, o cômputo numérico das transações que se realizam. 
É o instrumento de mediação e avaliação do patrimônio e 
dos resultados auferidos por uma entidade. Dada a 
complexidade dessas tarefas, a informática pode viabilizar, 
com maior eficiência e rapidez, a análise dos dados, tendo 
em vista o processo avaliativo de uma empresa. 10 
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A partir de 1980, a contabilidade gerencial experimentou 
uma mudança significativa, em virtude das transformações 
sociais e tecnológicas que contribuíram para aumentar a 
produtividade e facilitar o acesso às informações. Hoje se 
vive a era do conhecimento, do capital intelectual, em que 
o poder de manipular esse conhecimento é o ponto chave 
das grandes decisões. 

70 

 
Na vida cotidiana, a informação desempenha um papel 
importantíssimo, pois a coleta, o processamento, o 
armazenamento, a transformação e a distribuição das 
informações para fins de planejamento, tomada de 
decisões e controle constituem a chave estratégica para a 
permanência de instituições fortes no mercado. Os SICs 
(Sistemas de Informações Contábeis) são um tipo especial 
de sistemas de informações para cumprir esses propósitos. 
O contador, nesse âmbito, com o uso de equipamentos e 
programas computadorizados, terá mais oportunidades na 
profissão, seja como o tradicional contador, como 
consultor, auditor ou gerente de sistemas de informações 
contábeis, o chamado controller. O mercado, hoje, exige 
que esses profissionais sejam versados em práticas e 
estratégias globais de negócios. Nisso é que se resume a 
mudança pela qual o ambiente contábil está passando com 
as novas necessidades dos usuários das informações. 
Portanto, o mundo globalizado afeta o profissional da 
contabilidade. Seu papel está, felizmente, deixando de ser 
o de simples guarda-livros – profissional cuja preocupação 
básica era a de manter a escrituração da empresa e calcular 
tributos – para se tornar um elemento importantíssimo na 
geração de informações vitais para as entidades. Isso 
permite a ele tomar parte no processo decisório, sendo, por 
conseguinte, um gerador de informações para toda a 
sociedade. 
 
Nesse sentido, a utilização da informática vem 
contribuindo para a valorização da profissão em razão da 
disponibilidade do contador para levar a alta administração 
a trabalhar sobre bases melhores. Ele pode se beneficiar do 
grandioso volume de informações centralizadas na 
contabilidade e elaborar relatórios nos vários aspectos 
gerenciais, colocando à disposição da administração, em  
 

 
tempo hábil, dados que proporcionam a tomada de 
decisões mais adequadas. 

Ao contrário do que muitos pensaram, a massificação dos 
computadores não colocou um fim à profissão contábil. 
Longe disso, a tecnologia da informação provocou uma 
nova redefinição no papel do contador, que passou a 
assumir outras responsabilidades. Hoje, sua atuação  
aproxima-o daquelas áreas que dependem diretamente dos 
conhecimentos de um gestor de informações,  cuja meta é 
a obtenção, o tratamento e a difusão de informações 
relevantes para a organização. Nas entidades 
contemporâneas, para que seu trabalho seja bem sucedido, 
o importante não é a quantidade de informações que ele 
possa captar, mas sua qualidade. Desse modo, a introdução 
de sistemas e aplicativos computacionais possibilitou-lhe, 
entre outras coisas, maior flexibilidade na manutenção e 
no armazenamento dos dados, bem como a ampliação do 
conjunto de informações, eliminando a lentidão dos 
processamentos apresentados em décadas anteriores.   

O advento da informática na área contábil propõe ao 
contador, assim como a todo e qualquer profissional, um 
permanente processo de atualização de seus 
conhecimentos, buscando constantemente compreender as 
inovações tecnológicas, a fim de produzir com qualidade 
sempre crescente os serviços prestados à sociedade. 

(DIÓGENES, A. D. B. In: www.contabeis.com.br –  
com adaptações.) 

 
 
 
01 - De acordo com o texto, na era da informática: 
 
(A) a contabilidade passou a ser um setor acessório dentro de 

uma instituição; 
(B) o contador deixou de ser indispensável, pois o computador 

executa suas funções; 
(C) o acesso rápido à informação facilitou a tarefa do contador 

e centralizou as decisões; 
(D) a contabilidade ficou mais abrangente, confundindo-se 

com a alta administração; 
(E) a contabilidade conta com maior flexibilização no 

armazenamento de dados. 
 
 
02 - A função do trecho entre travessões nas linhas (37-39) é: 
 
(A) veicular uma opinião sobre o que foi dito; 
(B) antecipar o significado de palavra posposta;  
(C) definir a expressão anteposta; 
(D) exemplificar a situação citada em seguida; 
(E) restringir o sentido de um termo vago. 
 
 
 
 
 

http://www.contabeis.com.br/
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03 - Segundo o texto, só NÃO constitui tarefa da  
contabilidade: 
 
(A) escrituração de transações comerciais; 
(B) cálculo de tributos; 
(C) interpretação de dados comerciais; 
(D) criação de sistemas computacionais; 
(E) cômputo numérico de negócios. 
 
 
04 - O emprego do advérbio felizmente (L.36) revela 
posicionamento do autor, que se apresenta:  

 
(A) contrário às transformações na profissão; 
(B) favorável ao processo de mudança; 
(C) neutro a respeito das inovações; 
(D) imparcial em relação ao passado; 
(E) conformado diante dos fatos. 
 
 
05 - No processo de estruturação da frase, a expressão bem 
como (L.67) tem a função de: 

 
(A) adicionar uma informação; 
(B) explicar o termo anterior; 
(C) contrapor duas ideias; 
(D) retificar um dado incorreto; 
(E) precisar um vocábulo de sentido vago. 
 
 
06 - Considere as afirmativas. 

 
I - A era da informática aproximou a contabilidade dos 

setores de gestão devido à rapidez com que gera 
informações estratégicas. 

II - A utilização de ferramentas de informática permitiu ao 
contador maior liberalidade no cálculo de tributos. 

III - A massificação dos computadores suprimiu da carga 
de trabalho do contador as tarefas de escrituração, que  
o autor considera ultrapassadas. 

 
De acordo com o texto, é correto o que se afirma apenas em: 

 
(A) I; 
(B) II; 
(C) III; 
(D) I e II; 
(E) II e III. 

 
 

07 - Os pronomes abaixo referem-se a contador, EXCETO: 
 

(A) o (L.58); 
(B) seu (L.62); 
(C) ele (L.63); 
(D) sua (L.64); 
(E) lhe (L.65). 
 

 

 
08 - A regência do verbo propor, no texto, (L.70) é a      
mesma de: 
 
(A) Só alguns utilizam bem as ferramentas de busca;  
(B) Urge redefinir o papel da tecnologia em nossas vidas; 
(C) A empresa se organiza de forma totalmente integrada; 
(D) A informática permite aos contadores os meios para 

trabalhar em equipe; 
(E) Necessita-se de profissional experiente no setor de 

serviços. 
 
 
09 - A alternativa que analisa corretamente a função sintática 
do termo transcrito é:  
 
(A) às informações (L.14) - objeto indireto; 
(B) em tempo hábil  (L.50-51) - aposto; 
(C) a coleta (L.19) - sujeito;  
(D) dos computadores (L.53-54) - adjunto adnominal; 
(E) ponto (L.16) - núcleo do objeto direto. 
 
 
10 - Marque a opção em que o termo grifado NÃO se classifica 
como locução adjetiva: 
 
(A) inovação da tecnologia; 
(B) usuários da informação; 
(C) documentos da contabilidade; 
(D) profissão da atualidade; 
(E) fatos da história. 
 
 
11 - NÃO está de acordo com as regras de concordância do 
padrão escrito culto a frase:   
 
(A) Há hábitos que jamais serão mudados; 
(B) As soluções existem, bastam que se encontrem; 
(C) Faz frio e calor intensos em vários lugares do planeta; 
(D) No artigo em análise, trata-se de questões referentes à área 

contábil; 
(E) Cancelaram-se os últimos pedidos do setor de compras.  
 
 
12 - A inversão da ordem das palavras muda o sentido da 
expressão no item: 
 
(A) simples guarda-livros (L.37); 
(B) grandioso volume (L.48); 
(C) maior flexibilidade (L.66); 
(D) papel importantíssimo (L.18-19); 
(E) mudança significativa (L.12). 
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13 - O acento indicativo de crase foi corretamente empregado 
apenas em: 
 
(A) Ninguém dá atenção à relatórios extensos; 
(B) Aquela loja não vende à prazo; 
(C) Dirigi-me à pessoas que estavam no balcão; 
(D) Não se referia àqueles cálculos revisados; 
(E) Os gerentes dispuseram-se à colaborar. 
 
 
14 - Quanto ao pronome relativo, observa-se emprego 
INCORRETO na frase: 
 
(A) No arquivo estão os documentos por cujas informações me 

oriento; 
(B) O profissional a quem nos referimos é administrador de 

empresas; 
(C) A informática é uma área em que há sempre inovações; 
(D) Não sabemos o motivo por que os cálculos não estão 

coincidindo; 
(E) Essa é uma tarefa cujos os resultados envolvem a 

contabilidade. 
 
 
15 - Mantendo o sentido da frase, a locução por conseguinte 
(L.41-42) pode ser adequadamente substituída por: 
 
(A) entretanto; 
(B) assim;  
(C) tampouco; 
(D) embora; 
(E) contudo. 
 
 
16 - A alternativa INCORRETA quanto à colocação 
pronominal exigida ao padrão escrito culto é: 
 
(A) Sempre me oriento pelas metas determinadas; 
(B) Dever-se-ia definir logo a pauta da reunião;  
(C) Não tolera-se atraso nessa empresa; 
(D) O relatório foi-me exigido às pressas; 
(E) O contador enviou-lhe os relatórios.  
 
 
17 - No contexto, o sentido da palavra advento (L.70) só NÃO 
equivale a:  
 
(A) chegada; 
(B) introdução; 
(C) invasão; 
(D) entrada; 
(E) implementação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 - Na frase, para levar a alta administração a trabalhar 
sobre bases melhores, classificam-se respectivamente as 
palavras grifadas como: 
 
(A) artigo e preposição; 
(B) preposição e artigo; 
(C) pronome e preposição; 
(D) artigo e artigo; 
(E) pronome e pronome.  
 
 
19 - Recursos tecnológicos estão ___ disposição de qualquer 
profissional, oferecem ___ todos rapidez e garantem ___ 
otimização do tempo de trabalho. 
 
As lacunas estarão corretamente preenchidas, respectivamente, 
por: 
 
(A) à - à - à; 
(B) a - a - à; 
(C) à - a - a; 
(D) à - à - a; 
(E) a - à - a. 
 
 
20 - Marque a opção correta quanto à flexão verbal: 
 
(A) É perca de tempo discutir esse tema; 
(B) Será necessário que requeiramos o material; 
(C) Ele tinha trago novidades do congresso; 
(D) Pedem que você seje breve em sua fala; 
(E) A jovem interviu no debate com firmeza. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS 

 
Atenção: no final da prova você encontra tabelas financeiras. 
Use-as se precisar.  
 
21 - As normas contábeis brasileiras definem os limites da 
aplicação dos princípios contábeis.  A aplicação do Princípio 
da PRUDÊNCIA não deve levar a excessos, a situações 
classificáveis como manipulações do resultado, com a 
consequente criação de: 

 
(A) reservas contábeis; 
(B) reservas ocultas; 
(C) registros contábeis; 
(D) harmonização de princípios contábeis; 
(E) internacionalização das regras contábeis. 
 
 
Atenção: Com base nas contas extraídas dos registros 
contábeis da Cia Meia Furada, responda às questões 22 a 24: 

 
 

Banco C/C 
41.660,00 

Capital Social 
378.000,00 

Contas a Receber de 
Longo Prazo 

71.000,00 

Ajustes de Exercícios 
Anteriores(saldo credor) 

38.500,00 

Estoques 
18.300,00 

Ações em Tesouraria 55.400,00 

INSS a Recolher 12.300,00 

Reserva Legal 28.000,00 

Móveis e Utensílios 19.000,00 

Investimentos 
Permanentes 

221.138,00 

Depreciação Acumulada 
2.200,00 

Despesas com Vendas 23.500,00 

Receita de Vendas 13.000,00 

Reservas de Capital 
75.000,00 

Provisão para 
contingências Fiscais à 
longo prazo. 

32.000,00 

Prejuízos Acumulados 
125.900,00 

Salários a pagar 
138.000,00 

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial(saldo 
devedor) 

35.200,00 

 
22 - O patrimônio líquido representa: 
 
(A) R$ 327.700,00; 
(B) R$ 362.900,00; 
(C) R$ 383.100,00; 
(D) R$ 344.600,00; 
(E) R$ 280.100,00. 

 
 

23 - O total do ativo não circulante é de: 
 
(A) R$ 328.100,00; 
(B) R$ 293.338,00; 
(C) R$ 212.000,00; 
(D) R$ 262.000,00; 
(E) R$ 237.938,00. 

 
 

24 - O somatório do passivo representa: 
 
(A) R$ 545.200,00; 
(B) R$ 581.700,00; 
(C) R$ 383.300,00; 
(D) R$ 645.200,00; 
(E) R$ 501.300,00. 

 
 

25 - As ações em tesouraria devem ser destacadas no balanço 
como: 

 
 

(A) conta do ativo não circulante; 
(B) conta do ativo permanente; 
(C) dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a 

origem dos recursos aplicados na sua aquisição; 
(D) conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos 

seus financiamentos; 
(E) conta redutora do ativo circulante, demonstrando suas 

fontes de recursos. 
 
 

26 - A legislação societária brasileira estabelece que a 
companhia somente pode pagar dividendos à conta de: 

 
(A) lucros acumulados, reserva de incentivos fiscais e 

reserva de contingência; 
(B) lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, 

reserva de contingências e reserva de reavaliação; 
(C) lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, 

reserva de contingências,  reserva de reavaliação e 
reserva incentivos fiscais; 

(D) lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de 
reserva de lucros; e à conta de reserva de capital; 

(E) lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, 
reserva de contingências,  reserva de reavaliação e 
reserva de tesouraria. 
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27 - A operação pela qual a sociedade passa, 
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para 
outro é a: 

 
(A) transformação; 
(B) fusão; 
(C) cisão; 
(D) extinção; 
(E) consolidação. 

 
 

28 - A observância do Princípio da CONTINUIDADE é 
indispensável à correta aplicação do princípio: 

 
(A) da entidade; 
(B) da competência; 
(C) da atualização monetária; 
(D) do registro pelo valor original; 
(E) da essência. 

 
 
29 - A definição da estratégia global para o trabalho e para o 
desenvolvimento do plano da auditoria é decorrente do: 
 
(A) programa de auditoria;  
(B) planejamento de auditoria; 
(C) relatório de auditoria; 
(D) escopo de auditoria; 
(E) procedimento de auditoria. 
 
 
30 - Um planejamento adequado para auditoria das 
demonstrações contábeis auxilia o auditor a alcançar os 
objetivos a seguir descritos, EXCETO: 
 
(A) dedicar atenção às áreas importantes da empresa auditada, 

para desenvolvimento das técnicas de auditoria adequadas; 
(B) identificar e resolver tempestivamente problemas 

potenciais; 
(C) organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que 

seja realizado de forma eficaz e eficiente; 
(D) facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe 

de trabalho e a revisão do seu trabalho; 
(E) coordenar o trabalho realizado por outros auditores e 

especialistas  
 
 
31 - O risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma 
afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou 
divulgação e que possa ser relevante, individualmente ou em 
conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e 
corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade é 
denominado risco: 
 
(A) inerente; 
(B) operacional; 
(C) de controle; 
(D) administrativo; 
(E) de planejamento.  
 

 
32 - Se após a divulgação das demonstrações contábeis, o 
auditor independente tomar conhecimento de fato que, se fosse 
do seu conhecimento na data do relatório poderia tê-lo levado a 
alterar seu relatório, o auditor deve: 

 
(A) discutir o assunto com a administração se conveniente  

para que permitam que seja colocado no relatório; 
(B) determinar se as demonstrações contábeis precisam ser 

alteradas e, caso afirmativo, indagar como a administração 
pretende tratar do assunto nas demonstrações contábeis; 

(C) determinar a administração que providencie as alterações 
necessárias para adequar aos fatos relevantes ocorridos; 

(D) rever o relatório e submeter à administração da empresa as 
alterações propostas, para que sejam refeitas as 
demonstrações; 

(E) determinar que as alterações sejam tratadas nas notas 
explicativas caso não pretenda alterar o relatório. 

 
 

33 - São finalidades do controle interno sob o enfoque contábil, 
EXCETO:  

 
(A) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos 

componentes patrimoniais; 
(B) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e 

antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, 
desvios e outras inadequações; 

(C) contribuir para a promoção da eficiência operacional da 
entidade e estimular adesão às normas e às diretrizes 
fixadas; 

(D) dar conformidade ao registro contábil independente da 
relação com o ato correspondente; 

(E) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada. 
 
 

34 - Compete ao Tribunal de Contas da União no exercício do 
controle externo, em auxílio ao Congresso Nacional, 
EXCETO:  

 
(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante acórdão que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento; 

(B) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais 
de cujo capital social a União participe, de forma direta ou 
indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

(C) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 
União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município; 

(D) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário; 

(E) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União em apoio ao controle interno. 
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35 - Revisão analítica é o procedimento técnico de auditoria 
que:  
 
(A) verifica o comportamento dos valores significativos, 

mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou 
outros meios, com vistas à identificação de situação ou 
tendências atípicas; 

(B) revisa as operações aritméticas executadas na elaboração 
dos registros contábeis, para verificar a conformidade dos 
registros; 

(C) consiste no exame de registros dos lançamentos dos livros 
diário, razão e dos documentos que suportaram os 
respectivos registros; 

(D) permite o acompanhamento do processo ou procedimento 
de uma operação quando de sua execução; 

(E) consiste na obtenção de informações com pessoas ou 
entidades conhecedoras da transação, dentro e fora da 
entidade. 

 
 
36 - De acordo com a Lei Federal n.º 8666/93, as obras e os 
serviços somente poderão ser licitados quando atenderem os 
requisitos a seguir, EXCETO: 
 
(A) houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 

(B) existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 

(C) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica, participe, direta ou indiretamente, da licitação ou 
da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens 
a eles necessários; 

(D) houver previsão de recursos orçamentários que assegurem 
o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

(E) o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 
Constituição Federal, quando for o caso. 

 
 
37 - De acordo com a Lei Federal n.º 8666/93 a alienação de 
imóveis públicos, ressalvadas a as exceções previstas em lei, 
deverá ser feita por meio de licitação na modalidade de: 
  
(A) leilão; 
(B) tomada de preços; 
(C) convite; 
(D) concorrência; 
(E) pregão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 - De acordo com a Constituição Federal as auditorias que 
devem ser realizadas pelo Tribunal de Contas são: 

 
(A) de programas, de gestão, de processos; 
(B) ordinárias, especiais, extraordinárias; 
(C) de resultado, de projetos, de programas; 
(D) patrimonial, de gestão, integrada; 
(E) contábil, financeira, orçamentária. 

 
 

Atenção: Observe os dados a seguir e responda às questões 39, 
40, 41 e 42 (considere apenas duas casas decimais, sem 
arredondamentos): 

 
Contas Saldos 

Adiantamento a fornecedores 20000 

Adiantamento de clientes 15000 

Bancos c/Movimento 30.000 

Caixa 10.000 

Despesas antecipadas de juros 5.000 

Duplicatas a pagar 12.000 

Fornecedores 7.000 

Imóveis 16.000 

Impostos a pagar 12.000 

Matéria prima - Estoques 13.000 

Mercadorias – Estoques 15.000 

Salários a pagar 10.000 

Veículos 12.000 

Maquinas e equipamentos 20.000 
  
 

39 - O índice de liquidez corrente é: 
 
(A) 1,66; 
(B) 1,44; 
(C) 0,96; 
(D) 1,93; 
(E) 2,63. 
 
 
40 - O índice de liquidez seca é:  
 
(A) 1,63; 
(B) 0,98; 
(C) 1,16; 
(D) 1,95; 
(E) 0,59. 
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41 - O índice de imobilização do capital próprio é: 
 
(A) 0,55; 
(B) 0,25; 
(C) 0,62; 
(D) 0,44; 
(E) 0,57. 
 
 
42 - O índice de imobilização do investimento total é: 
 
(A) 0,33; 
(B) 0,31; 
(C) 0,23; 
(D) 0,20; 
(E) 0,85. 
 
 
43 - O órgão normativo do sistema financeiro especificamente 
voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do 
mercado de valores mobiliários não emitidos pelo sistema 
financeiro e pelo tesouro nacional, basicamente o mercado de 
ações e debêntures, é: 
 
(A) a Caixa Econômica Federal; 
(B) o Banco do Brasil; 
(C) o Conselho de recursos do sistema financeiro nacional; 
(D) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social; 
(E) a Comissão de Valores Mobiliários.  
 
 
44 - Quando o investidor especifica à corretora apenas a 
quantidade e as características dos títulos que deseja comprar 
ou vender, isso é chamado de:  
 
(A) ordem a mercado;  
(B) ordem de financiamento; 
(C) ordem limitada; 
(D) ordem casada; 
(E) ordem alavancada. 
 
  
45 - Em uma empresa que mantenha inalterável sua estrutura 
orgânica, aqueles gastos que se operam sempre dentro das 
mesmas medidas, qualquer que seja o volume de produção, 
independentemente da natureza do trabalho, tais como seguro e 
aluguel são denominados de: 
 
(A) custos diretos;                         
(B) custos fixos;                       
(C) custos marginais; 
(D) custo padrão; 
(E) custos variáveis. 
 
 
 
 
 
 

 
46 - A empresa aplicou R$ 25.000,00 em matérias-primas,    
R$ 5.500,00 em mão-de-obra e R$ 3.200,00 em gastos gerais 
de fabricação; a empresa vendeu 30% dos produtos fabricados. 
O valor dos produtos que sobraram no estoque e o valor dos 
produtos vendidos são, respectivamente: 
 
(A) R$ 23.590,00 e R$ 10.110,00; 
(B) R$ 13.700,00 e R$ 4.110,00; 
(C) R$ 13.700,00 e R$ 9.590,00; 
(D) R$ 9.590,00 e R$ 12.500,00; 
(E) R$ 11.200,00 e R$ 4.110,00. 
 
 
47 - O método de custeio do produto em que todos os custos da 
empresa são considerados como custo de fabricação do 
produto, é denominado: 
 
 
(A) custeio direto; 
(B) custeio integral; 
(C) custeio por absorção; 
(D) custeio ABC; 
(E) custeio Y. 
 
 
48 - O ICMS é um imposto: 
 
(A) cumulativo; 
(B) progressivo cumulativo; 
(C) regressivo cumulativo; 
(D) regressivo não cumulativo; 
(E) não cumulativo. 
 
 
49 - Com relação ao lucro real, as pessoas jurídicas têm as 
seguintes opções de enquadramento:  
 
(A) lucro real semestral ou lucro real anual; 
(B) lucro real trimestral ou lucro arbitrado real; 
(C) lucro real trimestral ou lucro real anual com antecipações 

mensais em bases estimadas; 
(D) lucro real antecipado ou lucro real trimestral; 
(E) lucro real trimestral ou lucro real semestral estimado.  
 
 
50 - A legislação fiscal vigente proíbe a dedução de qualquer 
provisão nas bases do IR e da CSL, EXCETO: 
 
(A) provisões para contingências fiscais; 
(B) provisão para devedores duvidosos e provisão para férias; 
(C) provisão para ações trabalhistas e provisão para 

contingências fiscais; 
(D) provisão para férias e para 13ºSalário; 
(E) provisão para férias e para ações trabalhistas.  
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51 - A não apresentação de livros comerciais ou fiscais poderá 
gerar a hipótese em que o lucro da pessoa jurídica será: 
 
(A) arbitrado; 
(B) presumido; 
(C) estimado; 
(D) projetado; 
(E) projetado e estimado. 
 
 
52 - A Cia. Alfa utiliza a média móvel com fator de 
ajustamento dos últimos 4 exercícios para prever suas vendas 
para o próximo ano. A tabela a seguir apresenta as vendas da 
empresa nos últimos 4 anos: 

 
EXERCÍCIO 2005 2006 2007 2008 
FATOR DE 
AJUSTAMENTO 

1 2 3 4 

UNIDADES 
VENDIDAS 

8.000 12.000 10.000 13.000 

 
Coma base somente nesses dados, a previsão de vendas da Cia. 
Alfa para o exercício de 2009 é de: 

 
(A) 12.500; 
(B) 4.300; 
(C) 10.750; 
(D) 13.000; 
(E) 11.400. 

 
 

53 - Os dados a seguir foram extraídos do orçamento de vendas 
da Cia. Tijucana. 

 
Dezembro/2008 R$ 20.000 
Janeiro/2009 R$ 30.000 
Fevereiro/2009 R$ 40.000 
Março/2009 R$ 50.000 
 

A política de vendas da empresa determina que 30% são 
recebidas no ato da venda (a vista) e 70% no mês seguinte. 
Considerando que o razão “contas a receber” em 31 de 
dezembro de 2008 só refletia os valores não recebidos das 
vendas realizadas em dezembro de 2008 e que a inadimplência 
é desprezível e deve ser desconsiderada, assinale a alternativa 
que melhor representa o total das entradas de caixa no 
exercício de 2009 (até março): 

 
(A) menos de R$ 90.000,00; 
(B) mais de R$ 100.000,00; 
(C) mais de R$ 95.000 e menos de R$ 100.000,00; 
(D) mais de R$ 95.000 e menos de R$ 95.000,00; 
(E) mais de R$ 90.000 e menos de R$ 95.000,00. 

 
 
 
 

 
54 - Os dados a seguir foram extraídos do orçamento de 
produção da Cia. Carioca: 
 

Itens Orçado Realizado 
Unidades Consumidas 50.000 55.000 
Preço Unitário R$ 1,30 R$ 1,15 

 
Utilizando somente os dados acima, indique a alternativa que 
melhor representa as variações de quantidade e preço, 
respectivamente, apontadas pelo controle orçamentário da 
empresa: 
 
(A) 5.750 desfavorável e 8.250 favorável; 
(B) 6.500 desfavorável e 7.500 favorável; 
(C) 5.750 favorável e 8.250 desfavorável; 
(D) 6.500 favorável e 7.500 desfavorável; 
(E) 6.500 favorável e 8.250 desfavorável. 
 
 
55 - A preparação do orçamento para projeção da 
demonstração do resultado do exercício deverá obedecer a 
seguinte sequência: 
 
(A) produção, vendas, estoque de produtos acabados, material, 

mão-de-obra, custos indiretos de fabricação, despesas 
administrativas e de venda; 

(B) vendas, estoques, material, mão-de-obra, custos indiretos 
de fabricação, produção despesas administrativas e de 
vendas; 

(C) despesas administrativas e de vendas, material, mão-de-
obra, custos indiretos de fabricação, estoque de produtos 
acabados, produção, vendas; 

(D) vendas, produção, estoque de produtos acabados, material, 
mão-de-obra, custos indiretos de fabricação, despesas 
administrativas e de vendas; 

(E) produção, estoque de produtos acabados, vendas, material, 
mão-de-obra, custos indiretos de fabricação, despesas 
administrativas e de vendas. 

 
 
56 - Dois capitais aplicados a juros simples de 4,8% ao mês e 
3,6% ao mês renderam em 1 ano e 3 meses, R$ 99.000,00 de 
juros. Sabendo que um dos capitais rendeu R$ 1.800,00 de 
juros a mais que o outro, esses capitais são de: 
 
(A) R$ 70.000,00 e R$ 90.000,00; 
(B) R$ 50.400,00 e R$ 48.600,00; 
(C) R$ 50.400,00 e R$ 70.000,00; 
(D) R$ 48.600,00 e R$ 90.000,00; 
(E) R$ 70.000,00 e R$ 48.600,00. 
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57 - Uma duplicata no valor de R$ 100.000,00, com 
vencimento para 3 meses, deve ser substituída por duas 
duplicatas de mesmo valor nominal cada com vencimentos 
para 1 mês e 4 meses respectivamente. O valor nominal das 
novas duplicatas sabendo-se que a taxa de juro composto 
utilizada na operação é de 2% ao mês, é de: 

 
(A) R$ 50.000,00; 
(B) R$ 51.437,84; 
(C) R$ 49.485,54; 
(D) R$ 48.123,76; 
(E) R$ 49.983,75. 

 
 

58 - Um imóvel foi comprado, pelo sistema price, em 
prestações semestrais de R$ 3.000,00 durante 8 anos, a uma 
taxa de juros de 10% ao semestre.  
 
Usando 1,15= 1,61; 1,16= 1,77 e 1,17=1,94, a cota de juros 
cobrada na 11 prestação é de: 

 
(A) R$ 1.286,45; 
(B) R$ 1.305,08; 
(C) R$ 1.495,39; 
(D) R$ 1.132,78; 
(E) R$ 1.576,66. 

 
 

59 - O rendimento da caderneta de poupança em três meses 
consecutivos foi de 11,2%, 12,1% e 14,8%. A rentabilidade da 
caderneta de poupança nesse período foi de: 

 
(A) 41,88%; 
(B) 38,10%; 
(C) 45,23%; 
(D) 39,08%; 
(E) 43,10%. 

 
 

60 - Uma empresa contraiu uma dívida de R$ 500.000,00 
pagáveis em 3 anos à taxa de juro composto de 18% ao ano, 
capitalizada mensalmente. Decorrido um ano, a empresa 
resolve quitar a dívida. Usando 1,183= 1,64 e 1,01536=1,71 e 
sabendo que a taxa de juro composto do desconto é de 12% ao 
ano, o valor pago foi: 

 
(A) R$ 782.312,54; 
(B) R$ 854.569,77; 
(C) R$ 699.007,98; 
(D) R$ 681.600,76; 
(E) R$ 680.341,09. 
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TABELA 1: Fator de Valor Futuro para Pagamento Único = (1 + i)n

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,01000 1,02000 1,03000 1,04000 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 
2 1,02010 1,04040 1,06090 1,08160 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640 1,18810 1,21000 
3 1,03030 1,06121 1,09273 1,12486 1,15763 1,19102 1,22504 1,25971 1,29503 1,33100 
4 1,04060 1,08243 1,12551 1,16986 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049 1,41158 1,46410 
5 1,05101 1,10408 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933 1,53862 1,61051 
6 1,06152 1,12616 1,19405 1,26532 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687 1,67710 1,77156 
7 1,07214 1,14869 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382 1,82804 1,94872 
8 1,08286 1,17166 1,26677 1,36857 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093 1,99256 2,14359 
9 1,09369 1,19509 1,30477 1,42331 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900 2,17189 2,35795 
10 1,10462 1,21899 1,34392 1,48024 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892 2,36736 2,59374 
11 1,11567 1,24337 1,38423 1,53945 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164 2,58043 2,85312 
12 1,12683 1,26824 1,42576 1,60103 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817 2,81266 3,13843 
13 1,13809 1,29361 1,46853 1,66507 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962 3,06580 3,45227 
14 1,14947 1,31948 1,51259 1,73168 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719 3,34173 3,79750 
15 1,16097 1,34587 1,55797 1,80094 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217 3,64248 4,17725 
16 1,17258 1,37279 1,60471 1,87298 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594 3,97031 4,59497 
17 1,18430 1,40024 1,65285 1,94790 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002 4,32763 5,05447 
18 1,19615 1,42825 1,70243 2,02582 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602 4,71712 5,55992 
19 1,20811 1,45681 1,75351 2,10685 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570 5,14166 6,11591 
20 1,22019 1,48595 1,80611 2,19112 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096 5,60441 6,72750 

       

 
 
    

TABELA 2: Fator de Valor Presente de Séries Uniformes = [(1+ i)n - 1] / [i(1+ i)n] 
n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 
2 1,97040 1,94156 1,91347 1,88609 1,85941 1,83339 1,80802 1,78326 1,75911 1,73554 
3 2,94099 2,88388 2,82861 2,77509 2,72325 2,67301 2,62432 2,57710 2,53129 2,48685 
4 3,90197 3,80773 3,71710 3,62990 3,54595 3,46511 3,38721 3,31213 3,23972 3,16987 
5 4,85343 4,71346 4,57971 4,45182 4,32948 4,21236 4,10020 3,99271 3,88965 3,79079 
6 5,79548 5,60143 5,41719 5,24214 5,07569 4,91732 4,76654 4,62288 4,48592 4,35526 
7 6,72819 6,47199 6,23028 6,00205 5,78637 5,58238 5,38929 5,20637 5,03295 4,86842 
8 7,65168 7,32548 7,01969 6,73274 6,46321 6,20979 5,97130 5,74664 5,53482 5,33493 
9 8,56602 8,16224 7,78611 7,43533 7,10782 6,80169 6,51523 6,24689 5,99525 5,75902 
10 9,47130 8,98259 8,53020 8,11090 7,72173 7,36009 7,02358 6,71008 6,41766 6,14457 
11 10,36763 9,78685 9,25262 8,76048 8,30641 7,88687 7,49867 7,13896 6,80519 6,49506 
12 11,25508 10,57534 9,95400 9,38507 8,86325 8,38384 7,94269 7,53608 7,16073 6,81369 
13 12,13374 11,34837 10,63496 9,98565 9,39357 8,85268 8,35765 7,90378 7,48690 7,10336 
14 13,00370 12,10625 11,29607 10,56312 9,89864 9,29498 8,74547 8,24424 7,78615 7,36669 
15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,71225 9,10791 8,55948 8,06069 7,60608 
16 14,71787 13,57771 12,56110 11,65230 10,83777 10,10590 9,44665 8,85137 8,31256 7,82371 
17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,76322 9,12164 8,54363 8,02155 
18 16,39827 14,99203 13,75351 12,65930 11,68959 10,82760 10,05909 9,37189 8,75563 8,20141 
19 17,22601 15,67846 14,32380 13,13394 12,08532 11,15812 10,33560 9,60360 8,95011 8,36492 
20 18,04555 16,35143 14,87747 13,59033 12,46221 11,46992 10,59401 9,81815 9,12855 8,51356 
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TABELA 3: Fator de Valor Futuro de Séries Uniformes = [(1 + i)n - 1] / i 

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 
3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 
4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 
5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 
6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 
7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 
8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663 11,02847 11,43589 
9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 
11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549 17,56029 18,53117 
12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530 22,95338 24,52271 
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 
15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,00340 35,94973 
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,97370 40,54470 
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024 41,30134 45,59917 
19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626 46,01846 51,15909 
20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196 51,16012 57,27500 
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