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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 Escrituração analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A escrituração deverá abranger todas as 
operações da empresa, sendo facultado às 
pessoas jurídicas que possuem filiais, manter 
contabilidade não centralizada, devendo 
incorporar na escrituração da Matriz os resultados 
de cada uma delas. 

II. A escrituração deverá integrar um único sistema 
contábil, ficando a critério da entidade o grau de 
detalhamento.  

III. As contas recíprocas relativas às transações entre 
matriz e unidades, bem como entre estas, serão 
eliminadas quando da elaboração das 
demonstrações contábeis.   

IV. As despesas e receitas que não possam ser 
atribuídas às unidades, serão registradas na 
matriz, ficando a critério da entidade, os rateios 
entre matriz e filiais. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

22. É a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a 
posição patrimonial e financeira da Entidade. As contas 
deverão ser classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
empresa: 
 

a) Escrituração. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Livro Razão. 
d) DRE. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
23. Determina que as receitas e as despesas devam ser 
incluídas na apuração do resultado do período em que 
efetivamente ocorreram, independente do seu recebimento 
ou pagamento (respectivamente). Este princípio está 
intimamente ligado às variações do Patrimônio Líquido: 
 

a) Princípio da Continuidade.  
b) Princípio da Oportunidade. 
c) Princípio da Prudência. 
d) Princípio da Competência. 
e) Princípio da Atualização Monetária. 

 
24. O objetivo básico desta especialização contábil é 
formar uma opinião sobre as demonstrações elaboradas 
pela Contabilidade financeira, com fim de certificar-se da 
veracidade das informações contidas. O profissional desta 
área possui formação em contabilidade e se divide em 
duas categorias distintas: 
 

a) Auditoria contábil. 
b) Controladoria ou contabilidade gerencial. 
c) Contabilidade de custos. 
d) Contabilidade financeira. 
e) Análise de balanços. 

 
25. É o investimento efetuado pelos acionistas, tanto no 
ingresso na empresa como na obtenção dos valores de 
retorno da atividade não requisitado. 
 

a) Reservas de Capital. 
b) Reservas de Reavaliação. 
c) Capital Social. 
d) Reservas de Lucros. 
e) Lucros e Prejuízos. 

 
26. Sobre o Inventario Permanente marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 
(   )  O inventário permanente é o sistema em que há o 

controle de estoque de forma contínua, sendo 
efetuada a baixa das mercadorias ou dos produtos 
industrializados em cada operação de venda, pelo 
Custo das Mercadorias Vendidas (CVM) ou Custo dos 
Produtos Vendidos (CPV), através de programas 
próprios ou fichas de controle específicas, 
apresentando o seu saldo final, independentemente 
da averiguação pela contagem física de seus itens.  

(   )  Para efeito de avaliação, os itens em estoque devem 
ser "contados" em determinado período do exercício 
(no final do ano ou de cada trimestre, por exemplo), 
mas diariamente ou a cada operação, se assim 
necessitar a gerência da empresa, sendo possível se 
ter a informação de seu saldo inicial, sua 
movimentação de entrada e de saída e seu saldo final, 
pelo sistema de controle pelo inventário permanente, 
sem precisar recorrer ao levantamento. 
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(   )  No Inventário Permanente, é indispensável à 
utilização de um instrumento extracontábil, a Ficha de 
Controle e Avaliação de Estoque, também chamada 
de Ficha de Estoque. Por meio da Ficha de Estoque, 
acompanha-se a movimentação física e contábil das 
mercadorias. 

(   )  Com o tipo de inventário permanente, o usuário realiza 
um inventário em um número marcado de posições no 
depósito em um tipo de depósito. O inventário pode 
ser realizado a qualquer momento durante o exercício. 

 
A seqüência correta é: 
 

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

 
27. Sobre o Balanço Patrimonial marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) A principal função do balanço patrimonial é 
fornecer um quadro preciso da contabilidade e 
situação financeira da empresa em certo período 
(geralmente o balanço é feito sobre o período de 
1 ano ). O balanço patrimonial é considerado uma 
das principais declarações financeiras de uma 
empresa e deve ser produzido de maneira precisa 
e rigorosa, a fim de auxiliar um Controle do 
Patrimônio eficiente. 

b) Quando já temos realizado o cálculo dos ativos e 
dos passivos, podemos obter por fim o Patrimônio 
Liquido. Este que consiste na diferença dos Ativos 
(positivos, relativos aos lucros e investimentos) e 
dos Passivos ( negativos, relativos a pagamentos 
e dividas ), sendo assim o Patrimônio Liquido 
considerado o capital que a empresa 
efetivamente tem disponível em caixa. 

c) Ativos Fixos são itens relativos a patrimônio mais 
fixo e que podem ser mensurados em períodos 
mais longos, tais como terrenos, prédios, plantas 
industriais, veículos, máquinas, equipamentos e 
mobiliário. 

d) Ativos de Longo Prazo consistem em fontes 
abstratas de recursos tais como direitos autorais, 
patentes e também títulos e ações que a empresa 
pretende manter por mais de um ano. 

e) Passivos Atuais são todas as notas pagáveis em 
períodos mais longos tais como, hipotecas, 
pagamentos de contrato, alguns tipos de impostos 
e outros que vencem em um período superior a 
um ano. 

 
28. Referente aos Descontos Financeiros analise as 
proposições abaixo: 
 

I. O desconto financeiro tem como objetivo principal 
estimular o devedor a quitar o débito com 
antecedência, evitando, dessa forma, transtornos 
para o credor, tanto no aspecto de “liquidez” 
quanto no burocrático. 

II. A empresa que concede o desconto financeiro, 
por ocasião de sua efetivação em razão do 
recebimento de duplicata no prazo previsto para 
sua concessão, deve registrar esse desconto em 
conta própria do subgrupo de “Despesas 
Financeiras”, que pode intitular-se “Descontos 
Financeiros Concedidos”, dentro do grupo 
“Despesas Financeiras Líquidas”. 

III. A empresa que pagar antecipadamente a 
duplicata e, por conta disso, beneficiar-se de 
desconto financeiro, deve registrá-lo como 
“Desconto Obtido”, em conta do subgrupo de 
“Receitas Financeiras”, que pode intitular-se 
“Descontos Financeiros Obtidos”, dentro do grupo 
de “Despesas Financeiras Líquidas”. 

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I, e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) Apenas a I; 
e) Todas estão corretas. 

 
29. Referente à Demonstração de Resultado marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) A Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) é uma demonstração contábil dinâmica 
que se destina a evidenciar a formação do 
resultado líquido em um exercício, através do 
confronto das receitas, custos e despesas, 
apuradas segundo o princípio contábil do regime 
de competência. 

b) A demonstração do resultado do exercício, 
oferece uma síntese financeira dos resultados 
operacionais e não operacionais de uma empresa 
em certo período.  

c) Embora sejam elaboradas mensais para fins 
legais de divulgação, em geral são feitas 
anualmente para fins administrativos e 
bimestralmente para fins fiscais. 

d) A Demonstração do Resultado do Exercício tem 
como objetivo principal apresentar de forma 
vertical resumida o resultado apurado em relação 
ao conjunto de operações realizadas num 
determinado período, normalmente, de doze 
meses. 

e) Todas as alternativas estão INCORRETAS. 
 
30. É formado pelo conjunto de bens e direitos necessários 
à manutenção das atividades da empresa, podendo 
apresentar-se tanto na forma tangível (edifícios, máquinas, 
etc.) como na forma intangível (marcas, patentes, etc.). 
Abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas 
em bens locados ou arrendados: 
 

a) DRE 
b) Ativo Imobilizado 
c) Balanço 
d) Variação do Patrimônio Liquido 
e) Demonstração de Origens e Aplicação de 

Recurso 
 
31. Sobre o Fluxo de Caixa é INCORRETO afirmar que: 
 

a) As decisões relacionadas à compra, venda, 
investimentos, aportes de capital pelos sócios 
captação ou pagamento de empréstimos e 
desinvestimentos, constituem um fluxo 
descontínuo entre as fontes geradoras e as 
utilizadoras de recursos. Não deve e nem pode 
ser utilizado por empresas de qualquer porte dada 
a sua importância e simplicidade. 

b) É a previsão de entradas e saídas de recursos 
monetários, por um determinado período. Essa 
previsão deve ser feita com base nos dados 
levantados nas projeções econômico-financeiras 
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atuais da empresa, levando, porém em 
consideração a memória de dados que respaldará 
essa mesma previsão. 

c) O fluxo de caixa é considerado um dos principais 
instrumentos de análise e avaliação de uma 
empresa, proporcionando ao administrador uma 
visão futura dos recursos financeiros da empresa, 
integrando o caixa central, as contas correntes 
em bancos, contas de aplicações, receitas, 
despesas e as previsões.  

d) Na projeção do fluxo de caixa, indicamos não 
apenas o valor dos financiamentos que a 
empresa necessitará para desenvolver as suas 
atividades, mas também quando ele será 
utilizado. 

e) Para a elaboração do fluxo de caixa, a empresa 
precisa dispor internamente de informações 
organizadas que permitam a visualização das 
contas a receber, contas a pagar e de todos os 
desembolsos geradores dos custos fixos. 

 
32. Sobre a Demonstração de Origens e aplicação de 
Recursos marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F 
para falsa(s): 
 
(   )  A demonstração das origens e aplicações de recursos 

é a demonstração contábil destinada a evidenciar, um 
determinado período, as modificações que originaram 
as variações no capital circulante líquido da Entidade. 

(   )  Até 31.12.2006, a Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos (DOAR) era obrigatória para 
as companhias abertas e para as companhias 
fechadas com patrimônio líquido, na data do balanço 
patrimonial, superior a R$ 1.000.000,00 (limite este 
atualizado pela Lei nº 9.457/97). 

(   )  A demonstração das origens e aplicações de recursos 
discriminará o valor resultante das operações da 
Entidade, correspondente ao resultado líquido do 
período, retificado por valores que geraram 
movimentação de numerário ou afetaram o capital 
circulante, que tanto poderá constituir-se em origens 
ou em aplicação de recursos. 

(   )  A DOAR também expõe a política de financiamentos e 
investimentos de recursos não circulantes da 
companhia. 

 
A seqüência correta é: 
 

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

 
33. Sua premissa é de que a condição financeira e os 
resultados das operações de uma empresa ou organização 
são melhores representadas por diversas variáveis, 
chamadas contas, em que cada uma reflete um aspecto 
em particular do negócio como um valor monetário. Cada 
transação financeira é registrada na forma de entradas em 
pelo menos duas contas, nas quais o total de débitos deve 
ser igual ao total de créditos: 
 

a) Patrimônio Líquido. 
b) Ativo Imobilizado. 
c) Método das Partidas Dobradas. 
d) DOAR. 
e) DRE. 

 

34. Uma empresa comprou 100 unidades por $ 10,00 cada 
unidade, e vendeu $ 700,00, sabendo que não havia 
estoque inicial, e que a compra acima foi à única do 
período, calcule o RCM considerando que sobraram no 
estoque 25 unidades. 
 

a) $ - 150,00 
b) $ -100,00 
c) $ -50,00 
d) $ 100,00 
e) $ 150,00 

 
35. Referente aos Descontos Financeiros marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Descontos financeiros obtidos ou descontos 
financeiros ativos ou receita de descontos – são 
os descontos obtidos na liquidação antecipada de 
obrigações.  

b) Descontos Financeiros concedidos são os 
descontos concedidos, no momento da venda da 
mercadoria, e destacados na respectiva nota 
fiscal. 

c) Descontos financeiros concedidos ou descontos 
financeiros passivos ou despesas de descontos – 
são os descontos concedidos no recebimento 
antecipado de direitos.  

d) Conforme pudemos observar os descontos 
financeiros são considerados receitas e despesas 
financeiras, afetando assim, o resultado do 
exercício, mas não provocando alterações no 
resultado com mercadorias (RCM). 

e) Os descontos financeiros concedidos ocorrem no 
recebimento antecipado de direitos de crédito 
contra terceiros. 

 
36. Sobre os Descontos Comerciais analise as afirmativas 
abaixo: 
 

I. O desconto comercial é uma convenção 
secularmente aceita e amplamente utilizada nas 
operações comerciais e bancárias de curto prazo, 
merecendo, por isso, toda atenção especial pois, 
por essa convenção, altera o conceito básico e 
verdadeiro da formação e da acumulação de juro 
implicando, conseqüentemente, na determinação 
de taxas efetivas (custo financeiro efetivo).  

II. Descontos incondicionais obtidos ou descontos 
comerciais obtidos: são os descontos obtidos, no 
momento da compra da mercadoria, e destacados 
na respectiva nota fiscal.  

III. Descontos incondicionais concedidos ou 
descontos comerciais concedidos:  são os 
descontos concedidos, no momento da venda da 
mercadoria, e destacados na respectiva nota 
fiscal 

IV. O desconto comercial difere do desconto racional 
principalmente por que se trata de uma taxa 
aplicada ao valor nominal do título. Não é uma 
descapitalização, como no caso do desconto 
racional, e as equações do desconto comercial, 
são diferentes das equações dos descontos 
racionais. 

 
É 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) Todas as afirmativas estão corretas. 
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37. Sobre o Ativo Imobilizado marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) O Ativo imobilizado compreende os ativos 
tangíveis que não é mantido por uma entidade 
para uso na produção, comercialização e que tem 
expectativa de serem utilizados por menos de 
doze meses; 

b) O Ativo imobilizado compreende os ativos 
tangíveis que são mantidos por uma entidade 
para uso na produção ou na comercialização de 
mercadorias ou serviços, para locação, ou para 
finalidades administrativas;  

c) O Ativo imobilizado compreende os ativos 
tangíveis que têm a expectativa de serem 
utilizados por mais de doze meses;  

d) O Ativo imobilizado compreende os ativos 
tangíveis que haja a expectativa de auferir 
benefícios econômicos em decorrência da sua 
utilização;  

e) O Ativo imobilizado compreende os ativos 
tangíveis que possa o custo do ativo ser 
mensurado com segurança. 

 
38. Marque a alternativa INCORRETA com relação às 
vantagens de uma entidade para manter escrituração 
contábil: 
 

a) Oferece maior controle financeiro e econômico à 
entidade; 

b) Comprova em juízo fatos cujas provas dependam 
de perícia contábil; 

c) Evita que sejam consideradas fraudulentas as 
próprias falências, sujeitando os sócios ou 
titulares as penalidades da Lei que rege a 
matéria; 

d) Distribuição de lucros como alternativa de 
aumento de carga tributária; 

e) Base de apuração de lucro tributável e 
possibilidade de compensação de prejuízos 
fiscais acumulados. 

 
39. É a diferença entre o ativo circulante (disponível, 
contas a receber, estoques e despesas pagas 
antecipadamente) e o passivo circulante (fornecedores, 
contas a pagar e outras exigibilidades do exercício 
seguinte) em determinada data: 
 

a) Ativo Circulante. 
b) Passivo Circulante. 
c) Capital de Circulante Líquido. 
d) Ativo Imobilizado. 
e) Balanço Patrimonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. De uma forma ou de outra, um controle de fluxo de 
caixa bem feito é uma grande ferramenta para lidar com 
situações de alto custo de crédito, taxas de juros elevadas, 
redução do faturamento e outros fantasmas que rondam os 
empreendimentos. Ele NÃO permite: 
 

a) Avaliar se as vendas presentes serão suficientes 
para cobrir os desembolsos futuros já 
identificados.  

b) Prolongar as decisões sobre como lidar com 
sobras ou faltas de caixa.  

c) Verificar a necessidade de realizar promoções e 
liquidações, reduzir ou aumentar preços.  

d) Saber se é ou não possível conceder prazos de 
pagamentos aos clientes.  

e) Ter certeza da necessidade ou não de obter um 
empréstimo de capital de giro.  

 
 
 

FIM DO CADERNO 







