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NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

- Verifique se este caderno: 
 - contém 50 questões, numeradas de 1 a 50; 
 - contém 01 questão subjetiva; 
 - contém a proposta e o espaço para rascunho da questão subjetiva. 
 Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão objetiva existe apenas UMA resposta certa. 
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 
 
VOCÊ DEVE: 
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 
- assinalar a resposta na folha de respostas com caneta azul ou preta, seguindo este exemplo: 
   ○ A   ○ B  ● C   ○ D   ○ E 
- ler o que se pede na Questão Subjetiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho. 
 
ATENÇÃO 
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 
questão. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
- Você deverá transcrever a questão subjetiva, a tinta, na folha apropriada.  Os rascunhos não serão 
considerados em qualquer hipótese. 
- Você terá o total de 04 (quatro) horas  de prova para responder todas as questões e transcrever a questão 
subjetiva. 
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador junto com a folha de respostas e a 
questão subjetiva. 
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RASCUNHO DA PROVA DISCURSIVA 
 

A Resolução CFC nº 750 dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade que 
representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, no seu 
sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o Patrimônio das Entidades. 
Norteado pela Resolução supracitada enumere os Princípios Fundamentais de Contabilidade e 
discorra, no mínimo, sobre dois desses Princípios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Máximo de 30 linhas. 
 
 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um circo e um antipalhaço 
 

Em 1954, numa cidadezinha universitária dos Estados Unidos, vi “o maior circo do mundo”, 
que continua a ser o sucessor do velho Barnum & Bailey, velho conhecido dos meus primeiros 
dias de estudante nos Estados Unidos. Vi então, com olhos de adolescente ainda um tanto 
menino, maravilhas que só para os meninos têm plenitude de encanto. Em 1954, revendo “o maior 
circo do mundo”, confesso que, diante de certas façanhas de acrobatas e domadores, senti-me 
outra vez menino.  

O monstro – porque é um circo-monstro, que viaja em três vastos trens – chegou de 
manhã a Charlottesville e partiu à noite. Ao som das últimas palmas dos espectadores juntou-se o 
ruído metálico do desmonte da tenda capaz de abrigar milhares de pessoas, acomodadas em 
cadeiras em forma de x, quase iguais às dos teatros e que, como por mágica, foram se fechando 
e formando grupos exatos, tantas cadeiras em cada grupo logo transportadas para outros vagões 
de um dos trens. E com as cadeiras, foram sendo transportadas para outros vagões jaulas com 
tigres; e também girafas e elefantes que ainda há pouco pareciam enraizados ao solo como se 
estivessem num jardim zoológico. A verdade é que quem demorasse uns minutos mais a sair 
veria esta mágica também de circo: a do próprio circo gigante desaparecer sob seus olhos, sob a 
forma de pacotes prontos a seguirem de trem para a próxima cidade. 

O gênio de organização dos anglo-americanos é qualquer coisa de assombrar um latino. 
Arma e desarma um circo gigante como se armasse ou desarmasse um brinquedo de criança. E o 
que o faz com os circos, faz com os edifícios, as pontes, as usinas, as fábricas: uma vez 
planejadas, erguem-se em pouco tempo do solo e tomam como por mágica relevos monumentais.  

Talvez a maior originalidade do circo esteja no seu palhaço principal. Circo norte-
americano? Pensa-se logo num palhaço para fazer rir meninos de dez anos e meninões de 
quarenta com suas piruetas e suas infantilidades. 

O desse circo – hoje o mais célebre dos palhaços de circo – é uma espécie de antipalhaço. 
Não ri nem sequer sorri. Não faz uma pirueta. Não dá um salto. Não escorrega uma única vez. 
Não cai esparramado no chão como os clowns convencionais. Não tem um ás de copas nos 
fundos de suas vestes de palhaço.  

O que faz quase do princípio ao fim das funções do circo é olhar para a multidão com uns 
olhos, uma expressão, uns modos tão tristes que ninguém lhe esquece a tristeza do clown 
diferente de todos os outros clowns. Trata-se na verdade de uma audaciosa recriação da figura de 
palhaço de circo. E o curioso é que, impressionando os adultos, impressiona também os meninos 
que talvez continuem os melhores juízes de circos de cavalinhos.  

Audaciosa e triunfante essa recriação. Pois não há quem saia do supercirco, juntando às 
suas impressões das maravilhas de acrobacia, de trabalhos de domadores de feras, de 
equilibristas, de bailarinas, de cantores, de cômicos, a impressão inesperada da tristeza desse 
antipalhaço que quase se limita a olhar para a multidão com os olhos mais magoados deste 
mundo. 

 
FREYRE, Gilberto. In: Pessoas, Coisas & Animais . São Paulo: Círculo do Livro. Edição Especial para MPM  
Propaganda, 1979. p. 221-222. (Publicado originalmente em O Cruzeiro , Rio de Janeiro, seção Pessoas, coisas e 
animais, em 8 jul. 1956). Adaptado. 
 
 
 
01. A palavra monstro (2º parágrafo) aplicada a circo deve-se ao fato de este: 
 
a) possibilitar um deslocamento rápido. 
b) provocar som alto devido ao desmonte das tendas. 
c) ser capaz de preencher três vagões. 
d) proporcionar o transporte das cadeiras misturadas aos animais. 
e) ter possibilidade de se mudar até mesmo nos grandes frios do inverno. 
 
02. O trecho “Pensa-se logo num palhaço” (4º parágrafo) pode ser reescrito, respeitando a 
transitividade do verbo e mantendo o sentido, assim: 
 
a) O palhaço pode ser logo pensado.  
b) Pensam logo num palhaço. 
c) Pode-se pensar num palhaço. 
d) Pensam-se logo num palhaço. 
e) O palhaço é logo pensado. 



03. Pela leitura do segundo parágrafo, pode-se perceber que o material com que é basicamente 
feita a estrutura da tenda é: 
 
a) metal. 
b) madeira. 
c) plástico. 
d) granito. 
e) tijolo. 
 
04. A partir do conhecimento do que é um palhaço, infere-se que um antipalhaço age da seguinte 
maneira: 
 
a) ri e faz rir. 
b) gira e rodopia. 
c) escorrega e cai. 
d) expressa tristeza. 
e) veste-se de palhaço. 
 
05. Considere o emprego da palavra com e o sentido assumido por ela na sentença abaixo: 
“Pensa-se logo num palhaço para fazer rir meninos de dez anos e meninões de quarenta com 
suas piruetas e suas infantilidades.” (4º parágrafo). 
 
A palavra está usada com o mesmo sentido em: 
a) Concordo com o autor que o circo encanta a todos. 
b) A criança foi ao circo com a professora e os colegas. 
c) A programação do circo varia de acordo com a cidade. 
d) O trapezista entretém o público com seus difíceis saltos. 
e) A bailarina com cabelos dourados se apresenta sobre um cavalo. 
 
06. A expressão em que a retirada do sinal indicativo de crase altera o sentido da sentença é: 
 
a) Chegou à noite. 
b) Devolveu o livro à Maria. 
c) Dei o presente à sua irmã. 
d) O menino foi até à porta do circo.  
e) O circo voltou à minha cidade. 
 
07.  Em qual das frases a seguir os verbos empregados estão conjugados de acordo com a norma 
culta da língua? 
  
a) Se você vir cedo, vai me encontrar em casa. 
b) Se você propor assistir a um bom filme, eu vou com você. 
c) Se você ver o vizinho, diga que quero falar com ele. 
d) Você quer que eu trago o aparelho novo? 
e) Você quer que eu ponha o CD para tocar? 
 
08.  Em qual das frases a seguir falta o sinal indicativo de crase? 
  
a) Os estudantes seguiram a pé. 
b) Ela doou muitos livros a biblioteca pública. 
c) Esta área será recuperada a partir do ano que vem. 
d) Ele começou a reclamar sem parar. 
e) Ofereci a ela um cargo na empresa. 
 
09. De acordo com a norma culta da língua, a palavra destacada está INCORRETAMENTE usada 
em: 
  
a) Só se preocupa com si, não liga para os outros. 
b) Se o prêmio é para mim, eu fico feliz. 
c) Fiz este bolo de chocolate para ti. 
d) As tarefas para eu fazer não esperam para depois. 
e) A motivação que nos move é a realização pessoal. 



10. Em qual das frases a seguir a concordância verbal está estabelecida corretamente, de acordo 
com a norma culta da língua? 
 

a) Mais de um vendedor quiseram me vender MP3. 
b) Existe muitas pessoas que gostam de ouvir jogos no radinho de pilha. 
c) Gláucia foi uma das que insistiram em comprar um radinho. 
d) Fui eu que procurou o radinho nas lojas do centro. 
e) O pessoal lá de casa me aplaudiram quando cheguei com o radinho. 

 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 

11. Qual o valor dos juros simples produzido por R$ 100,00 durante 3 meses à taxa de 120% a. 
a.? 
 

a) R$ 130,00 
b) R$ 30,00 
c) R$ 36,00 
d) R$ 136,00 
e) R$ 126,00 
 
12. Qual o valor dos juros simples produzido por R$ 100.000,00 durante 12 meses às taxas 
trimestrais variáveis: 5%, 10%, 15% e 30%? 
 
a) R$ 60.000,00 
b) R$ 160.000,00 
c) R$ 30.000,00 
d) R$ 66.000,00 
e) R$ 63.000,00 
 
13. Se uma pessoa tem a possibilidade de aplicar R$ 150,00 a uma taxa de juros simples de 
10%a.m, qual das opções abaixo reflete um bom negócio? 
 
a)  Comprar a vista um bem que custa R$ 150,00. 
b) Comprar o mesmo bem, pagando uma entrada de R$50,00 e mais duas prestações trimestrais 
de R$ 60,00. 
c) Comprar o mesmo bem, pagando uma entrada de R$40,00 e mais duas prestações trimestrais 
de R$ 80,00. 
d) É indiferente comprar a vista ou a prazo. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14. Empregando uma taxa de juros simples de 10% a.m., calcular os juros em conta corrente cujo 
extrato se apresenta a seguir: 
 

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR em R$ D/C Nº DE DIAS 
04/10 SALDO ANTERIOR  1.000,00 – C - 
05/10 CHEQUE 2.500,00 1.500,00 – D 7 
12/10 CHEQUE 1.500,00 3.000,00 – D 3 
15/10 DEPÓSITO 5.000,00 5.000,00 – C - 
19/10 DÉBITO 

AUTORIZADO 
8.500,00 6.500,00 – D 2 

21/10 DEPÓSITO 9.000,00 2.500,00 – C - 
22/01 PAGAMENTO 3.000,00 500,00 – D 8 
30/10 DEPÓSITO 2.000,00 1.500,00 – C - 

 
Ao final do mês de outubro o correntista dessa conta pagará de juros a quantia de: 
 
a) R$ 122,76 
b) R$ 121,67 
c) R$ 126,72 
d) R$ 121,76 
e) R$ 122,67 



 
 
15. Há duas opções para se tomar o empréstimo de R$ 100.000,00 para ser pago através de uma 
parcela ao final de 12 meses: 
Plano A: Pagamento de juros compostos com taxas variáveis trimestrais de 5%, 10%, 15% e 30%. 
Plano B: Pagamento de juros compostos com taxa fixa de 5% a.m. 
Qual o montante em cada plano, respectivamente?  
 
a) R$ 172.672,50 e R$ 179.585,63. 
b) R$ 179.585,63 e R$ 172.672,50.  
c) R$ 173.672,50 e R$ 178.585,63. 
d) R$ 178.585,63 e R$ 173.672,50 . 
e) R$ 179.585,63 e R$ 173.672,50. 
 
16. O valor dos juros de uma aplicação prefixada com um único resgate é sempre igual: 
 
a) Ao valor de resgate da aplicação menos o valor da aplicação. 
b) Ao valor da aplicação menos o seu valor de resgate. 
c) À taxa de juro multiplicada pelo prazo e pelo valor do resgate se capitalização simples. 
d) À taxa de juro multiplicada pelo prazo da aplicação. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17. Considere um empréstimo a ser pago em uma única parcela a uma taxa de juro simples. 
Neste caso, os juros são: 
 
a) Proporcionais ao prazo. 
b) Maiores que o valor do empréstimo. 
c) Menores que o valor do empréstimo. 
d) Maiores que o valor da parcela. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
18. Em um investimento que está sob o regime de capitalização composta: 
 
a) A taxa de juro em cada período de capitalização incide sobre o capital inicial investido. 
b) Os juros em cada período de capitalização tendem a ser constantes. 
c) O valor dos juros gerados a cada período de capitalização decresce em função do tempo. 
d) A taxa de juro incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período de 
capitalização anterior. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19. A uma taxa de juro composta de 15% ao ano um capital inicial triplica de valor em 
aproximadamente: 
 
a) 5 anos. 
b) 7 anos. 
c) 11 anos. 
d) 8 anos. 
e) 9 anos. 
 
20. Considere uma empresa que precisa de recursos por 12 meses e encontra diversas 
alternativas: (i) 24% ao ano de taxa de juro efetiva; (ii) 24% ao ano de taxa de juro nominal com 
capitalização semestral; e (iii) 24% ao ano de taxa de juro nominal com capitalização mensal. 
Classifique as alternativas da melhor para a pior: 
 
a) (i); (ii) e (iii). 
b) (i); (iii) e (ii). 
c) (iii); (ii) e (i). 
d) (ii); (iii) e (i). 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 
 



DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

21. O benefício de aposentadoria por idade, para o segurado do sexo feminino, é de:  

a) trinta anos . 
b) quarenta anos . 
c) cinquenta anos . 
d) sessenta anos . 
e) setenta anos . 
 
22. O Sistema de Previdência Social já contou com inúmeros órgãos de prestação de serviços que 
foram, gradativamente, sendo substituídos. Atualmente, o órgão mais importante da Previdência 
Social nacional é o( a ):  
 
a) IAPAS.  
b) FUNABEM . 
c) LBA . 
d) INSS . 
e) INAMPS . 
 
23. No tocante ao segurado, o Regime Geral de Previdência Social compreende, dentre outras, as 
seguintes prestações, devido inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, 
expressas em benefícios e serviços, EXCETO:  
 
a) Auxílio-doença.  
b) Aposentadoria por tempo de serviço.  
c) Salário-família.  
d) Auxílio-acidente.  
e) Salário-maternidade. 
 
24- Se houver necessidade de assistência permanente de outra pessoa ao aposentado por 
invalidez, este: 
 
a) terá direito a um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, ainda que 
esta tenha atingido o limite máximo legal. 
b) terá direito a um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, limitado, 
porém, ao teto máximo legal do beneficio. 
c) não terá direito a qualquer acréscimo sobre o valor do beneficio. 
d) terá direito, além da aposentadoria por invalidez, a um abono anual. 
e) terá direito, além da aposentadoria por invalidez, a um abono mensal. 
 
25. De acordo com a Lei nº 8.213/91, em regra, o auxílio-doença, consistirá numa renda mensal 
correspondente a: 
 
a) 100% do salário-de-benefício, exceto o decorrente de acidente do trabalho.  
b) 100% do salário-de-benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho.  
c) 85% do salário-de-benefício, exceto o decorrente de acidente do trabalho.  
d) 91% do salário-de-benefício, exceto o decorrente de acidente do trabalho.  
e) 91% do salário-de-benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho. 
 
26. Ana, segurada da Previdência Social, adotou uma criança de dois anos e sete meses 
completos de idade. Neste caso, Ana:  
 
a) terá direito ao salário-maternidade pelo período de cento e vinte dias.  
b) terá direito ao salário-maternidade pelo período de sessenta dias.  
c) terá direito ao salário-maternidade pelo período de noventa dias.  
d) terá direito ao salário-maternidade pelo período de trinta dias.  
e) não terá direito ao salário-maternidade, por ausência de disposição legal neste sentido. 
 
 
 
 



27. Com relação ao segurado empregado, assinale a opção correta.  
 

a) O seu empregador não deve prestar contas sobre as contribuições do seu empregado.  
b) Sua contribuição para o orçamento da Seguridade Social e da Previdência Social ocorrem de 
forma volitiva e desvinculada do seu empregador.  
c) Não contribui para a Seguridade Social de forma direta, só por meio de imposto de renda.  
d) Sua contribuição incide sobre o seu salário de contribuição.  
e) Podem ser dadas remissões para as contribuições sociais do empregado doméstico retidas 
pelo empregador no pagamento dos salários.  
 
28. Marque a única alternativa correta. A legislação previdenciária criou três classes de 
dependentes, dentre elas, na classe I:  
 

a) pais e outros ascendentes, se inválidos.  
b) irmãos, enteados ou outro agregado.  
c) cônjuge, companheiro(a), filho menor de 21 anos (ou não emancipado) ou inválido.  
d) pais ou mãe, filha viúva, filho estudante ou tutelado ou enteado (estes até 25 anos).  
e) pais, irmãos, cônjuge, companheiro(a) e filha viúva. 
 
29. Marque a única alternativa correta. A aposentadoria por invalidez exige:  
 

a) carência de 12 contribuições mensais, salvo nos casos de acidentes ou quando o segurado for 
acometido por moléstias graves, definidas como tal na Lei nº 8.213/91.  
b) prova de incapacidade, ainda que parcial, salvo se o segurado for portador de doença 
preexistente à filiação previdenciária.  
c) carência de 24 contribuições mensais e prova de afastamento do trabalho por mais de seis 
meses. 
d) que o segurado não a acumule com outro benefício, salvo auxílio-doença.  
e) que o segurado não a acumule com outro benefício, salvo auxílio-acidente. 
 
30. Marque a única alternativa correta. Consideram-se prestações previdenciárias, devidas aos 
segurados e seus dependentes:  
 

a) auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição.  
b) salário-família, auxílio reclusão e aposentadoria por invalidez.  
c) auxílio-acidente, pecúlio e seguro-maternidade.  
d) abono permanência, auxílio-natalidade e aposentadoria. 
e) salário-família, abono permanência e pecúlio. 
 
CONTABILIDADE GERAL 
 

31. Aplicações em Investimentos Temporários que apresentem características de liquidez 
imediata são classificadas no Ativo como: 
 
a) Valores Realizáveis 
b) Investimentos 
c) Não Circulante 
d) Permanente 
e) Disponível 
 
32. A empresa S.A. Indústria e Comércio produz tornos metálicos e outras ferramentas industriais 
que são comercializados em operações de venda, tanto a vista como a prazo. Seu exercício 
financeiro coincide com o ano-calendário. Em 21 de dezembro de 2009 o Diretor Financeiro dessa 
empresa, que também é seu acionista, obteve na Tesouraria um empréstimo de R$ 6.000,00, 
assinando uma promissória vencível em 25 do mês seguinte. No mesmo dia, esse Diretor 
comprou a prazo algumas ferramentas, na própria loja da fábrica, assinando três notas 
promissórias de R$ 600,00, vencíveis a 60, 120 e 180 dias. As operações foram debitadas em 
Títulos a Receber. Ao encerrar o exercício em 31 de dezembro do referido ano, deverá constar no 
balanço patrimonial dessa empresa a conta “Títulos a Receber” com saldo de: 
 
a) R$ 7.800,00 no ativo circulante. 
b) R$ 7.800,00 no ativo realizável a longo prazo. 
c) R$ 6.000,00 no ativo circulante. 
d) R$ 6.000,00 no ativo circulante e de R$ 1.800,00 no ativo realizável a longo prazo. 
e) R$ 1.800,00 no ativo circulante e de R$ 6.000,00 no ativo realizável a longo prazo. 



 
33. Os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante, e que não se 
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, segundo o texto da Lei 
6.404/76, são classificados como: 
 
a) Disponibilidades. 
b) Contas a Receber. 
c) Investimentos. 
d) Imobilizados. 
e) Diferido. 
 
34- A firma Trigos Ltda. apresenta as seguintes rubricas vinculadas ao resultado do exercício: 
 
COFINS R$ 180,00 
Custo da Mercadoria Vendida R$ 2.800,00 
Despesas Financeiras R$ 600,00 
ICMS s/ Vendas R$ 720,00 
PIS s/ Faturamento R$ 60,00 
Receita Operacional Bruta R$ 6.000,00 
Salários e Ordenados R$ 1.000,00 
Com base nos dados apresentados, pode-se dizer que a empresa apresenta: 
 
a) Receita Líquida de Vendas R$ 5.280,00. 
b) Receita Líquida de Vendas R$ 2.240,00. 
c) Lucro Operacional Bruto R$ 5.040,00. 
d) Lucro Operacional Líquido R$ 2.240,00. 
e) Lucro Operacional Líquido R$ 640,00. 
 
35. O Balancete de verificação: 
 
a) Apura qualquer erro de escrituração. 
b) Deve ser apresentado em duas colunas. 
c) Não identifica todos os erros de escrituração. 
d) Deve ser levantado diariamente. 
e) Deve ser apresentado em quatro colunas. 

 
36. Pagamento de salários em 05 de outubro, relativo ao mês de setembro é: 
 
a) um fato permutativo, em observância ao princípio da competência. 
b) um fato modificativo, quando usado o regime de caixa. 
c) um fato misto, pois envolve o regime de competência e o regime de caixa. 
d) um fato que está em desacordo com os princípios contábeis. 
e) um fato diminutivo do PL, pela correta aplicação do princípio da prudência. 
 
37. Realização da receita e confrontação da despesa detalha: 
 
a) Caixa. 
b) Prudência. 
c) Atualização monetária. 
d) Competência. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
38. O Ativo Imobilizado tem três características fundamentais: 
 
a) Natureza relativamente permanente, não se destina à venda, não é utilizado no negócio. 
b) Natureza relativamente permanente, destina-se à venda, não é utilizado no negócio. 
c) Natureza relativamente permanente, não se destina à venda, é utilizado no negócio. 
d) Natureza relativamente permanente, destina-se à venda, é utilizado no negócio. 
e) Natureza absolutamente permanente, não se destina à venda, não é utilizado no negócio. 
 
 
 



39. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, devem ser 
classificados no ativo: 
  
a) circulante. 
b) realizável a longo prazo. 
c) imobilizado. 
d) permanente, em investimentos. 
e) diferido. 
 

40. Na elaboração do Balanço considera-se Curto Prazo: 
 

a) Período de até um ano. 
b) Período de até um ano ou o ciclo operacional da empresa, valendo o menor. 
c) Período de até um ano ou o ciclo operacional da empresa, valendo o maior. 
d) Depende dos diretores da empresa. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

41. Acréscimo no Patrimônio Líquido em proporção superior ao Capital de Terceiros fortalecerá de 
imediato: 

 

a) Situação Mercadológica.  
b) Situação Real.  
c) Situação  Financeira.  
d) Situação Econômica. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

42. A forma adequada de apresentação da DRE é: 

 

a) Horizontal. 
b) Vertical. 
c) Opcional. 
d) Diagonal. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
43.  Uma empresa que possui ISS a Recolher tem características de: 
 

a) Empresa comercial. 
b) Empresa Industrial. 
c) Prestadora de Serviços. 
d) Agropecuária. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
44. A compra de um veículo por R$ 40.000,00, sendo 50% de entrada e o restante e 10 
prestações: 
 

a) Aumenta R$ 20.000,00 o Ativo e R$ 20.000,00 o Passivo. 
b) Aumenta R$ 40.000,00 o Ativo e R$ 40.000,00 o Passivo. 
c) Aumenta R$ 40.000,00 o Ativo e R$ 20.000,00 o Passivo. 
d) Aumenta R$ 20.000,00 o Ativo e R$ 40.000,00 o Passivo. 
e) Aumenta R$ 20.000,00 o Ativo e diminui R$ 20.000,00 o Passivo. 
 
45.  Toda conta de Passivo será: 
 

a) Debitada pelo aumento e creditada pela diminuição. 
b) Debitada pela diminuição e creditada pelo aumento. 
c) Sempre debitada, pois é uma situação desfavorável. 
d) Sempre creditada, pois é uma situação favorável. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 



NOÇÕES BÁSICAS DE EXCEL 
 
46.  Observe a planilha do Excel 2007. 

 

 
 

Para somar os valores apenas das células A1, B2, C3 e D4, devo clicar em um célula vazia na 
qual desejo obter o resultado, em seguida clicar no símbolo Ʃ (somatório) e  utilizar uma 
sequência de comandos que deverá ser:  
 
a) Selecionar a célula A1, depois as células B2, C3 e D4.  
b) Selecionar A1, pressionar a tecla ALT, manter a tecla ALT pressionada e selecionar, em 
seguida, as células B2, C3 e D4. 
c) Selecionar A1, pressionar a tecla CTRL, manter a tecla CTRL pressionada e selecionar, em 
seguida, as células B2, C3 e D4.  
d) Selecionar A1, pressionar a tecla SHIFT, manter a tecla SHIFT pressionada e selecionar, em 
seguida, as células B2, C3 e D4. 
e) Selecionar A1, pressionar a tecla CTRL + SHIFT, manter as teclas CTRL + SHIFT pressionadas 
e selecionar, em seguida, as células B2, C3 e D4. 

47. Ainda em relação à planilha da questão anterior, a fórmula que deve ser utilizada para somar 
os valores das células A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4 é:  

a) =SOMA (A1 +B4). 
b) =SOMA (A;B) + SOMA (1:4). 
c) =SOMA (A1:B4). 
d) =A (1:4) + B (1:4). 
e) = A+B (1:4). 
 
48.  A seguinte função foi inserida em uma célula de uma planilha do Microsoft Excel:  
=MÁXIMO(10;20;30). O resultado obtido nessa célula será : 
 
a)  3. 
b) 30. 
c) 60 . 
d) 30; 20; 10. 
e) 10; 20; 30 . 

49. Dada a fórmula =A1+B2+C3 contida na célula D4 de uma planilha Excel, se movida pela alça 
de preenchimento para a célula E4 resultará nesta última a fórmula: 

a) =A1 + B2 + C3. 
b) =A2 + B3 + C4. 
c) =B1 + C2 + D3. 
d) =B2 + C3 + D4. 
e) =B4 + C4 + D4. 
 
 
 
 

 



50. Considere que o mouse está com a configuração padrão, ou seja, está configurado para 
destros. Sendo assim, o botão esquerdo seleciona e abre ou executa uma função, e o botão 
direito abre um menu. Considere também que os softwares estão com as suas configurações no 
padrão de instalação, ou seja, não foi feita nenhuma alteração nas configurações pelo usuário, e 
que as versões utilizadas são em português.  

Na figura abaixo, correspondente a uma janela do Excel 2000, as partes numeradas são, 
respectivamente, denominadas de: 

 

 

a) Caixa de nome, Botão selecionar tudo, Guia da planilha e Botões de rolagem da planilha. 
b) Barra de fórmulas, Botão selecionar tudo, Guia da planilha e Botões de rolagem de guias. 
c) Caixa de nome, Botão de minimizar a planilha, Guia da pasta e Botões de rolagem de guias. 
d) Barra de fórmulas, Botão de maximizar a planilha, Guia da pasta e Botões de rolagem de guias. 
e) Barra de fórmulas, Botão de maximizar a planilha, Guia da pasta e Botões de rolagem da 
planilha. 
 
 

 




