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TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO ESCRITOR FRIEDRICH NIETZSCHE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3horas e 30 minutos.

CONCURSO PÚBLICO para o emprego de

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

- Língua Portuguesa 15 1

- Atualidades 05 1

- Raciocínio Lógico-Matemático 05 2

- Informática Básica 05 2

- Conhecimentos Específicos 20 3

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Não sei dizer que horas eram quando Javi
deitou-se ao meu lado, de barriga para cima, naquela
imensa duna de areia. Olhou para o teto de estrelas
que cobre o deserto e, com seu doce sotaque
madrilenho, entoou uma canção dos meus
conterrâneos Tom e Vinícius: “tristeza não tem fim,
felicidade sim”. Será que ainda era noite? Ou o dia
seguinte já tinha chegado? Será que era domingo?
Ou seria terça? Será que estávamos a 15 metros do
chão? Ou seriam 100? O Sahara talvez seja como a
própria tristeza: aqui não há começo, não há fim. Não
se sabe onde nasce o céu ou onde morre o horizonte.
E para mim, que moro em Manhattan, aquela ilha
apertada, com começo, meio, fim e gente, muita
gente, passar uma noite aqui, nesta imensidão, deve
ser como pousar na Lua. No deserto, quem manda é
o silêncio. Ele nos cala. E é ele que nos faz sentir o
quão longe estamos de tudo o que conhecemos, e o
quão perto estamos do que somos. “A Lua deve ser
assim”, concordou Javi [...].

Sahara, em árabe, quer dizer deserto. Aqui,
sente-se a vida mais longa, estirada – e as noites
mais curtas. Imponentes e magistrais, as dunas nos
intimidam. São gigantes de areia cujo tamanho não
conseguimos decifrar. Dizem, porém, que algumas
chegam a 150 metros de altura.

Em Nova York, a cidade mais populosa dos
Estados Unidos, são os prédios que nos fazem sentir
pequenos. Lá, as palavras “vazio”, “silencioso” ou
“isolado” não têm vez. [...] Não há um café despido de
som ambiente, seja jazz, blues, hip-hop ou
bossa-nova. Não há um táxi em que não haja uma
rádio haitiana nas alturas ou um paquistanês
conversando pelo celular com um cidadão em
Karachi. É uma cidade onde o silêncio assusta; é
como se algo estivesse errado. [...]

Esta vastidão faz parte de poemas, lendas e
batalhas dos tuaregues, povos tribais que até hoje
fazem daqui a sua terra. É impressionante como eles
sabem onde é norte, sul, e como calculam as
distâncias se guiando pelas estrelas. É como se, para
eles, tudo fosse sinalizado, como se houvesse placas
por todos os lados neste mar de areia. [...]

[...] Nesta noite, aqui no deserto, celebro dez
anos do dia em que cheguei a Nova York. Dez anos. O
tempo voou e eu nem percebi. Agora ele está
congelado, petrificado. Ironicamente, foi preciso um
deserto para tamanha façanha.

[...] Em Nova York, no auge do frio, ninguém
vê a cara de ninguém. Nos escondemos debaixo de
luvas, gorros e cachecóis – eu mesma, me enrolo até
o nariz, só deixo os olhos de fora.Aúnica notícia boa é
saber que a tortura tem fim. Nos países do hemisfério

Tempos Modernos?

norte não se fala em meses, fala-se em estações.
Esta é uma forma incrível de marcar o tempo. Como
será no deserto? Sei lá. Só sei que aqui, tenho tempo
para pensar no tempo – no que passou, no que virá.
Em Nova York, não há tempo para isso. Lá, tempo é
luxo. Segundos são cronometrados, atrasos são
pecados. Neste mundo de ponteiros, resta se jogar no
gramado do Sheep Meadow, no Central Park, colocar
o iPod no ouvido, devorar o New York Times e
observar um bebê engatinhar. Momentos que fazem,
nem que por poucos segundos, o tempo parar. Talvez
tenhamos mesmo que aprender com estes “homens
azuis”, que parecem viver como aquele soneto do
velho Vinícius: “Ando onde há espaço. Meu tempo é
quando.”
MENAI, Tânia. Trip. São Paulo, ano 19,
n.140, dez. 2005 (Fragmento).

Tempos Modernos?

Conforme o texto apresentado é correto afirmar que o
silêncio:

A) aponta a imensidão de Manhattan.
B) intimida, por ser imponente e magistral.
C) é um gigante que se consegue decifrar.
D) ganha poder sobre os seres humanos.
E) traça os mapas no Sahara.

Questão 01

As palavras e expressões em destaque têm sentido
conotativo, EXCETO:

A) “Olhou para o TETO DE ESTRELAS [...].”
B) “[...] com seu DOCE sotaque madrilenho [...].”
C) “Não se sabe onde NASCE o céu [...].”
D) “Aqui, sente-se a vida mais longa, ESTIRADA

[...].”
E) “São GIGANTES DEAREIA[...].”

Questão 02

No primeiro parágrafo, seria mantida a correção
gramatical e o mesmo valor semântico do fragmento
“E é ele que nos faz sentir o quão longe estamos de
tudo o que conhecemos [...]”, caso a primeira
conjunção fosse substituída por:

A) No entanto
B) Mas também
C) Porque
D) Se
E) Sendo assim

Questão 03
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Passando a forma verbal em destaque na oração “Ou
o dia seguinte já TINHA CHEGADO?” para sua forma
simples, mantendo o mesmo valor semântico e
gramatical do contexto, tem-se a seguinte flexão:

A) chegara.
B) chegava.
C) chegaria.
D) chegou.
E) chega.

Questão 04

Em “Não sei dizer que horas eram [...]”, o QUE,
morfologicamente, é:

A) pronome interrogativo.
B) conjunção subordinativa adverbial causal.
C) conjunção coordenativa explicativa.
D) conjunção subordinativa integrante.
E) pronome relativo.

Questão 07

Em “[...] placas por todos os lados neste MAR DE
AREIA.”, a figura de linguagem predominante é:

A) metáfora.
B) pleonasmo.
C) personificação.
D) comparação.
E) hipérbole.

Questão 05

Reescrevendo a frase “AGORA ele está congelado,
petrificado.” (parágrafo 5), a palavra em destaque
pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido,
por:

A) Imediatamente
B) Neste instante
C) Porquanto
D) Neste ínterim
E) De repente

Questão 06

Assinale a alternativa que aponta corretamente o
processo de formação da palavra destacada em “[...]
aqui não há COMEÇO, não há fim.”

A) derivação parassintética.
B) composição por justaposição.
C) derivação regressiva.
D) hibridismo.
E) composição por aglutinação.

Questão 08

Na oração “E para mim, que moro em Manhattan,
aquela ilha apertada [...] deve ser como pousar NA
LUA.”, a função sintática do termo destacado é:

A) complemento nominal.
B) objeto indireto.
C) objeto direto.
D) aposto.
E) adjunto adverbial.

Questão 09

Reescrevendo a oração “[...] entoou uma canção dos
meus conterrâneos [...]”, passando o verbo para a voz
passiva analítica e fazendo as modificações
necessárias, tem-se:

A) Uma canção dos meus conterrâneos seria
entoada.

B) Uma canção dos meus conterrâneos fosse
entoada.

C) Uma canção dos meus conterrâneos foi entoada.
D) Uma canção dos meus conterrâneos será

entoada.
E) Uma canção dos meus conterrâneos é entoada.

Questão 10

No fragmento “Em Nova York, não há tempo para
ISSO.”, transcrito do último parágrafo, o pronome
destacado tem valor:

A) anafórico.
B) relativo.
C) catafórico.
D) expletivo.
E) substantivo.

Questão 11

Questão 12

A classe gramatical da palavra destacada em “E é ele
que nos faz sentir o QUÃO longe estamos [...]” é:

A) adjetivo.
B) advérbio.
C) verbo.
D) substantivo.
E) pronome.
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Questão 17

No mês de abril de 2013, foi realizada nova eleição
presidencial em um país sul-americano, em razão da
morte do ex-presidente que ganhara as últimas
eleições, mas não assumiu o cargo. O referido país é
a:

A) Bolívia.
B) Colômbia.
C) Argentina.
D) Venezuela.
E) Guatemala.

Questão 18

Os primeiros meses de 2013 foram marcados, na
perspectiva econômica do Brasil, pela discussão
sobre a taxa da inflação. No mês de abril, o Comitê de
Política Monetária (COPOM) tomou uma decisão em
relação ao processo inflacionário. Tal decisão foi:

A) aumentar a taxa SELIC em 0,25%.
B) investir em infraestrutura ferroviária.
C) promover a diminuição do “risco Brasil”.
D) adiantar o pagamento do imposto de renda.
E) privatizar empresas federais de infraestrutura.

Questão 16

Na semana em que se comemorou o dia do índio,
ocorreram sistemáticas reivindicações em Brasília.
Alguns grupos indígenas chegaram a invadir o
Congresso Nacional e pediram audiência especial
com determinados políticos. Os grupos indígenas
manifestaram repúdio, principalmente, com a
proposta de emenda constitucional que prevê a:

A) ação militar em reservas indígenas que possuam
extração de madeira.

B) destituição de terras indígenas com a existência
de grandes bacias hidrográficas.

C) aprovação da demarcação de terras indígenas
como função do legislativo federal.

D) concessão de posse de partes das reservas
indígenas para trabalhadores rurais sem terras.

E) formalização de contrato temporário para a
uti l ização das reservas indígenas por
garimpeiros.

ATUALIDADES

Questão 13

A regência correta do verbo destacado em “Será que
ESTÁVAMOS a 15 metros do chão?” é:

A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e transitivo indireto.
E) de ligação.

Questão 14

Assinale a alternativa em que ocorra colocação
pronominal INACEITÁVELsegundo a norma culta.

A) “Nos países do hemisfério norte não se fala em
meses [...].”

B) “[...] resta se jogar no gramado do Sheep Meadow
[...].”

C) “Aqui, sente-se a vida mais longa, estirada [...].”
D) “Nos escondemos debaixo de luvas, gorros e

cachecóis [...].”
E) “Não se sabe onde nasce o céu [...].”

Questão 15

Em “[...] entoou uma canção dos meus conterrâneos
Tom e Vinícius: ‘tristeza não tem fim, felicidade sim.’”,
os dois pontos foram usados para:

A) iniciar uma enumeração.
B) indicar mudança de narrador.
C) fazer uma citação.
D) indicar fala de personagem.
E) separar orações coordenadas.

Questão 19

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o sistema
informatizado gerenciado pelo Ministério da
Educação (MEC) no qual instituições públicas de
ensino superior oferecem vagas para candidatos
participantes do Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM). O SISU já foi implementado como forma de
acesso a diversas instituições de ensino superior.
Todavia, algumas instituições reconhecidamente
importantes ainda não adotaram esse sistema. Entre
as instituições a seguir, a que divulgou em 2013 que
utilizará o SISU, pela primeira vez, como forma de
acesso aos cursos de graduação, foi a:

A) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
B) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
C) Universidade Federal do Ceará (UFC).
D) Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
E) Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN).
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Desde fevereiro de 2013, vêm ocorrendo eleições
suplementares para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito em alguns municípios brasileiros que
tiveram qualquer empecilho para que o pleito tivesse
ocorrido em 2012. Entre os municípios do Ceará
listados a seguir, assinale o que realizou eleições
suplementares em maio de 2013.

A) Fortaleza.
B) Sobral.
C) Caucaia.
D) Meruoca.
E) Juazeiro do Norte.

Questão 20

Assinale a alternativa que contém a negação da
sentença “Não existe quem não goste de chocolate”.

A) Existe quem não goste de chocolate.
B) Existe quem goste de chocolate.
C) Todo mundo gosta de chocolate.
D) Ninguém gosta de chocolate.
E) Não existe quem goste de chocolate.

Questão 23

Se Marcos é gordo, então Pedro é gordo. Se Marcos
é magro, então Pedro é gordo, ou João é gordo, ou
ambos, Pedro e João, são gordos. Se João é magro,
então Pedro é magro. Se João é gordo, então Marcos
é gordo. Logo, pode-se concluir corretamente que:

A) Marcos é magro, e Pedro é magro, e João é
magro.

B) Marcos é gordo, e Pedro é gordo, e João é magro.
C) Marcos é gordo, e Pedro é magro, e João é magro.
D) Marcos é magro, e Pedro é gordo, e João é gordo.
E) Marcos é gordo, e Pedro é gordo, e João é gordo.

Questão 21

Admitindo como verdadeira a proposição “Nenhum
fumante é gordo”, também será verdadeira a
proposição:

A) Todos não fumantes são magros.
B) Nenhum gordo é não fumante.
C) Nenhum fumante é magro.
D) Pelo menos um magro é fumante.
E) Nenhum magro é fumante.

Questão 22

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Assinale a opção que contém um argumento válido.

A) Todo número inteiro é real; Todo número natural é
inteiro; Todo número natural é real.

B) Todo número inteiro é real; Todo número natural é
real; Todo número inteiro é natural.

C) Algum homem é médico; Algum médico é
cardiologista;Algum homem é cardiologista.

D) Alguma mulher é dentista; Alguma dentista é
cirurgiã;Alguma mulher é cirurgiã.

E) Nenhum cearense é flamenguista; Nenhum
flamenguista é de Fortaleza; Nenhum cearense é
de Fortaleza.

Questão 24

Assinale a alternativa que contém a proposição lógica
equivalente a p q.

A) q ~p
B) ~(p q)
C) ~q ~p
D) ~q p
E) ~p ~q

→

→

→

→

→

→

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

Suponha que você queira exibir no topo de cada
página de um documento, criado no Microsoft Office
Word 2007, sempre uma mesma informação. O
recurso mais adequado para esse fim é:

A) Rodapé.
B) Cabeçalho.
C) Quebra de página.
D) Layout de página.
E) Hyperlink.

Questão 26

Sobre “cookies”, é INCORRETO afirmar:

A) São arquivos de texto armazenados em seu
computador por sites da Internet.

B) Permitem que os sites aprendam as suas
preferências.

C) Não há a possibilidade de colocar a sua
privacidade em risco.

D) Podem-se excluir os cookies armazenados em
seu computador a qualquer momento.

E) É possível alterar suas configurações de
privacidade para impedir que sites armazenem
cookies em seu computador.

Questão 27
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Questão 31

Quando as distribuições aos acionistas das ações
preferenciais, cumulativas ou não, ocorrem de acordo
com o critério do emissor, as ações são instrumentos
patrimoniais. A classificação de ação patrimonial
como passivo financeiro ou instrumento patrimonial é
afetada pelo(a):

A) histórico de realização dessas distribuições.
B) intenção de realizar essas distribuições no futuro.
C) montante das reservas do emissor.
D) verif icação da substância dos acordos

contratuais.
E) expectativa do emissor de lucro ou prejuízo no

período.

Questão 30

No Windows Explorer, a tecla ou combinação de
teclas de atalho que permite colar um arquivo ou uma
pasta é:

A) <CTRL> + R
B) <CTRL> + C
C) <CTRL> + Z
D) <CTRL> + V
E) Insert

Questão 29

Observe, a seguir, o gráfico criado no Microsoft Office
Excel 2007.

Trata-se de um gráfico do tipo:

A) Linha.
B) Barra.
C) Coluna.
D) Curva.
E) Pontilhada.

Conforme o padrão de aplicativos de correio
eletrônico existentes no mercado, a função que está
diretamente relacionada com a manipulação de
arquivos é:

A) Enviar.
B) Responder.
C) Responder a todos.
D) Encaminhar.
E) Anexar.

Questão 28 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 32

Os contratos de concessão abordados pela
interpretação ICPC 01 têm como uma de suas
características comuns que:

A) a concessionária, quando responsável pela
construção da infraestrutura, ou parte dela, tem o
direito de explorá-la, depreciando o ativo por sua
vida útil econômica, mantendo o valor contábil da
infraestrutura em seu Balanço Patrimonial, para
eventual indenização, após vencido o prazo da
concessão.

B) a entidade operadora da concessão é
responsável ao menos por parte da infraestrutura
e serviços relacionados, não atuando apenas
como mero agente, em nome da concedente.

C) as entidades concessionárias detêm total
liberdade para estabelecer o preço dos serviços
concedidos, porém são fiscalizadas, no intuito de
atender certos níveis de qualidade.

D) o contrato de concessão não estabelecerá o preço
inicial a ser cobrado pela concessionária, sendo
os valores ajustados durante a vigência
contratual, em função dos custos e da demanda
dos serviços contratados.

E) a entidade concessionária, quando obtiver
financiamento para construir ou aperfeiçoar um
ativo de infraestrutura, poderá debitar ao
organismo concedente o valor dos juros
incidentes na operação.
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O saldo da Reserva Legal de uma empresa, em
31.12.X1, foi $ 7.600. O Capital Integralizado dessa
empresa foi de $ 40.000 e, ao final do ano X2, a
empresa obteve um lucro líquido de $ 20.000. O valor
a ser creditado à Reserva Legal, nesse período, é
igual a:

A) $ 4.000
B) $ 400
C) $ 1.000
D) $ 380
E) $ 8.000

Questão 36Questão 33

Tributos em que o contribuinte legal apenas recolhe o
valor exigido na apuração e que são suportados, de
fato, pelo consumidor final, denominam-se:

A) contribuições sociais.
B) taxas ordinárias.
C) impostos indiretos.
D) taxas públicas.
E) impostos diretos.

Uma indústria produz dois tipos de tubos de PVC –
T100 e T50 – cujos dados projetados estão a seguir
apresentados:

A quantidade de cada produto que deverá ser
comercializada para que a indústria obtenha um lucro
líquido de $ 43.092, sabendo que a tributação direta é
igual a 24%, deverá ser respectivamente, de:

A) 972 e 648 unidades.
B) 2.116 e 1.410 unidades.
C) 978 e 652 unidades.
D) 1.092 e 728 unidades.
E) 1.458 e 972 unidades.

Questão 34

T100 T50 Totais

Projeção de Vendas 972 648 1.620

Receita Projetada $ 233.280 $ 77.760 $ 311.040

Custo Variável Total $ 139.968 $ 54.432 $ 194.400

Custo Fixo $ 74.340

A Editora Mundial, com capacidade para imprimir
12.500 unidades de um prospecto para reduzir o
desperdício de água, imprimiu apenas 10.000. O
setor de custos da editora calculou seus custos
indiretos de fabricação (CIF) em $ 37.500 e a
contabilidade financeira apurou um CIF total de
$ 35.000.Avariação total do CIF foi de:

A) $ 5.000, desfavoráveis.
B) $ 7.000, favoráveis.
C) $ 2.500, favoráveis.
D) $ 5.000, favoráveis.
E) $ 7.000, desfavoráveis.

Questão 35

Uma empresa, ao avaliar a probabilidade de lucro
tributável futuro contra o qual possa utilizar os
prejuízos fiscais, deve levar em consideração, entre
outros aspectos, a probabilidade de que poderá ter
lucros tributáveis antes de prescrever o direito à
compensação dos prejuízos fiscais. Tal afirmativa
refere-se, especificamente, a:

A) diferenças temporárias dedutíveis.
B) tributos correntes e tributos diferidos.
C) ativo fiscal diferido sobre prejuízos fiscais.
D) base contábil e base fiscal.
E) diferenças temporárias tributáveis.

Questão 37

O valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um
passivo liquidado, entre partes interessadas,
conhecedoras do assunto e independentes entre si,
com ausência de fatores que pressionem para a
liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação compulsória, é denominado:

A) valor concedido.
B) valor descontado.
C) valor monetário.
D) valor contábil.
E) valor justo.

Questão 38

Se constituída uma Reserva para Contingências, no
exercício no qual deixar de existir a motivação de sua
constituição, haverá um reflexo na:

A) Demonstração do ValorAdicionado.
B) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
C) Demonstração das Mutações do Patrimônio

Líquido.
D) Demonstração do Resultado do Exercício.
E) Na soma das contas do Patrimônio Líquido.

Questão 39
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Questão 43

Uma empresa comercial, tributada pelo lucro real,
adquiriu de uma empresa industrial mercadorias
destinadas à revenda, pelo valor total de $ 55.000,
(IPI de 10% já incluso). Sabendo que as alíquotas
para o Pis e Cofins são, respectivamente, 0,65% e
3,0%, no regime cumulativo e 1,65% e 7,6% no
regime não cumulativo, o valor a contabilizar do Pis e
Cofins, na empresa compradora, é igual a:

A) $ 2.007,50
B) $ 4.625,00
C) $ 1.825,00
D) $ 3.087,50
E) $ 4.124,00

Questão 44

Uma companhia fez constar em sua Demonstração
do Valor Adicionado (DVA), entre outros valores, os
que se seguem:

Salários $ 405
Juros $ 123
Comissões pagas $ 111
Honorários $ 192
FGTS $ 27
Comissões recebidas $ 33

Considerando somente as informações acima,
pode-se afirmar que o valor adicionado distribuído
aos empregados foi de:

A) $ 432
B) $ 516
C) $ 735
D) $ 405
E) $ 708

�

�

�

�

�

�

Na tabela a seguir estão valores referentes a
determinado ativo de uma empresa.

O valor da perda por redução ao valor recuperável
desse ativo, antes do último teste, é igual a:

A) $ 7.000
B) $ 5.000
C) $ 2.000
D) $ 4.000
E) $ 3.000

Questão 40

Considere os valores a seguir, extraídos de um
Balanço Patrimonial.

Sabendo que os Ajustes de Avaliação Patrimonial
referem-se à atualização a valor de mercado de
instrumentos financeiros, a situação líquida dessa
empresa tem o valor de:

A) $ 2.325
B) $ 3.075
C) $ 3.825
D) $ 2.725
E) $ 3.325

Questão 41

Uma empresa prestadora de serviços de treinamento
empresarial, tributada pelo lucro presumido, emitiu,
em um mesmo mês, três notas fiscais de serviços
contra um determinado cliente, que atingiram um total
de $ 6.000,00. De acordo com a instrução normativa
SRF 475/2004, a retenção, na fonte, da CSLL, da
Cofins e do Pis terá o valor de:

A) $ 219,00
B) $ 759,00
C) $ 390,00
D) $ 540,00
E) $ 279,00

Questão 42

Valor Contábil Bruto $ 69.000
Depreciação Acumulada $ 2.000
Provisão para Perdas $ 4.000
Valor Líquido de Venda $ 60.000
Valor em uso $ 58.000

Capital Social:
- integralizado $ 2.500
- não integralizado $ 750

Reservas de Capital $ 500
Ajustes de Avaliação Patrimonial $ 250
Ações em Tesouraria $ 75
Prejuízos Acumulados $ 100
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A Confecção Salmap produz roupas industriais. Em
determinado período, produziu 30.000 peças com os
seguintes custos totais:

Materiais Diretos $ 45.000
Mão de Obra Direta $ 50.000
CIF $ 25.000

Ao longo desse período, a Salmap vendeu
24.650 peças. O estoque inicial de produtos
acabados era de 2.400 unidades, com um custo total
de $ 8.400. Não havia estoque inicial ou final de
produtos em processo ou de materiais diretos. Com
essas informações, sabendo que a empresa utiliza o
método PEPS para avaliação de estoques e
apuração do CPV contábil, os valores do CPV e do
estoque de produtos acabados ao final do período
são, respectivamente:

A) $ 98.600 e $ 31.000
B) $ 97.687 e $ 30.713
C) $ 97.400 e $ 31.000
D) $ 98.600 e $ 29.800
E) $ 97.400 e $ 29.800

Questão 46

O salário mensal de um funcionário da empresa FDE
é igual a $ 3.300,00. Em determinado mês, esse
colaborador trabalhou 10 horas extras, remuneradas
com acréscimo de 50%, tendo consignado em seu
contracheque os valores a seguir discriminados:

INSS à alíquota de 11%, conforme tabela de
incidência.
IRRF à alíquota de 15% com dedução de
$ 320,60.
INSS patronal à alíquota de 27%.
FGTS à alíquota de 8%.

Pode-se concluir que sua remuneração mensal,
considerando-se somente as informações acima, vai
causar ao empregador um débito de despesas no
valor de:

A) $ 4.197,05
B) $ 4.275,80
C) $ 4.032,80
D) $ 4.935,00
E) $ 4.758,75

�

�

�

�

Observe o gráfico abaixo e determine a receita que
mantém a empresa com lucro antes do Imposto de
Renda (LAIR/EBT) de $ 94.940. Sabe-se que o custo
variável unitário (cv ) representa 35% do preço de
venda unitário (pv ).

A) $ 205.600
B) $ 120.000
C) $ 172.940
D) $ 292.940
E) $ 173.240

u

u

Questão 48

Questão 47Questão 45

Na tabela a seguir, estão informações retiradas das
demonstrações contábeis de uma empresa
comercial.

Com os dados apresentados, pode-se deduzir que o
ciclo de caixa da empresa é de:

A) 90 dias.
B) 60 dias.
C) 80 dias.
D) 50 dias.
E) 100 dias.

Contas $ mil
Compras 180
Duplicatas a Receber 150
Estoques 40
Fornecedores 50
Vendas 600
CMV 240
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Considere as seguintes informações:

Duplicatas recebidas $ 7.200
Duplicatas descontadas $ 800
Seguros pagos $ 200
Pagamento a fornecedores $ 4.160
Venda de imobilizado $ 1.600
Aumento de capital $ 1.000
Distribuição de dividendos $ 560
Compra de imobilizado $ 600

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais,
na Demonstração dos Fluxos de Caixa, feita pelo
método direto, é igual a:

A) $ 3.640
B) $ 440
C) $ 1.000
D) $ 3.040
E) $ 3.840

�

�

�

�

�

�

�

�

Questão 50

Uma empresa produziu, no mesmo período,
200 unidades de um produto A, 250 unidades de um
produto B e 310 unidades de um produto C.
Considerando $ 2.298,00 de custos indiretos de
fabricação e que os custos diretos unitários de
matérias-primas foram, respectivamente, $ 1,60,
$ 2,00 e $ 0,90 e os custos unitários da mão de obra
direta $ 0,70, $ 0,80 e $ 0,30, apurar o custo indireto
de fabricação unitário de cada produto, proporcional
ao custo direto total de cada um deles.

A) $ 2,30 ; $ 2,80 e $ 1,20
B) $ 3,45 ; $ 4,20 e $ 1,80
C) $ 2,30 ; $ 4,20 e $ 1,80
D) $ 3,45 ; $ 2,80 e $ 1,20
E) $ 2,30 ; $ 4,20 e $ 1,20

Questão 49
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