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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

a) I apenas. 
b) II apenas.  
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas.  
e) I, II e III.  

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
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a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Sobre as características da pequena empresa marque 
a alternativa INCORRETA: 
 

a) Caracterizam-se em sua maioria por desenvolver 
atividades com baixa intensidade de capital e com 
alta intensidade de mão-de-obra. 

b) Desempenho das micro e pequenas empresas é 
relativamente melhor em mercados pequenos, 
isolados, despercebidos. Nichos de mercado 
muitas vezes regional, as vezes nacional e com 
menos intensidade internacional, de produtos de 
alta qualidade e singulares ou de atendimento a 
gosto ou hábitos locais são formas das micro e 
pequenas saírem bem sucedidas em mercados 
de baixo volume. 

c) A micro e pequena empresa em geral entra com 
certa vantagem em mercados instáveis e no 
atendimento a demandas marginais e flutuantes. 
Os mercados instáveis caracterizados por 
oscilações imprevisíveis ou por concorrência 
acirrada, não são atrativos para empresas 
maiores e as pequenas por sua agilidade 
preenchem esse espaço. 

d) Uma das desvantagens mais presentes das micro 
e pequenas empresas é sua maior agilidade e 
flexibilidade de ação. Por sua proximidade do 
mercado os micro e pequenos empresários 
captam os sinais de mudança com maior rapidez, 
o que lhes proporciona mais interjetividade.  

e) A maioria das micro e pequenas empresas 
possuem grande visão empresarial, com 
iniciativas de expansão e como diria Tom Peters 
“com disposição para tiros certeiros”. 

 

22. Para uma micro ou uma pequena empresa exercer 
suas atividades no Brasil, é preciso, entre outras 
providências, ter registro na prefeitura ou na administração 
regional da cidade onde ela vai funcionar, no estado, na 
Receita Federal e na Previdência Social. Dependendo da 
atividade pode ser necessário também o registro na 
Entidade de Classe, na Secretaria de Meio-Ambiente e 
outros órgãos de fiscalização. Sobre o Registro de uma 
empresa marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F 
para falsa(s): 
 

(   )  O registro legal de uma empresa é tirado na Junta 
Comercial do estado ou no Cartório de Registro de 
Pessoa Jurídica. Para as pessoas jurídicas, esse 
passo é equivalente à obtenção da Certidão de 
Nascimento de uma pessoa física. A partir desse 
registro, a empresa existe oficialmente - o que não 
significa que ela possa começar a operar. 

(   )  Para ser válido, o Contrato Social deverá ter o 
visto de um advogado. As micro empresas e 
empresas de pequeno porte precisam da 
assinatura do advogado, conforme prevê o 
Estatuto da Micro e Pequena Empresa.  

(   )  Na Junta Comercial ou no Cartório, deve-se 
verificar se há alguma outra empresa registrada 
com o nome pretendido. Geralmente é necessário 
preencher um formulário próprio,  com três opções 
de nome.  

(   )   Ao fazer o cadastro no CNPJ, é preciso escolher a 
atividade que a empresa irá exercer. Essa 
classificação será utilizada não apenas na 
tributação, mas também na fiscalização das 
atividades da empresa. Lembre-se que nem todas 
as empresas podem optar pelo Simples, 
principalmente as prestadoras de serviços que 
exigem habilitação profissional. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) V, F, V, F. 
b) F, V, F, V. 
c) V, F, V, V. 
d) F, F, V, V. 
e) V, V, F, V. 

 
23. É uma licença que permite o estabelecimento e o 
funcionamento de instituições comerciais, industriais, 
agrícolas e prestadoras de serviços, bem como de 
sociedades e associações de qualquer natureza, 
vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas. Isso é feito na 
prefeitura ou na administração regional ou na Secretaria 
Municipal da Fazenda de cada município: 
 

a) CNPJ. 
b) Alvará de Funcionamento. 
c) Registro Legal. 
d) Inscrição Estadual. 
e) Cadastro na Previdência Social. 

 
24. Marque a alternativa que é um PONTO FRACO das 
Micro e Pequenas Empresas: 
 

a) Pedidos acima da capacidade produtiva; 
b) Maior flexibilidade em relação a grandes 

empresas; 
c) Caráter empreendedor; 
d) Comunicação mais efetiva entre subordinado e 

superior; 
e) Contato mais próximo com o cliente. 
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25. Sobre o Super Simples analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O Super Simples, ou Simples Nacional, é a nova 
forma de tributação das micro e pequenas 
empresas (MPE's) brasileiras. A nova regra 
entrou em vigor a partir de 1º de julho de 2007 e 
as empresas puderam aderir ao sistema até dia 
20 de agosto, desde que devidamente 
regularizadas.  

II. A estimativa do governo era que a sanção 
beneficiaria, com redução de carga tributária, pelo 
menos 1,5 milhões de MPE's, pois ampliou para 
90 o número de setores beneficiados. As adesões 
superaram as expectativas da Receita Federal. O 
número de empresas ultrapassou a marca dos 3,2 
milhões, sendo que somente 2% delas pediram 
exclusão no prazo legal. 

III. Para algumas empresas pode ser vantagem 
aderir. Para outras, não. A Lei também permite 
que as empresas que aderirem ao sistema façam 
a negociação de dívidas tributárias vencidas até 
31 de maio de 2007. Antes, só poderiam ser 
parcelados os débitos vencidos até janeiro de 
2006. A nova tributação faz parte do pacote da 
Lei Geral para as Micro e Pequenas Empresas, 
sancionada em dezembro de 2006. 

IV. A grosso modo, o Super Simples unifica 
tributações federais, estaduais e municipais e 
prevê isenções e reescalonamento de impostos, o 
que quer dizer diminuição de valores para alguns 
e aumento para outros. O governo já vem 
tentando unificar a administração tributária com a 
Super Receita, que une Receita Federal e 
Previdência Social, o que facilita a implantação do 
Super Simples.  

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) II e IV. 
d) I e III. 
e) É correto o que se afirma em todas as 

alternativas. 
 
26. Sobre o Super Simples marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Antes do Super Simples, boa parte das micro e 
pequenas empresas (MPEs) contava com o 
Simples (Lei nº 9.317/96). A maioria muda 
automaticamente para o novo sistema. Outros 
não terão mais o direito como, por exemplo, 
empresas de comunicação e boa parte das 
consultorias. Outras categorias como academias 
de artes marciais ou agência terceirizada dos 
Correios entraram no Super Simples.  

b) A princípio, o novo modelo vai diminuir também a 
carga tributária em cima das MPEs. O Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) fez um cálculo, tirando o 
ICMS (que vai variar de acordo com cada 
Estado). Segundo o SEBRAE, as empresas com 
faturamento de até R$ 120 mil pagarão 2,75% da 
receita em tributos federais. No Simples, essa 
mesma empresa pagava de 3 a 5%. Além disso, o 
novo modelo traz facilidades tributárias para as 
exportações, por exemplo. 
  

c) É importante, no entanto, que você faça seus 
cálculos com cuidado para ver se é mesmo 
vantagem entrar no novo sistema. Empresas que 
têm menos de 40% do orçamento comprometido 
com a folha de pagamento podem ficar em 
desvantagem se optar pelo Super Simples. Elas 
terão que calcular bem para saber se é vantagem 
ou não.  

d) A maioria das Micro e Pequenas Empresas, que 
está dentro dos parâmetros da Lei Geral para 
Micro e Pequenas Empresas, pode fazer parte do 
Super Simples. Resumidamente, nesse grupo 
estão: microempresa - pessoa jurídica que fatura 
até R$ 240 mil ao ano e pequena empresa - 
pessoa jurídica que fatura mais de R$ 240 mil até 
R$ 2,4 milhões ao ano.  

e) O Super Simples, no entanto, prevê também 
outros parâmetros, de acordo com o Produto 
Interno Bruto (PIB) Estadual. Assim os Estados (e 
seus respectivos municípios) com participação em 
até 1% do PIB (atualmente RO, AC, RR, AP, TO, 
MA, PI, RN, PB, AL, SE) poderão adotar o limite 
de R$ 2,4 milhões para as pequenas empresas. 

 
27. As micro ou pequenas empresas, para efeitos deste 
estudo, são as empresas de pequeno porte ou pequena 
dimensão, e o que torna possível a visualização das 
mesmas desta forma é a reunião de uma série de 
características. Sobre essas características analise as 
proposições abaixo: 
 

I. A estrutura organizacional é Complicada e 
sempre definida claramente;  

II. Há um aumento no número de diretores, com a 
centralização de decisões no dirigente principal;  

III. Os recursos são altamente limitados;  
IV. O acesso às fontes de capital de giro e às 

inovações tecnológicas falta ou é difícil;  
V. É pequeno o número de funcionários em relação 

ao setor de atividade;  
VI. Absorve significativa parcela de mão-de-obra, 

especialmente a não-qualificada;  
VII. O recrutamento e a manutenção de mão-de-obra 

são difíceis;  
VIII. A margem de erro aceitável é bastante grande.  
 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III, IV e V. 
b) III, IV, V, VI e VII. 
c) V, VI, VII e VIII. 
d) II, IV, VI e VIII. 
e) Todas as a proposições estão corretas. 

 
28. É chamada assim porque não é sociedade, é uma 
empresa de uma só pessoa. O empresário (pessoa física) 
e a empresa (pessoa jurídica) têm uma identificação 
bastante forte. A sua responsabilidade é sempre ilimitada, 
isto é, responde ele não só com os bens da empresa, mas 
também com todos os seus bens particulares. 
 

a) Firma individual 
b) Firma coletiva 
c) Sociedade civil 
d) Sociedade de fato 
e) Sociedade anônima 
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29. Referente à Sociedade Limitada marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   )  As sociedades limitadas são aquelas cujo capital 
social é representado por quotas. A 
responsabilidade dos sócios no investimento é 
limitada ao montante do capital social investido. 

(   )  É uma sociedade com uma categoria de sócios, os 
de responsabilidade limitada, que respondem, tão-
somente, pela integralização do capital e, 
realizando este, sem maior responsabilidade, quer 
para a sociedade, quer para com terceiros. 

(   )  A responsabilidade direta de cada sócio limita-se à 
obrigação de integralizar as cotas que subscreveu, 
embora exista a obrigação solidária pela 
integralização das quotas subscritas pelos demais 
sócios. 

(   )  As sociedades se caracterizam com o início do 
nome de um ou mais quotistas, por extenso ou 
abreviadamente, terminando com a expressão "& 
Cia. Ltda." (firma ou razão social) ou com o objeto 
social no nome da empresa, seguindo-se da 
expressão "Ltda" (denominação), nos termos do 
art. 1158 do Código Civil Brasileiro. 

(   )  Caso a palavra "limitada" (por vezes abreviado por 
Lda., L.da ou Ltda.) conste do nome da sociedade, 
presume-se ilimitada a responsabilidade dos 
sócios, passando a ter as características jurídicas 
de uma sociedade em nome coletivo. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, F, V. 
b) F, V, V, F, F. 
c) V, V, V, V, F. 
d) F, V, F, V, F. 
e) V, V, V, V, V. 

 
30. Sobre o Controle de estoques analise as afirmativas 
abaixo: 
 

I. A administração do controle de estoque deve 
maximizar o capital total investido em estoques, 
pois ele é caro e aumenta continuamente, uma 
vez que, o custo financeiro também se eleva. 

II. O controle de estoque é de suma importância 
para a empresa, sendo que se controla os 
desperdícios, desvios, apura-se valores para fins 
de análise, bem como, apura o demasiado 
investimento, o qual prejudica o capital de giro. 

III. O objetivo do controle de estoque é aperfeiçoar o 
investimento em estoque, aumentando o uso dos 
meios internos da empresa, diminuindo as 
necessidades de capital investido. 

IV. O estoque do produto acabado, matéria-prima e 
material em processo não serão vistos como 
independentes. Todas as decisões tomadas sobre 
um dos tipos de estoque influenciarão os outros 
tipos. 

 
Está (estão) correto(s): 
 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e IV. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

31. Referente ao Capital de Giro marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Capital de giro são recursos que as empresas 
mantêm em caixa para atender suas 
necessidades operacionais imediatas, como por 
exemplo, negociar preços melhores com os 
fornecedores ou aproveitar uma oportunidade de 
negócio vantajoso, pagar salários e tarifas 
publica. Fazem parte do capital de giro os 
recursos em caixa, aplicações financeiras, 
estoques e duplicatas a receber. 

b) O capital de giro precisa de acompanhamento 
permanente, pois está continuamente sofrendo o 
impacto das diversas mudanças enfrentadas pela 
empresa. Já o capital fixo exige atenção 
constante, uma vez que os fatos capazes de 
afetá-lo acontecem com uma freqüência bem 
maior. 

c) O capital de giro é extremamente importante para 
as empresas, haja vista que é com estes recursos 
que a empresa mantém em funcionamento no 
curto prazo. Caso a empresa não administre 
corretamente os itens que fazem parte do capital 
de giro, poderá levá-la a uma situação de 
insolvência. 

d) Freqüentemente, os problemas de capital de giro 
surgem como conseqüência de uma redução de 
vendas. Neste caso, o administrador financeiro se 
defronta com questões como manter o capital de 
giro sob controle diante de um quadro de redução 
das vendas e o que pode ser feito para evitar uma 
crise maior de capital de giro. 

e) O fluxo de caixa é um dos instrumentos mais 
eficientes para a gestão do Capital de Giro. 
Quando projetamos um fluxo de caixa para um 
período de 4 a 6 meses, significa que, no 
momento da  projeção, já podemos visualizar a 
situação de caixa para períodos futuros e tomar 
decisões para modificar a situação encontrada, 
principalmente nos períodos de apertos 
financeiros. 

 
32. Esta etapa do registro de uma empresa é obrigatória 
para as empresas comerciais e industriais, não sendo 
exigida para as empresas prestadoras de serviço. Consiste 
na inscrição da empresa na Agência Fazendária, para fins 
do ICMS - Secretaria da Fazenda. 
 

a) Obtenção do C.G.C. 
b) Inscrição no Cadastro Fiscal. 
c) Licença Sanitária. 
d) Requerimento de Inscrição Estadual. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
33. Qual dessas empresas abaixo não tem direito ao Super 
Simples: 
 

a) Empresas que realizem atividade de consultoria. 
b) Agência de viagem e turismo. 
c) Centro de formação de condutores de veículos 

automotores de transporte terrestre de 
passageiros e de carga. 

d) Agência lotérica. 
e) Construção de imóveis e obras de engenharia em 

geral, inclusive sob a forma de sub-empreitada. 
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34. Referente à Sociedade Limitada marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   )  A Sociedade Limitada se constitui mediante 
contrato entre os sócios, pois esse tipo de 
sociedade tem sua constituição e dissolução pelo 
direito dos contratos. 

(   )  Os contratos feitos por via oral são regulares, pois 
podem ser provados pelos sócios, e somente 
terceiros (geralmente credores), para provar a 
responsabilidade solidária entre duas ou mais 
pessoas, tem o direito de provar a existência de 
fato da sociedade. 

(   )  Para ter validade, o contrato da Sociedade 
Limitada não precisa ter validade jurídica, 
obedecendo a lei brasileira em suas regras. Isso 
nada mais é que o óbvio, pois, sendo espécie de 
ato jurídico, não se consideram válidos quando 
desobedecem aos pressupostos da legislação civil. 

(   )  Para a constituição da Sociedade Limitada, há de 
ter o sócio capacidade jurídica para tanto. Se 
tratando menor de idade, quando assistido ou 
representado na forma da lei civil, poderá ser 
sócio, mas apenas se o capital social estiver 
totalmente integralizado e não exercer a gerência 
da sociedade. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) F, V, F, V. 
b) V, F, F, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, F, V, V. 
e) V, V, F, F. 

 
35. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre a atuação das Micro e Pequenas empresas: 
 

(   )  Possui altas taxas de natalidades e de 
mortalidades; 

(   )  Centralização do poder decisório; 
(   )  Baixo volume de capital empregado; 
(   )  Contratação direta de mão-de-obra; 
(   )  Baixo nível de terceirização. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) V, F, V, F, V. 
b) F, V, F, V, F. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, F, F, V. 
e) F, F, V, V, F. 

 
36. Sobre a gerência da sociedade marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Para sua administração, a Sociedade Limitada 
pode ter como administradores (diretores ou 
gerentes) pessoas que são sócias ou não. 

b) A administração (ou diretoria) é um órgão da 
sociedade, onde há participação de uma ou mais 
pessoas físicas, e que além de administrar 
internamente, manifesta externamente as 
vontades da sociedade. 
 
 
 
 
 

c) O administrador da Sociedade tem de agir com 
diligência nos negócios e lealdade perante a 
sociedade e os sócios. Se não agir da maneira 
que é esperada, ou seja, não cumprindo com 
seus deveres ou até prejudicando a sociedade, 
ele será responsabilizado por todos os danos 
provenientes de sua ação, já que a sociedade se 
manifestará através de sua pessoa.  

d) Porém, existe responsabilidade sobre o 
inadimplemento tributário se este decorreu da 
inexistência de dinheiro no caixa da sociedade, ou 
seja, este motivo é imputável à administração. 

e) O administrador (ou gerente) é o responsável 
tributário pelas obrigações da sociedade perante 
o fisco; se o administrador destinou o dinheiro que 
seria recolhido para fins de tributação como 
antecipação dos lucros para os sócios 
(pagamento de pro labore aos sócios ou 
aplicações financeiras), o administrador arcará 
pelas obrigações. 

 
37. Sobre as Funções do controle de estoques analise as 
proposições abaixo: 
 

I. Determinar o que deve permanecer em estoque. 
Número de itens; 

II. Determinar  quando se deve reabastecer o 
estoque. Prioridade; 

III. Determinar a quantidade de estoque que será 
necessário para um período pré-determinado; 

IV. Acionar o departamento de compras para 
executar a aquisição de estoque; 

V. Receber, armazenar e atender os materiais 
estocados de acordo com as necessidades; 

VI. Controlar o estoque em termos de quantidade e 
valor e fornecer informações sobre sua posição; 

VII. Manter inventários periódicos para avaliação das 
quantidades e estados dos materiais estocados; 

VIII. Identificar e retirar do estoque os itens 
danificados. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III, IV, V, VI e VII. 
b) III, IV, V, VI, VII e VIII. 
c) II, IV, VI e VIII. 
d) I, III, V, VII. 
e) Todas as proposições. 

 
38. Marque a alternativa INCORRETA sobre as 
características das MPE’S: 
 

a) Um das grandes soluções na empresa de micro e 
pequeno porte é a influência das relações de 
parentesco nas atribuições de cargos e tarefas. 

b) Quando se analisa com maior riqueza de detalhes 
o setor financeiro das MPEs, observa-se 
freqüentemente que existe uma confusão entre a 
pessoa física do empresário e a pessoa jurídica 
da empresa. 

c) Muitas vezes, a reduzida capacidade 
administrativa dos dirigentes das empresas de 
micro e pequeno porte apresentam-se como fator 
limitante ao equilíbrio e ao crescimento. Essa 
reduzida capacidade, associada ao excesso de 
centralização das decisões, pode levar ao 
aparecimento de vícios e distorções de ordem. 
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d) Observa-se que a maioria das MPEs desconhece 
quais são seus concorrentes e quais os reais 
desejos de seus consumidores. Isso ocorre 
porque pesquisas de mercado, grau de satisfação 
dos clientes, análise de não clientes e análise de 
reclamações são raramente realizadas. 

e) Quando se foca um pouco mais o setor produtivo 
das MPEs industriais, observa-se um parque de 
equipamentos defasado ou mal organizado. É 
comum a ausência de Planejamento e Controle 
da Produção (PCP), de Just in Time, de normas 
da qualidade, etc. 

 
39. Sobre as medidas a serem implementadas no 
processo de abertura de MPE marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Estabelecer a unicidade no processo de registro e 
de legalização das MPEs de modo a evitar a 
duplicidade de exigências. 

b) Manter a disposição dos usuários, de forma 
presencial e pela internet, informações, 
orientações e instrumentos, de forma integrada e 
consolidada, que permitam pesquisas prévias às 
etapas de registro, alteração e baixa das MPEs. 

c) Dificultar e desassociar as exigências quanto à 
segurança sanitária, metrologia, controle 
ambiental e prevenção contra incêndios, para os 
fins de registro e legalização. 

d) Dispensar a vistoria prévia e instituir o Alvará de 
Funcionamento Provisório pelo município, caso a 
atividade apresente baixo grau de risco, hipótese 
em que a vistoria se realizará após o início das 
atividades. 

e) Dispensar a certidão de inexistência de 
condenação criminal, a prova de regularidade de 
tributos e a assinatura de advogado nos contratos 
sociais nos procedimentos de constituição das 
MPEs. 

 
40. O limite de receita bruta no Regime Simplificado de 
Tributação - Simples empresas de pequeno porte é: 
 

a) Igual ou inferior a 240 mil. 
b) Superior a 240 mil e Igual ou inferior a 2,4 

milhões. 
c) Igual ou inferior a 433 mil. 
d) Superior a 433 mil e Igual ou inferior a 2,133 

milhões. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







