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Instrução: As questões 01 a 08 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Um de nossos primeiros defeitos ou problemas na 

vida é, provavelmente, a impaciência. Bebês não têm 
culpa por serem impacientes. Têm desejos que nascem 
de necessidades urgentes e não têm noção de tempo; 
não sabem se já se passaram dez segundos ou dez 
minutos, sabem apenas que têm fome. Também não 
sabem o que é ter a confiança de que serão tomadas 
providências – como podem entender que a mãe ouviu 
o choro, já saiu da cama e que, em menos de um 
minuto, estarão em seu colo mamando? 

Paciência é uma das coisas mais importantes que 
podemos ensinar aos filhos. E desconfio que o ensino 
começa nesses primeiros dias de vida. A mãe não 
precisa demorar para amamentar só para que o filho 
aprenda ...... ter paciência. Mas ele terá de esperar 
um pouco de qualquer jeito, por mais rápida que ela 
seja. É recomendável trocar a fralda antes da mamada, 
para que o bebê fique confortável na hora da refeição. 
Com o tempo vem a prática, mas ...... vezes demora 
(e tem umas roupas que não ajudam!). E a mãe precisa 
se ajeitar, abrir a blusa, limpar o bico do seio. Mesmo 
que o bebê não seja capaz de entender _________. 

Se ela pular etapas __________ não suporta ouvir 
seu choro, ou se fizer tudo na ordem certa, mas aflita, 
ansiosa, desesperada por calar logo a boca do filho, 
estará, sem querer, dando a primeira lição de impaciên-
cia. Tanto pelo contato contagioso com sua própria 
inquietude quanto pelo “treinamento” oferecido para 
a criança. Esperar qualquer coisa lhe será sempre 
penoso, talvez insuportável. E ela sempre terá de espe-
rar por tanta coisa... 

Durante um retiro no meio do ano, cheguei ao exa-
gero de pensar que paciência é a coisa mais importante 
da vida. A qualidade mais necessária, a ferramenta mais 
útil. A “revelação” ocorreu-me justamente quando eu 
tentava lidar com minha própria impaciência. 

Retiro não é descanso, é trabalho. Ficar horas senta-
do, tentar se aquietar e controlar a irritação com o calor, 
os mosquitos, a dor no joelho e o vizinho pode ser 
uma experiência difícil – principalmente _________ as 
instruções são para observar o que sua mente faz disso 
tudo, e ela faz um carnaval dos diabos. 

Com o tempo, a mente se acalma. O joelho dói 
mas não domina seu pensamento. Você se sente o 
máximo com o progresso. Como castigo, qualquer 
coisa besta acontece e o tira do sério; você vai ...... 
loucura com a fila do almoço e o fim da sobremesa 
antes de sua vez. Ato contínuo, fica louco da vida por 
ter se esforçado tanto e parecer condenado a ser o 
mesmo neurótico de sempre. 

O que o sujeito tem de ter nessa hora? Muita paciên-
cia. Do tipo mais difícil: consigo mesmo. E continuar de 
onde parou, ou começar tudo de novo. Pense o quanto 
isso é verdadeiro para qualquer tipo de aprendizado – 
para fazer operações aritméticas ou descascar laranja, 
andar de bicicleta ou escrever um texto. Imagine  
quanta paciência é indispensável para um atleta. 

Paciência faz a diferença entre a vida ser um inferno 
ou “apenas” um desafio. Estou, espero, aprendendo a 
cultivar a minha. 

 
Adaptado de: FRANCINE, S. De bebês a adultos. Vida 

Simples, no 65, abril 2008. 

 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas contínuas das linhas 22, 
23 e 40. 

 
(A) porque  – por que – porque 
(B) por quê – porque  – por que 
(C) por quê – porque  – porque 
(D) por que – por que – porque 
(E) porquê  – por quê – por que 

 

02. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 15, 
19 e 46. 

 
(A) à – as – à 
(B) a – às – a 
(C) à – às – à 
(D) à – as – a  
(E) a – às – à  

 

03. Considere as afirmações abaixo acerca das idéias 
veiculadas pelo texto. 

 
I - A autora expõe sua convicção de que crianças 

muito pequenas não têm confiança nas próprias 
mães, suspeitando de que não estejam dispostas 
a alimentá-las quando necessário. 

II - A autora identifica, no comportamento apressado 
da mãe ao atender o filho, dois aspectos que 
podem estimular o desenvolvimento de um 
comportamento impaciente na criança: o 
aprendizado com as atitudes da mãe e o costume 
de ser atendido com muita rapidez. 

III - Ao sustentar que é preciso ter paciência consigo 
mesmo, a autora chama a atenção para a 
importância da aceitação, por parte das pessoas, 
de suas próprias limitações. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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04. Considere as seguintes passagens do texto. 
 

I - não sabem se já se passaram dez segundos 
ou dez minutos (l. 05-06) 

II - ou se fizer tudo na ordem certa, mas aflita, 
ansiosa, desesperada por calar logo a boca 
do filho, estará, sem querer, dando a 
primeira lição de impaciência. (l. 24-27) 

III - Ficar horas sentado, tentar se aquietar e 
controlar a irritação com o calor, os 
mosquitos, a dor no joelho e o vizinho pode 
ser uma experiência difícil (l. 37-40) 

 
Em quais delas a palavra sublinhada expressa a idéia 
de condição? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

05. Se substituirmos a palavra bebês (l. 02) pela expressão 
um bebê, quantas palavras, além das duas 
indicadas, deverão sofrer alterações para manter a 
correção gramatical da frase? 

 
(A) Nenhuma. 
(B) Uma. 
(C) Duas. 
(D) Três. 
(E) Quatro. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição 
adequada para a expressão Ato contínuo (l. 48), 
considerando o sentido pretendido pelo texto. 

 
(A) Atitude prolongada 
(B) Em seguida 
(C) Com impaciência 
(D) Ainda assim 
(E) Em resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07. Marque as afirmações a seguir com V (verdadeiro) ou 

F (falso). 
 

(  ) A expressão como (l. 08) tem, no texto, valor 
comparativo. 

(  ) A expressão por mais (l. 16) tem, no texto, valor 
concessivo. 

(  ) A expressão para que (l. 18) tem, no texto, valor 
conclusivo. 

(  ) A expressão por (l. 48) tem, no texto, valor causal. 
 

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – F – V – F. 
(E) F – V – V – V. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo 
derivado de substantivo. 

 
(A) impaciência (l. 02) 
(B) confiança (l. 07) 
(C) penoso (l. 30) 
(D) irritação (l. 38) 
(E) sério (l. 46) 
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Instrução: As questões 09 a 15 referem-se ao texto 

abaixo. 

 
Wikipedia é uma enciclopédia na internet, mas, ao 

contrário do que ocorre com as enciclopédias clássicas, 
qualquer pessoa pode contribuir com ela. Não há filtro, 
nem especialistas, ninguém que tenha a última palavra 
nas questões específicas. Qualquer internauta pode 
escrever um verbete ou modificar um já existente. 

Para a Wikipedia, hoje escreve uma pessoa; amanhã 
outra. O que ontem era verdadeiro hoje não precisa 
necessariamente continuar sendo e depois de amanhã 
outras coisas serão válidas. Na Wikipedia não há vín-
culos de obrigação, nem escritórios, nem honorários, 
apenas um número de colaboradores anônimos que 
cresce sem parar. Na verdade, esta é a receita para o 
caos absoluto. 

A Wikipedia funciona internamente como uma 
comunidade, mas será que funciona externamente 
como uma enciclopédia? A revista científica Nature 
publicou em dezembro de 2005 um estudo que com-
para 42 artigos sobre temas científicos da Wikipedia e 
da Enciclopédia Britânica. Segundo o estudo, nenhuma 
das duas enciclopédias ________ muito quanto à exa-
tidão, ou melhor, inexatidão. Os verbetes da Britânica 
continham em média três erros; os da Wikipedia, quatro. 

Não há enciclopédias sem erros. A Brockhaus, enci-
clopédia alemã, também não é infalível. A democratiza-
ção do conhecimento, da forma como é praticada pela 
Wikipedia, induz invariavelmente a imprecisões. E 
quem será capaz de reconhecer essas imprecisões, se 
não houver a garantia de que esses dados já foram 
comprovados? A verdade não funciona como uma 
máquina que pára simplesmente de funcionar quando 
ocorre um erro. As inverdades ________ vida longa. 

Utilizar a Wikipedia enriquece tanto quanto con-
versar com uma pessoa erudita. ________ conheci-
mento de fatos, boatos e muitas opiniões, alguns erros 
e semiverdades. E, como em toda conversa, deve-se 
ouvir atentamente o interlocutor, porque ele tem coisas 
interessantes a comunicar, mas, querendo utilizar os 
dados, é melhor comprová-los antes. 

 
Adaptado de: KOHLENBERG, Kerstin. O universo anár-

quico da Wiki. Tradução de Maria José de Almeida Muller. 
Humboldt, ano 49, 2007, n. 94. 

 

09. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das linhas 21, 32 e 34. 

 
(A) diferiam – tem – Toma-se 

(B) diferiam – têm – Toma-se 

(C) diferia    – têm – Tomam-se 

(D) diferia    – têm – Toma-se 

(E) diferiam – tem – Tomam-se 
 
 
 

 
10. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O fato de não haver um controle de entrada de 
informações na Wikipedia sugere que esta 
enciclopédia não é confiável. 

II - Os números do estudo referido no texto permitem 
concluir que, assim como a Wikipedia, as 
enciclopédias clássicas também contam com a 
contribuição de não-especialistas. 

III - O reconhecimento de que existem imprecisões na 
Wikipedia impede a democratização do 
conhecimento. 

 
Quais estão de acordo com o texto? 

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

 

11. Considere o enunciado abaixo e as três propostas 
para completá-lo. 
 
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
1 - tenha (l. 04) por teve. 

2 - cresce (l. 13) por vem crescendo. 

3 - continham (l. 23) por conteriam. 
 

Quais propostas estão corretas? 
 

(A) Apenas 1. 

(B) Apenas 2. 

(C) Apenas 3. 

(D) Apenas 1 e 3. 

(E) 1, 2 e 3. 
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12. Considere as propostas de alteração de pontuação 

abaixo e assinale com 1 as que constituem um 
procedimento facultativo e com 2 as que 
constituem um procedimento incorreto. 

 
(  ) Substituir o ponto final da linha 13 por ponto-e-

vírgula, desconsiderando o uso de iniciais 
maiúsculas e minúsculas. 

(  ) Acrescentar vírgula depois de estudo (l. 18). 

(  ) Retirar a vírgula da linha 28. 

(  ) Substituir o ponto final da linha 34 por dois-pontos, 
desconsiderando o uso de iniciais maiúsculas e 
minúsculas. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 1 – 1 – 2. 
(B) 1 – 2 – 1 – 1. 
(C) 1 – 2 – 2 – 2. 
(D) 2 – 1 – 1 – 2. 
(E) 2 – 1 – 2 – 1. 

 

13. Considere o enunciado abaixo e as três propostas 
para completá-lo. 

 
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
1 - Segundo (l. 20) por Consoante. 

2 - da forma como (l. 26) por assim como. 

3 - toda (l. 36) por qualquer. 
 

Quais propostas estão corretas? 
 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 3. 
(E) 1, 2 e 3. 

 

14. Considere as seguintes afirmações sobre a palavra 
infalível (l. 25). 

 
I - Nela ocorre o mesmo prefixo que na palavra 

imprecisões (l. 28). 

II - O sufixo que nela ocorre tem o sentido de 
‘passível de’. 

III - Ela pertence à mesma família da palavra falha. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
15. A relação estabelecida entre o trecho querendo 

utilizar os dados (l. 38-39) e os que o circundam (l. 
36-39) é de 

 
(A) condição. 
(B) adição. 
(C) concessão. 
(D) causa. 
(E) conseqüência. 

 

Instrução: As questões 16 a 20 referem-se à Lei nº 
8112/90. 

 

16. São formas de provimento de cargo público: 
 

(A) promoção, readaptação e recondução. 
(B) reversão, transferência e reintegração. 
(C) nomeação, promoção, ascensão e aproveitamento. 
(D) ascensão, aproveitamento e transferência. 
(E) nomeação, reintegração, reversão e transferência. 

 

17. Em relação às vantagens que poderão ser pagas ao 
servidor, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor 

indenizações, gratificações e adicionais. 

II - As indenizações se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito. 

III - As vantagens pecuniárias não serão computadas, 
nem acumuladas, para efeito de concessão de 
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

IV - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 
vencimento ou provento, excetuando-se os casos 
e condições indicados em lei. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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18. Quanto às responsabilidades dos servidores, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

(A) O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

(B) Tratando-se de dano causado a terceiros, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva. 

(C) A indenização de prejuízo dolosamente causado 
ao erário somente será liquidada na forma prevista 
no art. 46, na falta de outros bens que assegurem 
a execução do débito pela via judicial. 

(D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será integralmente 
executada. 

(E) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

 

19. Em relação à responsabilidade administrativa, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Da sindicância poderá resultar: arquivamento do 

processo; aplicação de penalidade de advertência 
ou suspensão de até 60 (sessenta) dias; instauração 
de processo disciplinar. 

(B) As denúncias sobre irregularidades serão objeto 
de apuração, desde que contenham a identificação 
e o endereço do denunciante e sejam formuladas 
por escrito, confirmada a autenticidade. 

(C) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar 
a imposição de penalidade de suspensão por mais 
de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição 
de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

(D) O prazo para conclusão da sindicância não excederá 
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

(E) Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. Considere as afirmações sobre o exercício do cargo 

pelos servidores públicos sob o regime jurídico da Lei 
8112/90. 

 
I - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo público ou da função de confiança. 

II - É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

III - O servidor será exonerado do cargo ou será 
tornado sem efeito o ato de sua designação para 
função de confiança, se não entrar em exercício 
nos prazos previstos neste artigo, observado o 
disposto no art. 18. 

IV - À autoridade competente do órgão ou entidade 
para onde for nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício. 

V - O início do exercício de função de confiança 
coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, ainda que o servidor esteja em 
licença ou afastado por qualquer outro motivo 
legal. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

21. Analise os saldos contábeis demonstrados na tabela 
abaixo. 
 

Custo de Mercadorias Vendidas R$ 130.000,00 

Fornecedores R$ 100.000,00 

Estoque Inicial R$ 70.000,00 

Venda de Mercadorias R$ 160.000,00 

Compra de Mercadorias para Re-
venda 

R$ 135.000,00 

Clientes R$ 80.000,00 

Devolução de Compras R$ 18.000,00 

 
Com base nos dados fornecidos na tabela, pode-se 
dizer que o valor do Estoque Final é 

 
(A) R$ 45.000,00. 
(B) R$ 57.000,00. 
(C) R$ 67.000,00. 
(D) R$ 75.000,00. 
(E) R$ 93.000,00. 
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22.  Determinada empresa apresentou, em 31.12.2006, 

os saldos das contas relacionadas na tabela abaixo. 

 

Duplicatas a Receber R$ 2.000,00 

Receita de Vendas R$ 9.000,00 

Receita de Aplicações Financeiras R$ 1.000,00 

Mercadorias para Revenda R$ 3.000,00 

Máquinas e Equipamentos R$ 10.000,00 

Lucros Acumulados R$ 1.500,00 

Impostos a Pagar R$ 2.160,00 

Imóveis em Uso R$ 25.000,00 

Duplicatas a Pagar R$ 5.900,00 

Despesas com Salários R$ 1.860,00 

Despesas com Aluguéis R$ 950,00 

Custo com Mercadorias Vendidas R$ 750,00 

Capital Social R$ 25.000,00 

Bancos Conta Movimento R$ 1.000,00 

 
Após a elaboração da Demonstração do Resultado do 
Exercício e do Balanço Patrimonial, a empresa 
encontrará um 

 
(A) Ativo Circulante no valor de R$ 7.000,00. 
(B) Lucro Líquido no valor de R$ 7.940,00. 
(C) Passivo Circulante no valor de R$ 9.920,00. 
(D) Patrimônio Líquido no valor de R$ 32.940,00. 
(E) Ativo Permanente no valor de R$ 38.000,00. 

 

23. Que nome se dá à modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados, ou que 
atendam a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação? 

 
(A) Concorrência. 
(B) Tomada de preços. 
(C) Concurso. 
(D) Convite. 
(E) Leilão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24. Assinale a alternativa que apresenta apenas contas 
patrimoniais. 

 
(A) fornecedores, credores, salários a pagar, impostos 

a recolher, provisão para imposto de renda. 

(B) veículos, aluguéis passivos, fornecedores, credores, 
impostos a recuperar. 

(C) capital social, caixa,  adiantamentos a fornecedores, 
juros ativos, duplicatas a pagar. 

(D) vendas de mercadorias, salários a pagar, prêmios 
de seguros, descontos concedidos, fornecedores, 
duplicatas a receber. 

(E) ordenados, caixa, juros passivos, móveis e 
utensílios, adiantamentos a diretores. 

 

25. As contas podem ser classificadas em dois grupos, 
sendo que as contas de um grupo demonstram a 
dinâmica patrimonial e as contas do outro grupo 
refletem a posição estática do patrimônio. As contas 
classificam-se, respectivamente, como 
 
(A) Patrimoniais – Resultado. 
(B) Resultado – Patrimoniais. 
(C) Ativas – Diferenciais. 
(D) Diferenciais – Resultado. 
(E) Integrais – Patrimoniais. 

 

26. Um dos objetivos da realização da licitação é 
 

(A) gerar a formação de vínculo e estipular 
obrigações recíprocas. 

(B) garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, atendendo a um dos princípios 
básicos que rege a administração pública. 

(C) fornecer, aos seus usuários, um conjunto mínimo 
de informações, que lhe possibilitem o 
conhecimento e a análise da situação do 
contratado e melhor opção de preço. 

(D) estabelecer tratamento diferenciado de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária, ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras, 
empresas estrangeiras e prestadores de serviços. 

(E) caracterizar ato administrativo formal, necessário 
para a aquisição de bens e serviços na 
administração pública. 

 

27. O estudo e o controle do patrimônio, para permitir a 
obtenção de informações econômicas e financeiras a 
cerca da entidade, caracteriza o 
 
(A) conceito de contabilidade. 
(B) objeto da contabilidade. 
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(C) campo de aplicação da contabilidade. 
(D) objetivo da contabilidade. 
(E) controle das técnicas de contabilidade. 

 
28. A Lei n° 4.320/64 no seu art.12, apresenta a 

discriminação da despesa nas seguintes categorias 
econômicas 

 
(A) Despesas Correntes e Despesas de Capital. 

(B) Despesas de Custeio e Transferências Correntes. 

(C) Despesas Patrimoniais e Despesas Correntes. 

(D) Investimentos e Despesas de Capital. 

(E) Despesas de Custeio e Despesas de Capital. 
 

29. Assinale a afirmação correta em relação aos princípios 
orçamentários. 

 
(A) O princípio da exclusividade aparece na Constituição 

Federal, informando que a lei orçamentaria anual 
poderá conter dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, proibindo a 
autorização para abertura de créditos 
suplementares e a contratação de operação de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, 
nos termos da lei. 

(B) De acordo com o princípio da programação, as 
receitas e as despesas devem aparecer no 
orçamento de tal forma que se possa saber, 
pormenorizadamente, a origem dos recursos e a sua 
aplicação. 

(C) O princípio da competência diz que as receitas e 
os custos serão atribuídos aos períodos de acordo 
com a real incorrência dos mesmos, e não quando 
se registram os recebimentos ou pagamentos. 

(D) O princípio do equilíbrio estabelece que o 
orçamento público deverá manter o equilíbrio 
financeiro entre a receita e a despesa pública, 
significando que o total da receita deve ser 
sempre igual ao total da despesa. 

(E) O princípio da unidade estabelece que todas as 
parcelas da receita e da despesa devem aparecer no 
orçamento em seus valores brutos, sem qualquer 
tipo de dedução. 

 

30. As metas e prioridades da administração pública, que 
disporá sobre as alterações na legislação tributária, 
serão estabelecidas 

 
(A) na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
(B) na Receita Corrente Líquida (RCL). 
(C) no Plano Plurianual (PPA). 
(D) na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
(E) no Balanço Patrimonial (BP). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
31. De acordo com a Lei nº 4.320/64, art. 40, os Créditos 

Suplementares são destinados a atender despesas 
 

(A) urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 

(B) para as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 

(C) com dotação insuficiente, embora previstas no 
orçamento. 

(D) insuficientes para atender a demanda da 
sociedade e dos entes públicos. 

(E) destinadas a reforço de dotação orçamentária. 
 

32. Assinale a alternativa correta em relação ao registro 
de débito e crédito nas contas. 

 
(A) O débito aumenta o ativo e as receitas e diminui 

patrimônio líquido e as despesas. 

(B) O crédito aumenta o passivo, o patrimônio líquido 
e as receitas e diminui o ativo e as despesas. 

(C) A grandeza inicial das contas passivo, patrimônio 
líquido e receita é o débito, e a grandeza das 
contas de ativo e despesa é o crédito. 

(D) O ativo, as receitas e o passivo têm sempre o 
saldo credor, e as contas de despesas e de 
patrimônio líquido têm sempre o saldo devedor. 

(E) As contas de ativo e de patrimônio líquido têm 
sempre o saldo credor, e as contas do passivo 
têm sempre o saldo devedor. 

 

33. A liquidação da despesa compreende o segundo estágio 
da despesa, aquele 

 
(A) em que o credor comparece perante o agente 

pagador, identifica-se, recebe seu crédito e dá a 
competente quitação. 

(B) em que, através de ato emanado de autoridade 
competente, é criada para o Poder Público uma 
obrigação de Pagamento. 

(C) que se caracteriza a fixação da despesa 
orçamentária, ou seja, o instrumento no qual são 
legalmente fixadas as discriminações e 
especificações dos créditos orçamentários. 

(D) em que o Tesouro Público entrega aos agentes 
pagadores os meios de pagamento. 

(E) em que se verifica o direito adquirido pelo credor, 
tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
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34. O princípio da oportunidade refere-se, 

simultaneamente, à tempestividade e à integridade do 
registro do patrimônio e das mutações, determinando 
que este seja feito de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das causas que as 
originaram. Assinale a alternativa correta quanto ao 
registro das variações. 

 
(A) As variações só podem ser registradas 

considerando apenas os elementos quantitativos 
e físicos quando houver absoluta certeza de sua 
ocorrência. 

(B) O registro de provisões oriundas de estimativas é 
facultativo. 

(C) Mesmo que precisamente estimável, o registro 
das variações patrimoniais não deve ser feito, por 
não existir razoável certeza de sua ocorrência. 

(D) Os componentes do patrimônio devem ser 
registrados pelos valores originais das 
transações, obrigatoriamente. 

(E) Desde que tecnicamente estimável, o registro das 
variações patrimoniais deve ser feito, mesmo na 
hipótese de somente existir razoável certeza de 
sua ocorrência. 

 

Instrução: As questões 35 a 38 terão por base os dados 
abaixo. 

 
CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS 

R$ 3.621.530,00 

CUSTOS NÃO OPERACIONAIS R$ 2.000,00 
DESPESAS FINANCEIRAS R$ 284.308,00 
DESPESAS COM VENDAS R$ 375.993,00 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 120.000,00 
DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 560.840,00 
RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 6.542.794,00 
ICMS SOBRE VENDAS R$ 1.188.831,00 
OUTRAS RECEITAS OPERACIO-
NAIS 

R$ 8.394,00 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 10.860,00 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 3.058,00 

 
Provisão para Contribuição Social - 9%  
Contribuição para o IR - 15%  
Para fins de tributação, o lucro fiscal deve ser 
considerado igual ao contábil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Após o levantamento da Demonstração do Resultado 
do Exercício, pode-se afirmar que a Receita Líquida de 
Vendas é 
 
(A) R$ 312.819,00. 
(B) R$ 410.546,00. 
(C) R$ 411.604,00. 
(D) R$ 1.171.593,00. 
(E) R$ 4.793.123,00. 
 

36. Após o levantamento da Demonstração do Resultado 
do Exercício, pode-se afirmar que o Lucro Operacional 
Líquido é 

 
(A) R$ 312.819,00. 
(B) R$ 410.546,00. 
(C) R$ 411.604,00. 
(D) R$ 1.171.593,00. 
(E) R$ 4.793.123,00. 
 

37. Após o levantamento da Demonstração do Resultado 
do Exercício, pode-se afirmar que o Lucro antes do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social é 

 
(A) R$ 312.819,00. 
(B) R$ 410.546,00. 
(C) R$ 411.604,00. 
(D) R$ 1.171.593,00. 
(E) R$ 4.793.123,00. 

 

38. Após o levantamento da Demonstração do Resultado 
do Exercício, pode-se afirmar que o Resultado 
Operacional Bruto é 

 
(A) R$ 312.819,00. 
(B) R$ 410.546,00. 
(C) R$ 411.604,00. 
(D) R$ 1.171.593,00. 
(E) R$ 4.793.123,00. 

 

39. Considere o fato contábil abaixo. 
 

FATO: Pagamento da parcela do fornecedor, no valor 
de R$1.000,00 com juros de R$100,00, mediante 
cheque nº 425. 
 
Assinale a alternativa que apresenta o registro contábil 
correto para a situação descrita acima. 

 
(A) Debita: Fornecedor - 1.000,00; Credita: Banco - 

1.000,00 
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(B) Debita: Banco - 1.000,00; Credita: Fornecedor- 
1.000,00 

(C) Debita: Fornecedor - 1.000,00; Debita: Juros - 
100,00 - Credita: Banco - 1.100,00 

(D) Debita: Banco - 1.100,00; Credita: Fornecedor - 
1.000,00; Credita: Juros - 100,00 

(E) Debita: Fornecedor - 900,00; Credita: Banco - 
900,00 

40. A contabilidade dispõe de alguns Livros para evidenciar 
as movimentações da entidade. Dentre esses livros, 
destaca-se o Livro Razão. De acordo com as normas 
de escrituração do Livro Razão, é correto afirmar que 

 
(A) os registros dos mais diversos fatos contábeis são 

feitos nas respectivas datas, apenas em fichas, 
atendendo à ordem cronológica dos fatos 
contábeis. 

(B) é um livro auxiliar, onde são escrituradas, de 
forma descritiva, todas as entradas e saídas de 
dinheiro. 

(C) os elementos necessários em cada registro no 
Livro Razão são: nome da conta, os valores do 
débito e do crédito, a data, o histórico e o saldo 
da conta. 

(D) o Livro Razão é uma demonstração contábil que 
representa a origem dos recursos, indicados através 
dos débitos e créditos relacionados. 

(E) cada ficha do Livro Razão é utilizada para duas 
contas, evidenciando o débito e o crédito das 
mesmas. 

 

41. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa pode 
ser constituída, observadas as exigências pertinentes, 

 
(A) sempre que o resultado do exercício for inferior à 

mesma. 

(B) quando não houver saldo remanescente da 
provisão do exercício anterior. 

(C) quando o montante das demais provisões 
constituídas for inferior a 5% do Capital Social. 

(D) qualquer que seja o resultado obtido pela empresa. 

(E) dependendo do valor de mercado dos estoques 
de mercadorias, em consonância ao segmento 
empresarial. 

 

42. Considere as afirmações abaixo sobre o plano de contas. 
 

I - O plano de contas deve conter o título de todas 
as contas julgadas necessárias. 

II - O plano de contas deve conter a função atribuída 
a cada conta. 

III - O plano de contas deve conter o estabelecimento 
da rotina dos lançamentos. 

 
Quais estão corretas? 

 

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

 
 
43. Considere o trecho a seguir. 

 
As contas do Ativo são classificadas tendo em vista 
______________, e as contas do Passivo são 
classificadas tendo em vista ______________. 
 
Assinale a alternativa com as expressões que 
preenchem corretamente as lacunas do trecho, na 
ordem em que aparecem. 
 
(A) ordem decrescente do grau de liquidez - ordem 

crescente do grau de liquidez. 

(B) ordem decrescente do grau de exigibilidade - ordem 
decrescente do grau de liquidez 

(C) ordem crescente do grau de liquidez - ordem 
decrescente dos prazos de exigibilidade. 

(D) ordem decrescente do grau de liquidez - ordem 
decrescente do grau de exigibilidade. 

(E) ordem crescente do grau de liquidez - ordem 
crescente dos prazos de exigibilidade. 

 

44. Um débito em uma conta de ativo e um crédito 
simultâneo, de igual valor, em uma conta de 
patrimônio líquido podem indicar 

 
(A) desinvestimento de capital. 
(B) compra de um imóvel. 
(C) empréstimo efetuado no banco. 
(D) receita do exercício maior do que a despesa. 
(E) aumento de capital social. 

 

45. Considere as contas abaixo. 
 

1 - Caixa 
2 - Fornecedores 
3 - Duplicatas a Pagar 
4 - Duplicatas a Receber 
5 - Clientes 
6 - Hardwares  
7 - Veículos 

 
Tendo por base a classificação em Bens, Direitos e 
Obrigações, conclui-se que 

 
(A) 1, 6 e 7 são bens; 4 e 5 são direitos e 2 e 3 são 

obrigações. 

(B) 1, 2 e 3 são bens; 4 e 5 são direitos e 6 e 7 são 
obrigações. 

(C) 1 e 6 são bens; 2, 3 e 5 são direitos e 4 e 7 são 
obrigações. 
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(D) 2 e 4 são bens; 1, 3 e 7 são direitos e 5 e 6 são 
obrigações. 

(E) 3, 5, e 6 são bens; 1 e 2 são direitos e 4 e 7 são 
obrigações. 

 

 
46. O patrimônio líquido de uma empresa , num 

determinado balanço patrimonial, era representado 
unicamente por duas contas: Capital Social (que 
estava totalmente integralizado no valor de 
R$10.000,00) e Prejuízos Acumulados de R$950,00. 
Pode-se assim afirmar, com certeza, que a empresa, 
na data do balanço, possuía 
 
(A) mais direitos que obrigações. 
(B) mais obrigações que direitos. 
(C) situação líquida positiva. 
(D) situação líquida negativa. 
(E) capital próprio inferior ao capital de terceiros. 

 

47. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso). 

 
(  ) O Balanço Patrimonial é levantado pelo menos 

uma vez por ano. 
(  ) O Balanço Patrimonial trata-se de demonstrativo 

que representa todas as operações da empresa. 
(  ) No ativo do Balanço Patrimonial devem ser incluídos 

todos os bens, direitos e obrigações. 
(  ) No passivo do Balanço Patrimonial devem constar 

somente direitos e obrigações. 
(  ) No Balanço Patrimonial, o patrimônio líquido 

representa as obrigações da empresa para com 
terceiros. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) V – V – F – F – F. 
(D) F – F – V – V – F. 
(E) F – F – F – V – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrução: As questões 48 a 50 terão por base os dados 

abaixo. 
 

Os seguintes saldos foram tirados do Balanço 
Patrimonial de uma empresa*: 

 

Caixa R$ 30.700,00 
Capital Social R$ 119.000,00 
Fornecedores (Curto Prazo) R$ 178.600,00 
Clientes (Curto Prazo) R$ 90.000,00 
Estoques R$ 120.000,00 
Financiamentos a Pagar (Longo 
Prazo) 

R$ 60.000,00 

Financiamentos a Pagar (Curto Pra-
zo) 

R$ 180.000,00 

Lucros ou Prejuízos Acumulados R$ 30.000,00 
Máquinas Equipamentos R$ 150.000,00 
Participações Societárias em Coliga-
das 

R$ 140.000,00 

Depreciações Acumuladas R$ 11.200,00 
Duplicatas Descontadas R$ 11.900,00 

*Dados extraídos em 31.12.2007. 
 

48. A análise dos dados acima permite concluir que o 
Ativo Circulante atinge o montante de  
 
(A) R$ 215.900,00. 
(B) R$ 216.900,00. 
(C) R$ 228.800,00. 
(D) R$ 240.900,00. 
(E) R$ 241.700,00. 

 

49. A análise dos dados acima permite concluir que o 
Ativo Permanente atinge o montante de 

 
(A) R$ 278.800,00. 
(B) R$ 290.000,00. 
(C) R$ 301.900,00. 
(D) R$ 302.900,00. 
(E) R$ 308.800,00. 

 

50. A análise dos dados acima permite concluir que o 
Passivo Circulante atinge o montante de 

 
(A) R$ 358.600,00. 
(B) R$ 359.600,00. 
(C) R$ 360.500,00. 
(D) R$ 360.700,00. 
(E) R$ 370.800,00. 
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