
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA  

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ANALISTA DE GESTÃO / CONTADOR 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

05 (cinco) de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 30 (trinta) de 

Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 10. 

 

Morri em Santa Maria hoje. Quem não morreu?  Morri na Rua dos Andradas, 1925. Numa ladeira encrespada 

de fumaça. A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul. Nunca uma nuvem foi tão nefasta. Nem as tempestades 

mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia. Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa. 
A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza, anoitecemos em 27 de janeiro de 2013. As chamas se 

acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada. 

Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa. Morri porque já entrei numa boate 

pensando como sairia dali em caso de incêndio. Morri porque prefiro ficar perto do palco para ouvir melhor a banda. 

Morri porque já confundi a porta de banheiro com a de emergência. 

Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa.  Morri porque já fui de algum jeito todos os que 

morreram. Morri sufocado de excesso de morte; como acordar de novo? O prédio não aterrissou da manhã, como um 

avião desgovernado na pista. 

A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço. Não 

vão se lembrar de nada. Ou entender como se distanciaram de repente do futuro.  

Mais de duzentos e quarenta jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos. Os telefones ainda tocam no 
peito das vítimas estendidas no Ginásio Municipal. 

As famílias ainda procuram suas crianças As crianças universitárias estão eternamente no silencioso. 

Ninguém tem coragem de atender e avisar o que aconteceu.  

As palavras perderam o sentido. 
Disponível em: www.facebook.com. Autor: Fabrício Carpinejar. 

 

01. Utilizando-se de “As palavras perderam o sentido”, o autor expressa que 

 

A) a vida se faz vida na plenitude do silêncio.  

B) o sentido da vida se prende a algumas palavras.  D) a ausência de palavras produz pouco diálogo. 

C) a morte anula as palavras. E) sem palavras, não há comunicação perfeita. 

 

02. Em uma das alternativas, o termo sublinhado NÃO é sinônimo do termo entre parênteses. Assinale-a.  

 

A) “Nunca uma nuvem foi tão nefasta.” (funesta) 

B) “Ou entender como se distanciaram de repente do futuro.” (afastaram) 

C) “A fumaça corrompeu o céu para sempre.” (adornou) 
D) “Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.” (retarda) 

E) “Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa.” (escusas) 

 

03. Utilizando-se do trecho “Morri sufocado de excesso de morte; como acordar de novo?”, o autor  

 

A) afirma que poucas foram as vítimas daquele incidente. 

B) demonstra ter sido elevado o número de mortes daquela tragédia. 

C) se rejubila com a cena trágica e desperta entusiasmado com a vida. 

D) se revela indignado face ao número irrisório de vítimas. 

E) parece descontente diante do levantamento realizado em relação às vítimas. 

 

04. Observe o trecho abaixo: 
 

“Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.” 
 
Utilizando-se dele, o autor expressou 

 

A) sua inquietação e angústia por recear perder a filha adolescente em fato semelhante. 

B) a necessidade de frear os jovens em relação ao retorno para a casa. 

C) um sentimento de quietude e paz diante dos acontecimentos diários. 

D) a sua impassividade diante das ações da sua própria filha. 

E) ser indiferente aos aspectos inerentes à vida da filha. 

 

05. Sobre Pontuação, analise os itens abaixo: 
 

I.  “As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada.” 
II.  “Mais de duzentos e quarenta jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos.” 

III.  “As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silencioso.”  

IV.  “A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados.” 




http://www.facebook.com/


3 

V.  “Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no Ginásio Municipal.” 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, a vírgula separa a oração principal da subordinada. 

B) No item II, as vírgulas separam elementos de mesma função sintática. 

C) No item III, o ponto final após o termo “crianças” poderia ser substituído por dois pontos e não caracterizaria desobediência 
às normas vigentes de pontuação. 

D) No item IV, a vírgula separa orações ligadas pelo conectivo e cujos sujeitos são diferentes. 

E) No item V, estaria também correto o trecho, se fosse inserida uma vírgula após o termo “ainda”. 

 

06. Assinale a alternativa cuja sílaba tônica de ambos os termos sublinhados recai na penúltima sílaba. 

 

A) “Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia.” 

B) “Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa.”  

C) “A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza, anoitecemos em 27 de janeiro de 2013.” 

D) “A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados.” 

E) “As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silencioso. 
 

07. Observe o trecho abaixo: 
 

“Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa.” 

 

Para identificar o sujeito do verbo sublinhado, é preciso voltar ao texto. Depois disso, assinale a alternativa que o indica. 

 

A) Ladeira. B) Rua dos Andradas. C) Uma nuvem. D) Página. E) Santa Maria. 

 

08. Sobre Concordância Nominal, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) “Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas” – se o termo “tempestades” estivesse no singular, os adjetivos “mórbidas e 

elétricas” se alterariam tanto em gênero como em número. 
B) “Morri sufocado de excesso de morte” – se a fala fosse de mulheres, o correto seria: Morremos sufocadas de excesso de 

morte. 

C) “O prédio não aterrissou da manhã, como um avião desgovernado na pista.” – se o termo sublinhado fosse permutado por 

“aeronaves”, o termo “desgovernado” se flexionaria no masculino plural. 

D) “A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul.” – se o termo sublinhado estivesse no plural, o adjetivo “negra”, não 

se alteraria em sua grafia. 

E)  “Numa ladeira encrespada de fumaça.” – substituindo-se o termo “ladeira” por “morros”, o termo “encrespada”, se alteraria 

apenas em relação ao gênero. 

 

09. Em qual das alternativas abaixo, o verbo não pede complemento? 

 
A) “Morri em Santa Maria hoje.” 

B) “A fumaça corrompeu o céu para sempre.” 

C) “Não vão se lembrar de nada.” 

D) “Ninguém tem coragem de atender...” 

E) “As palavras perderam o sentido.” 

 

10. Sobre o trecho “As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada.” o conectivo nele 

existente exprime a ideia de  

 

A) comparação. B) tempo. C) proporcionalidade. D) oposição. E) conclusão. 

 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11. A respeito do Microsoft Power Point 2007, analise as proposições abaixo: 

 

I.  Para inserir um texto decorativo em um slide, basta utilizar o botão “WordPad” o qual se encontra no guia 
“Inserir”. 

II.  É através do botão “Imagem” que é possível escolher entre várias figuras que acompanham o Microsoft Office. 

III.  Os botões de ação contêm formas, como setas para a direita e para a esquerda, e símbolos de fácil compreensão 

referentes às ações de ir para o próximo, anterior, primeiro e último slide, além de executarem filmes ou sons. 






4 

IV.  Para visualizar uma apresentação personalizada, deve-se clicar no nome da apresentação na caixa de diálogo 

“Apresentações Personalizadas” e, em seguida, clicar em “Mostrar”. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  
 

A) II e III. B) I, III e IV. C) II e IV. D) I e II. E) III e IV.  

 

12. A respeito do processador (CPU), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Interpreta e executa as instruções fornecidas pelos programas. 

B) Realiza cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas. 

C) Processa todos os tipos de dados. 

D) Controla e gerencia os demais componentes de hardware. 

E) Torna possível a comunicação da “placa-mãe” com os demais componentes e periféricos. 

 

13. Sobre o sistema operacional Windows 7, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Podemos alternar entre as janelas abertas com a sequência de teclas “alt+tab”, permitindo escolher qual janela ou 
programa deseja manipular. 

II.  Algumas opções que poderão estar no botão “Iniciar” são: calculadora, paint, notas autoadesivas e visualizador 

XPS. 

III.  Os “Live Icons” ou “Modos de Exibição” fornecem-lhe uma pré-visualização em miniatura do conteúdo de cada 

arquivo, em vez de uma representação genérica da aplicação que está associada ao arquivo. 

IV.  O Windows 7 inclui muitos programas e acessórios úteis. São ferramentas para edição de texto, criação de 

imagens, jogos, ferramentas para melhorar o desempenho do computador, da calculadora etc. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III e IV. B) I, II e III, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas. 

 

14. Sobre segurança da informação, vírus e back-up, marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) Stealth são os programas, que conseguem agir sem serem detectados. 

B) Scanner é uma ferramenta usada por hackers ou especialistas em segurança, que serve para “varrer” uma máquina ou uma 

rede em busca de portas abertas, informações ou serviços vulneráveis. 

C) Engenharia Social é uma técnica utilizada por hackers, para se obterem informações interagindo diretamente com as 

pessoas. 

D) Autenticação é o processo de se confirmar a identidade de um usuário ou um host, podendo esta ser feita na camada de 

exaustão ou utilizando-se algoritmos variados. 

E) “Denial of Service” significa interrupção de serviço. 

 

15. No Microsoft Excel 2007, qual a tecla de atalho que seleciona a célula acima da célula que está selecionada naquele 

momento? 

 
A) tab B) shift+enter C) shift+tab D) enter E) ctrl+tab 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. O sexto número da sequência: 3, 7, 15, 31, 63, ... é:     

 
A) 94.  B) 127.   C) 126.  D) 125.  E) 95.  

 

17. Dos 300 alunos de um colégio, 180 estudam inglês, e 160 estudam espanhol. Quantos desses alunos estudam, 

simultaneamente, os dois idiomas?  

 

A) 60.       B) 80.  C) Nenhum.   D) 40.   E) 120.    

 

18. Em um agrupamento de 500 pessoas, 300 são do sexo masculino, e as demais, do feminino. Entre as femininas, 3/4  

têm idade abaixo de 30 anos.  Ao se retirar, aleatoriamente,  uma dessas pessoas do grupo, a probabilidade de ela 

ser do sexo feminino com mais de 30 anos é de 

 
A) 1/50.  B) 1/200.  C) 1/150.  D) 1/300.  E) 2/5. 
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19. Se hoje não chover, Heraldo irá ao cinema amanhã. Como hoje irá chover, é CORRETO afirmar que 

 

A) Heraldo não irá ao cinema amanhã. 

B) Heraldo irá ao cinema amanhã. 

C) Heraldo só vai ao cinema quando não chove na véspera. 

D) É possível que Heraldo vá ao cinema amanhã. 

E) Heraldo nunca vai ao cinema quando chove na véspera. 

 

20. Quando Nilton está ressacado, ele falta ao trabalho. 

 Darlan só falta ao trabalho quando está ressacado. 
 Aldo nunca falta ao trabalho quando está ressacado. 

 Hoje, todos os três faltaram ao trabalho.  

 

Assim, é CORRETO afirmar que 

 

A) talvez Nilton e Aldo estejam ressacados. 

B) Nilton e Darlan estão ressacados. 

C) talvez Darlan não esteja ressacado, mas Nilton, certamente, está. 

D) Darlan está ressacado e é possível que Nilton não esteja. 

E) Nilton está ressacado e Darlan certamente não está.   

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Determinada empresa prestou serviço à outra pessoa jurídica no valor de R$ 50.000,00, com incidência de imposto 

de renda na fonte à alíquota de 1,5%, recuperável, faturado para trinta dias. A empresa que prestou o serviço 

efetuou o seguinte lançamento: 

 

A) Débito: Caixa R$ 49.250,00 

 Débito: Despesas Tributárias R$ 750,00 

 Crédito: Receita com Serviços R$ 50.000,00 
B) Débito: Contas a Receber R$ 49.250,00 

 Débito: Despesas Tributárias R$ 750.00 

 Crédito: Receita com Serviços R$ 50.000,00 

C) Débito: Contas a Receber R$ 49.250,00 

 Débito: IRRF a Recuperar R$ 750.00 

 Crédito: Receita com Serviços R$ 50.000,00 

D) Débito: Caixa R$ 49.250,00 

 Débito: IRRF a Recuperar R$ 750.00 

 Crédito: Receita de Serviços R$ 49.250,00 

E) Débito: Caixa R$ 49.250,00 

 Débito: IRRF a Recuperar R$ 750,00 

 Crédito: Receita com Serviços R$ 50.000,00 
 

22. Determinada indústria possui um Ativo Imobilizado cujo custo histórico é igual a R$ 25.000,00, e cuja depreciação 

acumulada equivale a R$6.000,00. A empresa apurou, para esse ativo, um valor justo, líquido de despesas de venda 

de R$5.000,00 e um valor em uso de R$10.000,00. Com base nos dados informados, considerando a Redução ao 

Valor Recuperável de Ativo, o valor a ser registrado como perda por desvalorização do Ativo Imobilizado será de 
 
A) R$ 14.000,00. 

B) R$ 9.000,00.  D) R$ 20.000,00. 

C) R$ 15.000,00. E) R$ 10.000,00 

 

23. A Redução ao Valor Recuperável de Ativos se aplica a todos os ativos a seguir, EXCETO 
 
A) Ativo Intangível. 

B) Imobilizado. D) Estoques. 

C) Investimento em Controlada. E) Investimento em obra de arte. 

 

24. Analise os itens abaixo: 
 

I. As demonstrações financeiras não necessitam de informações complementares.  

II. A Demonstração do resultado do exercício não é um demonstrativo obrigatório.  




http://profmariojorge.com.br/sala-de-aula/exame-de-suficiencia-%E2%80%93-cfc-%E2%80%93-0211-%E2%80%93-bacharel-%E2%80%93-solucao-da-questao-36/
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III. As notas explicativas deverão revelar todos os detalhes necessários para melhor esclarecimento da 
situação patrimonial. 

IV. A correção monetária das demonstrações financeiras foi revogada.  

Estão CORRETOS 
 

A) I e II. B) II e III. C) I e IV. D) I e III. E) III e IV.  

 

25. Uma empresa adquiriu um veículo por R$ 12.000,00  pagando 30% à vista, em cheque, e o restante, a prazo. No 

patrimônio dessa empresa, ocorreu o seguinte: 

 

A) o Ativo aumentou em R$ 12.000,00. 

B) o Passivo aumentou em R$ 3.600,00.  D) o Ativo Imobilizado aumentou em R$ 8.400,00. 

C) o Ativo Circulante foi reduzido em R$ 3.600,00. E) o Patrimônio Líquido aumentou em R$ 12.000.  

 

26. Determinada empresa apresentou em 31.12.2012 os seguintes saldos: 
 

Contas Saldo R$ 

Capital 25.000,00 

Caixa  40.000,00 

Despesas com juros  55.000,00 

Duplicatas a pagar  177.500,00 

Despesas gerais  75.000,00 

Compra de mercadorias  400.000,00 

Depreciação acumulada  32.500,00 

Duplicatas a Receber  70.000,00 

Móveis e utensílios  35.000,00 

Receita de juros  40.000,00 

Receita com vendas  500.000,00 

 

Sabendo-se que o estoque inicial de mercadoria foi de R$ 100.000,00 e o estoque final de R$ 175.000,0 0, o 

resultado do exercício foi de 

 

A) R$ 58.000,00  B) R$ 85.000,00  C) R$ 120.000,00 D) R$ 175.000,00 E) R$ 195.000,00  

 

27. Certa empresa comercial em 31.12.2011 apresentava o que adiante se segue: 
 

Deduções da Receita Operacional Bruta R$ 4.800,00 representavam 10% da Receita Operacional Bruta; o Custo das 

Mercadorias Vendidas foi de 70% da Receita Operacional Líquida; o valor do Estoque de Mercadorias existente era 

de R$ 6.600,00. 

 

Com base nas informações, podemos afirmar que o Lucro Operacional Bruto, a Receita Operacional Líquida e o Custo 

das Mercadorias Vendidas foram respectivamente de 

 

A) R$ 12.960,00; R$ 43.200,00 e R$ 30.240,00 

B) R$ 12.960,00; R$ 48.000,00 e R$ 30.240,00  D) R$ 17.760,00; R$ 48.000,00 e R$ 43.200,00 

C) R$ 17.760,00; R$ 43.200,00 e R$ 48.000,00 E) R$ 12.960,00; R$ 48.000,00 e R$ 30.240,00 

 

28. A empresa MG Ltda. Adquiriu, no mês de maio, mercadorias para revenda por R$ 15.000,00. No valor das 

mercadorias, estão inclusos impostos recuperáveis no valor de R$ 1.800,00. No mesmo mês, a totalidade das 

mercadorias adquiridas foi vendida por R$ 24.000,00. Sobre o valor da venda, incidiram impostos no montante de 

R$5.196,00, embutidos no preço de venda. A empresa também pagou comissão aos vendedores no valor de 

R$240,00, sendo ela registrada no mesmo mês. Na Demonstração do Resultado do Período, o Lucro Bruto é igual a 
 
A) R$ 5.364,00 

B) R$ 10.800,00  D) R$ 5.604,00 

C) R$ 18.804,00 E) R$ 7.200,00 

 

29. Determinada sociedade apresentou em 31.12.2010 Patrimônio Líquido que somava R$ 150.000,00; no decorrer do 

ano de 2011, apresentou as seguintes mutações em seu Patrimônio Líquido: 

 

Movimentação em 2011 R$ 

Lucro Líquido no ano  30.000,00 

Destinação do lucro para reservas 22.500,00 

Destinação do lucro para dividendos obrigatórios 7.500,00 
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Aquisição das próprias ações  3.000,00 

Integralização do capital em dinheiro 13.500,00 

Incorporação de reservas ao capital  6.000,00 
 
Podemos concluir que, em 31.12.2011, o saldo do Patrimônio Líquido será de 
 

A) R$ 162.000,00 B) R$ 177.000,00  C) R$ 183.000,00 D) R$ 186.000,00 E) R$ 187.500,00 

 

30. Determinada empresa, após realização de seu inventário físico em 01.11.2012, identificou, em seu estoque de 

mercadorias, 8.000 unidades do produto A, avaliadas ao custo médio unitário de R$ 90,00. Em 10.11.2012, vendeu 

6.000 unidades do produto A à vista, por R$ 825.000,00, numa operação isenta de tributos de qualquer natureza. O 

comprador, no dia 15.08.2012, devolveu 20% da compra e ainda conseguiu obter um abatimento de 20% no preço. 

Considerando essas transações, as únicas do mês de novembro, podemos afirmar que o estoque em 30.11.2012 é de  

 

A) 1600 unidades a R$ 72,00, totalizando R$ 115.200,00 

B) 1600 unidades a R$ 72,00, totalizando R$ 230.400,00 

C) 1600 unidades a R$ 83,25, totalizando R$ 266.400,00 

D) 1600 unidades a R$ 90,00, totalizando R$ 288.000,00 

E) 1600 unidades a R$ 96,75, totalizando R$ 309.500,00 

 

31. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte Balanço Patrimonial de 2012 e 2011: 
 

Ativo  2012 2011 Passivo  2012 2011 

Ativo Circulante   25.000,00  24.600,00  Passivo Circulante   15.000,00  18.000,00  

Caixa  5.000,00  2.400,00  Fornecedores  3.000,00  8.000,00  

Contas a Receber  9.600,00  18.600,00  Empréstimos   12.000,00  10.000,00  

Estoques   10.400,00  3.600,00  

   Ativo não Circulante   50.000,00  48.000,00  Patrimônio Líquido  60.000,00  54.600,00  

Investimentos  10.000,00  14.000,00  Capital   50.000,00  50.000,00  

Imobilizado   40.000,00  34.000,00  Reservas de Lucros   10.000,00  4.600,00  

Total   75.000,00  72.600,00  Total   75.000,00  72.600,00  
 
De acordo com a evolução dos índices de liquidez para o período, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Os índices de liquidez seca, corrente e imediata, apurados em 2012, foram inferiores aos apurados em 2011. 

B) Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram piores em relação ao ano anterior, mas o índice de liquidez seca 

apresentou uma melhora. 

C) Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior, mas o índice de liquidez 

seca apresentou uma piora. 

D) Os índices de liquidez imediata e liquidez seca foram melhores em relação ao ano anterior. 

E) Os índices de liquidez seca, corrente e imediata, apurados em 2012, foram superiores aos apurados em 2011. 

 

32. Evidencia a movimentação ocorrida nas contas de Reservas de Lucros em um determinado período:  
 
A) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

B) Demonstração dos Fluxos de Caixa  D) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

C) Balanço Patrimonial  E) Demonstração do Resultado do Exercício 

 

33. A empresa MK Ltda. adquiriu uma máquina para seu parque industrial por meio de arrendamento mercantil e 

assumiu todos os riscos e todos os benefícios inerentes. A operação será contabilizada como segue:  
 
A) Débito de Despesa e Crédito de Caixa  

B) Débito de Despesas e Crédito de Passivo  D) Débito de imobilizado e Crédito de Caixa 

C) Débito de Investimentos e Crédito de Passivo  E) Débito de Imobilizado e Crédito de Passivo 

 

34. A Cia do Itararé S/A apresentou, no mês de maio de 2012, custos com materiais diretos no valor de R$ 15,00 por 

unidade e custos com mão de obra direta no valor de R$ 14,00 por unidade; os custos fixos do período totalizaram 

R$ 80.000,00. Sendo a produção do mês 10.000 unidades totalmente acabadas, é CORRETO afirmar que o custo 

unitário de produção pelo Método do Custeio por Absorção e Custeio Variável é respectivamente:  
 
A) R$ 23,00 e R$22,00  

B) R$ 29,00 e R$23,00  D) R$ 37,00 e R$27,00 

C) R$ 37,00 e R$29,00  E) R$37,00 e R$37,00 
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35. Analise a relação de contas a seguir:  

 

 Adiantamentos a Fornecedores 

 Adiantamentos de Clientes  

 Depreciação Acumulada  

 Despesas com Aluguéis  

 Capital a Realizar  

 Receita de Comissões  

 Ações em Tesouraria 

 Despesas de Depreciação 

 

O número de contas credoras é de  

 

A) duas. B) três.  C) quatro.  D) cinco.  E) seis.  

 

36. A valoração de estoques, pelo Custeio por Absorção, contempla  

 

A) todos os custos de produção. 

B) apenas os custos fixos de produção.  

C) todos os custos de produção e de administração. 

D) todos os custos de produção e de comercialização. 

E) apenas os custos diretos de produção.  

 

37. No que concerne aos gastos com fretes e seguros, quando da aquisição de mercadorias, é CORRETO afirmar que   

 

A) quando incorridos pelo vendedor na entrega de mercadorias vendidas, devem ser classificados como custo de mercadorias 

vendidas.  

B) quando incorridos pelo vendedor na entrega de mercadorias vendidas, não alteram o resultado do período.  

C) quando incorridos pelo comprador na aquisição de mercadorias para revenda, devem ser classificados como custo de 

aquisição de mercadorias.  

D) quando incorridos pelo comprador na aquisição de mercadorias para revenda, devem ser classificados como despesas 

operacionais.  

E) quando incorridos pelo comprador na aquisição de mercadorias para revenda, devem ser classificados como despesas 

comerciais.  

 

38. A folha de pagamento de determinada empresa no mês de novembro era representada conforme se segue:  

 

Discriminação   

Salários e Ordenados  64.000,00 

Horas-Extras  8.000,00 

INSS Patronal  20% 

INSS Empregados  11% 

FGTS 8% 

 

A despesa com pessoal no mês de novembro foi de 

 

A) R$ 77.760,00 

B) R$ 84.240,00  D) R$ 92.160,00 

C) R$ 86.400,00 E) R$ 100.080,00 

 

39. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os empréstimos feitos a firmas coligadas, vencíveis no prazo de 6 meses (da data do balanço), devem ser 

classificados no Ativo Circulante. 
B) A aquisição, pela empresa, de suas próprias ações deve ser registrada em  Investimentos.  

C) O saldo credor da conta corrente de ICMS indica uma obrigação da empresa e, como tal, é classificado no 

Passivo Circulante. 

D) A conta Seguros a Vencer tem saldo credor  e, como tal, deve ser classificada no Passivo Circulante.  

E) Provisão para Dividendos é uma conta retificadora do Ativo. 
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40. Determinada empresa foi constituída em 31.12.2012, com capital de R$ 200.000,00, dos quais R$ 20.000,00 foram 

integralizados em dinheiro naquela data. Em janeiro de 2013, os sócios entregaram mais R$ 60.000,00 em dinheiro e 

R$ 80.000,00 em terrenos, e ainda em janeiro, a empresa adquiriu mercadorias para revenda por R$ 64.000,00, 

metade à vista e metade para pagamento em 30 dias. Sabendo-se que não houve incidência de tributos e, com base 

nas informações, podemos afirmar que, na Demonstração dos Fluxos de Caixa do mês de janeiro de 2013,  
 
A) as atividades de financiamento geraram caixa no valor de R$ 140.000,00.  

B) as atividades de financiamento geraram caixa no valor de R$ 160.000,00.  

C) as atividades de investimento consumiram caixa no valor de R$ 80.000,00.  

D) as atividades operacionais consumiram caixa no valor de R$ 32.000,00. 

E) as atividades de investimento consumiram um caixa no valor de R$ 64.000,00. 

 

41. Um índice de rotação de 3,6 vezes revela que os estoques ficaram parados nas prateleiras, em média  

 

A) 100 dias. B) 36 meses. C) 3 anos e 6 meses. D) 10 dias. E) 36 dias. 

 

42. Analise as afirmativas abaixo:  

 

I.  O Quociente de Rentabilidade do ativo evidencia o potencial de geração de lucros por parte da empresa. 
II. Quando o Patrimônio Líquido é insuficiente para cobrir os investimentos efetuados no imobilizado, pode-se 

concluir que todo Capital Circulante foi financiado por Capitais de Terceiros.  

III. Sempre que o Quociente de Liquidez Geral é igual ou superior a um, pode-se afirmar, em princípio, que a empresa 

não se encontra estruturada do ponto de vista financeiro.  

IV. Quando o Quociente de Liquidez Corrente for superior a um, indicará a existência de Capital Circulante Líquido. 

 

Estão CORRETOS 

 

A) I e II. B) I e IV. C) II e IV. D) I e III. E) II e III. 

 

43. Sobre os métodos de análise, é CORRETO afirmar que 
 

A) o método da subtração apresenta resultados mais expressivos do que o método dos quocientes. 

B) a análise horizontal consiste na comparação de uma verba com o total do seu grupo ou com o total do 

demonstrativo. 

C) a análise vertical permite conhecer a evolução percentual de uma verba ou de um grupo de verbas.  

D) o método dos quocientes nos permite conhecer a expressão percentual de um grupo de valores em relação 

ao total do qual faz parte.  

E) por meio da análise horizontal, podemos determinar os fatores que contribuíram para a variação do 

resultado operacional.  

 

44. É inexigível a licitação para a contratação de  
 

A) serviços por notória especialização para o fornecimento de bens e serviços comuns. 

B) serviços executados por pessoas jurídicas de direito público interno, desde que de natureza singular. 

C) profissionais do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que reconhecidos pela crítica 

especializada ou pela opinião pública.  

D) serviços de publicidade e divulgação. 

E) serviços que possam ser prestados por organização social, desde que inclusos no contrato de gestão, celebrado com o 

respectivo ente contratante. 

 

45. De acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, é CORRETO afirmar que  

 

A) fica vedada a transferência de recursos voluntários para o ente federativo que ultrapassar o limite de gastos com pessoal. 
B) o anexo de metas fiscais compõe a lei orcamentária anual. 

C) são consideradas despesas de caráter continuado aquelas que os entes têm a obrigação legal de sua execução por um período 

superior a três exercícios financeiros.  

D) não pode haver aumento de despesa com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao término do mandato do gestor do 

respectivo ente federativo ou poder.   

E) é vedada a destinação, a qualquer título, de recursos, direta ou indiretamente, para pessoas físicas. 

 

46. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) São órgãos da administração direta as autarquias, as fundações de direito público e as empresas públicas. 

B) São entidades da administração direta as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os consórcios públicos, 
constituídos sob forma de associação pública. 
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C) São órgãos da administração direta estadual as secretarias estaduais, as autarquias e os consórcios públicos, constituídos sob 

forma de associação pública. 

D) São entidades da administração indireta estadual os consórcios públicos, constituídos como entes de direito privado, as 

autarquias e as secretarias estaduais. 

E) São órgãos da administração direta os fundos especiais, os ministérios e os consórcios públicos, constituídos sob forma de 

associação pública. 

 

47. O chefe do poder executivo de determinada unidade da federação editou um decreto que garante a preferência aos 

fornecedores e prestadores de serviços domiciliados na referida localidade nas licitações públicas. Tal decreto 

afronta, precipuamente, qual dos seguintes atributos do ato administrativo? 
 

A) Tipicidade  

B) Exigibilidade.  D) Autoexecutoriedade. 

C) Presunção de legitimidade. E) Imperatividade. 

 

48. De acordo com a Lei nº 8.666/93, que estatui as normas gerais, as licitações e os contratos administrativos para 

todos os entes da administração pública, é CORRETO afirmar que 

 

A) não é possível alterar o regime de execução de um contrato ao longo da sua execução.  

B) por acordo das partes contratantes, é possível se alterar a forma de pagamento de um contrato em execução.  

C) os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente, quanto à forma de pagamento e ao regime de execução. 
D) em regra, o contratado é obrigado a aceitar a redução em até cinquenta por cento do valor inicial de um contrato 

administrativo. 

E) os contratos podem ser rescindidos unilateralmente por quaisquer das partes contratantes, em face do inadiplemento 

contratual.  

 

49. Quanto aos atos administrativos, é CORRETO afirmar que 

 

A) a aplicação de multa por uma sociedade mista de saneamento é um ato administrativo composto e abstrato.   

B) a desapropriação, pela autoridade competente, de um imóvel para a construção de uma escola é um ato complexo.  

C) a anulação de um ato administrativo ocorre em vista de fato superveniente, contrário ao interesse público. 

D) a concessão de um alvará é tipo de ato administrativo de resolução. 
E) de acordo com atributo do ato administrativo da exigibilidade, a Administração faz cumprir suas determinações, inclusive 

com uso da força. 

 

50. Conforme a Instrução Normativa Nº 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

 

A) a celebração de convênio, visando à realização de serviços ou à execução de obras, ainda que parcialmente com recursos 

externos, depende da prévia contratação da operação de crédito externo.  

B) a concessão de recursos pela União a órgãos convenentes independe da consulta ao Cadastro Único de Convênio (Cauc).  

C) os rendimentos das aplicações financeiras, decorrentes dos recursos conveniais, podem ser aplicados livremente, 

independente do objeto aprovado no respectivo plano de trabalho. 

D) é vedada a destinação de recursos públicos, como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins 

lucrativos. 
E) é vedada a aposição de taxas de administração em convênios, salvo aquelas destinadas à gerência dos ajustes.   

 

 







