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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A reciclagem de lixo, embora muitas vezes seja 

_______ uma invenção do movimento ambiental, é 
uma arte antiga. Valas de compostagem eram empre-
gadas pelos cidadãos de Cnossos, em Creta, há quatro 
mil anos. A reciclagem do lixo – na forma de compos-
tagem e adubação – desempenhou um papel crucial 
na explosiva expansão das cidades medievais da 
Europa. Uma densa concentração de seres humanos 
exige, por definição, uma significativa absorção de 
energia para se sustentar, a começar por um sistema 
confiável de abastecimento de alimentos. As cidades da 
Idade Média não dispunham de rodovias ou cargueiros 
para o transporte de gêneros alimentícios e, assim, o 
tamanho de suas populações estava limitado à fertili-
dade do solo circundante. Se a terra pudesse prover 
alimentos para cinco mil pessoas, a população estaria 
_______ a esse número. Ao restituírem à terra o lixo 
orgânico que produziam, no entanto, as primeiras 
cidades medievais aumentaram a produtividade do 
solo, elevando, portanto, o teto populacional e, conse-
quentemente, produzindo mais lixo – e cada vez mais 
solo fértil. Para se ter uma idéia, esse ciclo de reali-
mentação transformou as extensões pantanosas dos 
Países Baixos, que historicamente sustentavam não 
mais que isolados grupos de pescadores, em alguns 
dos solos mais produtivos de toda a Europa. Ainda 
hoje, quando _______ a qualquer outra nação do 
mundo, a Holanda tem a maior densidade populacional. 

 
Adaptado de: JOHNSON, S. O mapa fantasma. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. p. 16-17. 

 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
as lacunas das linhas 02, 17 e 27 respectivamente. 

 
(A) considerado – limitada – comparado 

(B) considerada – limitada – comparado 

(C) considerada – limitada – comparada  

(D) considerado – limitado – comparado 

(E) considerado – limitada – comparada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a alternativa que faz uma afirmação 
INCORRETA a respeito do texto. 

 
(A) O segundo período do texto, iniciado na linha 03, 

traz um exemplo para sustentar o que é dito no 
primeiro. 

(B) O período que se inicia na linha 05 permite entender 
que a reciclagem de lixo nas cidades da Idade 
Média foi fator fundamental no aumento das suas 
populações. 

(C) O período que se inicia na linha 17 permite entender 
que alta densidade populacional não tem como 
consequência o empobrecimento do solo de uma 
região. 

(D) O período iniciado na linha 22 permite entender 
que as extensões pantanosas dos Países Baixos 
tornaram-se produtivas porque o solo alagadiço 
foi transformado em solo seco pelo preenchimento 
de lixo. 

(E) O último período do texto permite entender que, 
desde a Idade Média, a Holanda possui uma 
densidade populacional inigualável no mundo. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma sugestão de 
alteração correta sem prejuízo da correção gramatical 
e do sentido contextual. 

 
(A) substituição de há (l. 04) por fazem 

(B) substituição de Uma densa concentração (l. 08) 
por Densas concentrações, sem outra alteração 
no período 

(C) substituição de dispunham (l. 12) por disporam. 

(D) substituição de pudesse prover (l. 15) por 
proviesse. 

(E) substituição de sustentavam (l. 24) por davam 
sustento a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 



 
 

FAURGS – ALVORADA – Edital 31/2009  31 - Contador 

 Pág. 4 

 

 

04. Considere as seguintes afirmações sobre pontuação 
em relação ao texto. 

 
I - Uma vírgula poderia ser inserida antes da conjunção 

e (l. 13), visto que o sujeito da segunda oração é 
distinto do da primeira. 

II - O travessão da linha 21 poderia ser suprimido 
sem prejuízo à correção do período, tendo em vista 
que sua função é exclusivamente enfática. 

III - Desconsiderando-se o uso das maiúsculas, a 
expressão Ainda hoje (l. 26-27) poderia ser 
transferida para o final do período em que se 
encontra, mas continuaria tendo de ficar separada 
por vírgula do restante do período. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Considere as sugestões de supressão de artigo. 
 

I - Supressão de um (l. 06) 

II - Supressão de uma (l. 09) 

III - Supressão de as (l. 23) 
 

Quais alteram o significado da frase em que estão? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
O horário eleitoral gratuito interessa apenas aos 

próprios candidatos e é pouco visto pela população 
em geral? Pesquisas do Ibope indicam que a propa-
ganda política alcança de 30% ___ 40% de audiência, 
números que desmentem a completa rejeição dos que 
assistem à TV e ouvem rádio. Cientistas sociais falam 
do poder efetivo que a informação passada direta-
mente pelos candidatos teria sobre o eleitor, o que 
seria comprovado pelos exemplos de políticos que sal-
tam à frente dos adversários após terem a visibilidade 
das propostas ________ pelos meios eletrônicos. Os 
pesquisadores lembram outro fator que consideram 
benéfico dos comerciais eleitorais: o fato _____ 
propaganda não ser paga por políticos e partidos 
combateria, por tabela, o abuso do poder econômico. 
A Receita Federal dá isenção fiscal à mídia para fazer 
a transmissão e os candidatos têm de se adequar a 
um determinado tempo previamente estipulado. Ou 
seja, ter recursos não garante mais tempo de exposição. 
Embora muito criticada pela mídia, pode ser que a 
oportunidade de conhecer um pouco mais os candida-
tos seja um ganho para o eleitor. 
 
Adaptado de: SANTOS, L. H. L. Mitos desfeitos. Pesquisa 
FAPESP, Edição 152 - Outubro de 2008. 
 

06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 04, 11 e 13, na ordem em que 
aparecem. 

 
(A) a – ampliada – de a 
(B) à – ampliadas – da 
(C) a – ampliadas – da 
(D) à – ampliada – da 
(E) a – ampliadas – de a 

 

07. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A interrogação que inicia o texto visa a atrair a 
atenção do leitor para a reflexão quanto ao papel do 
horário eleitoral e à sua efetividade entre os eleitores. 

II - A oração reduzida Embora muito criticada pela 
mídia (l. 20) deixa implícito que, na perspectiva do 
autor, a mídia critica exageradamente o horário elei-
toral gratuito. 

III - A expressão pode ser (l. 20) indica que o autor 
acredita que o eleitor não saia ganhando com o 
horário eleitoral. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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08. As formas teria (l. 08), seria comprovado (l. 09) e 
combateria (l. 15) estão empregadas no futuro do 
pretérito. O emprego, no texto, deste tempo verbal 

 
(A) expressa a descrença do autor quanto à efetivi-

dade do horário eleitoral gratuito. 

(B) indica a intenção do autor de não se comprometer 
com as interpretações apresentadas pelos cientistas 
sociais. 

(C) sugere a posição contrária do autor quanto à 
pertinência do horário eleitoral gratuito. 

(D) expressa a ênfase dada às interpretações apresen-
tadas pelos cientistas sociais e sustentadas pelos 
argumentos indicados. 

(E) sugere a plena concordância do autor quanto à 
importância do horário eleitoral gratuito. 

 

09. Considere as sugestões de substituição de trechos do 
texto. 

 
I - dos que assistem à TV e ouvem rádio (l. 05-06) 

por dos telespectadores e radiouvintes. 

II -  passada diretamente pelos candidatos 
(l. 07-08) por que os candidatos passaram 
diretamente 

III - após terem (l. 10) por quando têm 
 

Quais delas mantêm o significado do período? 
 

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

 

10. A relação de significado que o trecho iniciado pela 
conjunção e (l. 17) mantém com o trecho anterior do 
mesmo período poderia ser explicitada inserindo-se, 
entre vírgulas, antes da expressão os candidatos 
(l. 17), a expressão 

 
(A) desse modo. 
(B) além disso. 
(C) consequentemente. 
(D) portanto. 
(E) aliás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Os macacos da Tanzânia, conforme pesquisa que 

analisou 94 animais no parque de Gombe, estão 
infectados por uma das 40 versões do SIV (vírus da 
imunodeficiência símia). O tipo identificado agora é 
o que pode ter pulado a barreira e ter transportado a 
Aids dos macacos para os homens. 

O SIV letal causou uma mortalidade dez vezes 
maior na população contaminada do que nos macacos 
de Gombe que não tinham o vírus. Até hoje, achava-se 
que o SIV não causasse Aids nos macacos. Como esses 
bichos estão na origem do HIV, os cientistas tinham 
um enigma diante deles: como um vírus ________ de 
uma espécie pôde causar uma doença letal na outra? 

Apesar de os chimpanzés do parque de Gombe 
estarem infectados pelo SIV e não pelo HIV, as análises 
feitas pelo grupo da pesquisadora Beatrice Hahn, 
professora da Universidade do Alabama (EUA), 
mostraram _______ entre as duas doenças. A versão 
letal do vírus da Aids dos macacos está associada com 
a queda progressiva das células T no sangue. Esse 
grupo de células também é o mais importante do 
sistema imunológico dos seres humanos. 

No caso da Aids em __________, o vírus ataca os 
mesmos linfócitos, deixando o exército de defesa do 
corpo desorientado e vulnerável a vários ataques 
oportunistas. O paciente pode morrer de tuberculose 
ou até mesmo de gripe, por exemplo. 

 
Adaptado de: GERAQUE, Eduardo. Aids mata macacos na 
Tanzânia. Folha de São Paulo, 23 de julho de 2009, p. A16. 
 

 

11. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 12, 18 e 23, de modo a 
manter o significado contextual. 

 
(A) inofensivo – semelhanças – humanos 

(B) inofensivo – diferenças – humanos 

(C) agressivo – semelhanças – macacos 

(D) agressivo – diferenças – macacos 

(E) inofensivo – semelhanças – macacos 
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12. Considere as seguintes propostas de deslocamento de 
palavras do texto, sem levar em conta o uso de iniciais 
maiúsculas e minúsculas e de vírgulas. 

 
1 - Deslocar agora (l. 04) para depois de barreira 

(l. 05). 

2 - Deslocar Até hoje (l. 09) para depois de achava-se 
(l. 09). 

3 - Deslocar também (l. 21) para depois de seres 
humanos (l. 22). 

 
Quais manteriam o significado da frase do texto? 

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

 

13. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo 
sufixo tem o sentido de ‘passível de’. 

 
(A) contaminada (l. 08) 
(B) letal (l. 19) 
(C) imunológico (l. 22) 
(D) vulnerável (l. 25) 
(E) oportunistas (l. 26) 

 

14. Assinale com C (certo) as associações corretas entre 
vocábulos do texto e os segmentos a que se referem 
e com E (errado) as associações incorretas. 

 
(  ) o (l. 05) – O tipo (l. 04) 

(  ) que (l. 09) – macacos de Gombe (l. 08-09) 

(  ) deles (l. 12) – esses bichos (l. 10-11) 

(  ) outra (l. 13) – uma doença letal (l. 13) 
 

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

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

 

15. No contexto em que se encontra, a expressão até 
mesmo (l. 27) poderia ser substituída, sem prejuízo 
da correção gramatical e do significado contextual, por 

 
(A) inclusive. 
(B) muito menos. 
(C) no mínimo. 
(D) pelo menos. 
(E) ainda mais. 

 
 

16. Assinale a alternativa correta, relativamente aos cargos 
públicos disciplinados pela Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) A função gratificada é privativa de detentor de 

cargo de provimento efetivo ou de servidor estável 
do Município. 

(B) Os cargos em comissão poderão ser criados 
tão-somente para exercer funções de chefia ou 
assessoramento. 

(C) O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo em 
comissão. 

(D) Será tornada sem efeito a designação do servidor 
que não entrar no exercício da função gratificada 
no ato de investidura. 

(E) O exercício de cargo em comissão é compatível 
com a remuneração por serviço extraordinário. 

 

17. Assinale a alternativa que, nos termos do artigo 35 da 
Lei Municipal nº 730/1994, NÃO enseja vacância do 
cargo. 

 
(A) readaptação 
(B) demissão 
(C) reintegração 
(D) promoção 
(E) exoneração 

 

18. Assinale a alternativa correta em relação ao serviço 
extraordinário, conforme os artigos 57 e seguintes da 
Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) O serviço extraordinário será remunerado por hora 

de trabalho que exceda o período normal, com 
acréscimo de vinte por cento em relação à hora 
normal em dias úteis. 

(B) O servidor público municipal que ocupa cargo de 
vigia perceberá as horas excedentes com acrés-
cimo de vinte e cinco por cento aos domingos e 
cinquenta por cento nos feriados. 

(C) Nos domingos e feriados, o serviço extraordinário 
será remunerado, por hora de trabalho que exceda 
o período normal, com acréscimo de quarenta por 
cento em relação à hora normal. 

(D) O serviço extraordinário poderá ocorrer por 
determinação expressa ou tácita da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada 
do chefe da repartição, ou de ofício. 

(E) O serviço em horário extraordinário, prestado por 
servidor público municipal, não poderá exceder 
duas horas diárias, salvo casos excepcionais devi-
damente justificados. 
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19. Assinale a alternativa correta em relação ao Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme a Lei Municipal 
nº 730/1994. 

 
(A) O presidente da comissão deferirá, em cinco dias, 

pedidos considerados impertinentes ou meramente 
protelatórios. 

(B) O prazo para a conclusão do processo não excederá 
sessenta dias, contados da data do ato que cons-
tituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 
trinta dias. 

(C) Ultimada a instrução do processo, o indiciado será 
intimado para apresentar defesa escrita, no prazo 
de oito dias, assegurando-se-lhe vista do processo 
na repartição. 

(D) A citação do indiciado será feita com vinte e quatro 
horas de antecedência em relação à audiência 
inicial. 

(E) Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 
sabido, será citado por edital, divulgado como os 
demais atos oficiais do Município, com o prazo de 
dez dias. 

 

20. Assinale a alternativa correta em relação à contratação 
temporária de excepcional interesse público, conforme 
a Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) Para atender às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoal por tempo indeterminado. 

(B) As contratações temporárias de excepcional inte-
resse público não necessitam de dotação orçamen-
tária específica. 

(C) Consideram-se como de necessidade temporária 
de excepcional interesse público somente as contra-
tações que visam a combater surtos epidêmicos. 

(D) Nas contratações temporárias de excepcional 
interesse público é vedado o desvio de função de 
pessoa contratada. 

(E) Nas contratações temporárias de excepcional 
interesse público, serão assegurados aos contra-
tados todos os direitos garantidos aos demais 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A seguir são apresentadas cinco assertivas relaciona-
das às sociedades por ações. Assinale a opção que 
contém a afirmativa INCORRETA. 

 
(A) As demonstrações de que trata a Lei 6.404/76 

com a redação atualmente em vigor são: balanço 
patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados; demonstração das mutações do 
patrimônio líquido; demonstração do resultado do 
exercício; demonstração dos fluxos de caixa; e, 
no caso de companhia aberta, demonstração do 
valor adicionado. 

(B) As contas “ações de coligadas”, “ações de contro-
ladas” e “ações em tesouraria” contêm o mesmo 
tipo de saldo. 

(C) Se uma empresa mantém todas as duplicatas de 
sua emissão em determinado banco, em operação 
de desconto, a conta contábil “clientes” será 
creditada quando o cliente efetuar o pagamento 
em banco. 

(D) Quando o saldo da conta “bancos conta movi-
mento” de uma empresa apresenta saldo credor, 
o valor desse saldo passa a representar um passivo 
na estrutura patrimonial. 

(E) As contas de provisão tanto podem ser classifica-
das no passivo circulante e não circulante, como 
no ativo circulante e não circulante, dependendo 
de sua natureza, mas, mesmo assim, todas elas 
são formadas a partir de débitos lançados em 
contas de despesa. 

 

22. Considere, a seguir, os dados de uma empresa 
referentes ao mês de dezembro de 2008. 

 
- Despesa de dezembro/2008, paga em janeiro/2009: 
R$ 460,00. 

- Despesa de janeiro/2009, paga em dezembro/2008: 
R$ 680,00. 

- Despesa de dezembro/2008, paga em dezembro/2008: 
R$ 560,00. 

- Receita de dezembro/2008, recebida em janeiro/2009: 
R$ 330,00. 

- Receita de janeiro/2009, recebida em dezembro/2008: 
R$ 490,00. 

 
O resultado do referido mês conforme os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade é 

 
(A) um prejuízo de R$ 1.240,00. 

(B) um prejuízo de R$ 690,00. 

(C) um prejuízo de R$ 420,00. 

(D) um lucro de R$ 360,00. 

(E) um lucro de R$ 820,00. 
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23. As contas a seguir discriminadas e seus respectivos 
valores são da Cia. Beta, em 31 de dezembro de 2008.  

 
Contas  em R$ 

Aplicações de Liquidez Imediata 16.000,00 

Bancos Conta Movimento 23.000,00 

Caixa 80.000,00 

Capital Social 230.000,00 

Clientes (Vencimento após exercício seguinte) 21.300,00 

Clientes (Vencimento no exercício) 12.100,00 

Custo dos Produtos Vendidos 70.000,00 

Depreciações Acumuladas 22.500,00 

Despesas Administrativas 15.600,00 

Despesas de Vendas 10.000,00 

Despesas do Exercício Seguinte 6.200,00 

Despesas Financeiras 4.500,00 

Duplicatas Descontadas 8.000,00 

Empréstimos a Pagar (Vencimento exercício 
seguinte) 

19.600,00 

Estoques de Mercadorias 29.000,00 

Fornecedores (Vencimento exercício seguinte) 13.000,00 

Imóveis de Uso 75.000,00 

Imóveis para Renda 36.000,00 

Impostos sobre Vendas 22.100,00 

INSS a Recolher 9.500,00 

Máquinas e Equipamentos 17.600,00 

Outras Despesas Operacionais 1.000,00 

Prejuízos Acumulados 2.600,00 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3.200,00 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição 
Social 

2.300,00 

Receita Bruta de Vendas 130.000,00 

Reserva Legal 35.000,00 

Veículos de Uso 22.000,00 

 
Assinale a alternativa que, conforme a Lei 6.404/76 
com a redação atualmente em vigor, apresenta os 
valores corretos do ativo não circulante, do passivo 
circulante e do lucro bruto, respectivamente.  

 
(A) R$ 90.900,00 – R$ 9.500,00 – R$ 6.800,00. 

(B) R$ 113.400,00 – R$ 40.600,00 – R$ 107.900,00. 

(C) R$ 149.400,00 – R$ 45.300,00 – R$ 107.900,00. 

(D) R$ 149.400,00 – R$ 42.100,00 – R$ 37.900,00. 

(E) R$ 155.600,00 – R$ 47.600,00 – R$ 130.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Assinale a alternativa correta sobre a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. 

 
(A) Há dois métodos de divulgar os fluxos de caixa: o 

método direto e o método indireto. 

(B) Deve apresentar os fluxos de caixa do período 
classificados por atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento. 

(C) A demonstração é um indicador da capacidade de 
pagamento de empréstimos e dividendos e de re-
alizar novos investimentos sem uso de recursos 
externos. 

(D) O pagamento de parcelas de empréstimos é 
composto pelo valor do principal mais o valor de 
juros. Esses valores devem ser classificados 
como atividade de financiamento. 

(E) Equivalentes de caixa são caixa, depósitos bancá-
rios disponíveis e aplicações financeiras de curto 
prazo.  

 

25. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é com-
posta por duas partes. A primeira parte detalha a 
riqueza criada pela entidade. A segunda parte detalha 
a distribuição da riqueza criada.  

 
Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as seguintes 
afirmações com relação aos itens que detalham a 
riqueza criada ou a distribuição da riqueza criada.  

 
(  ) Receita de vendas de mercadorias e insumos ad-

quiridos de terceiros são itens da riqueza criada 
pela entidade. 

(  ) Despesas com remuneração direta com pessoal e 
insumos adquiridos de terceiros são itens da 
distribuição da riqueza criada pela entidade. 

(  ) Impostos, taxas, contribuições e remuneração de 
capitais de terceiros são itens da distribuição da 
riqueza criada pela entidade. 

(  ) Dividendos pagos e juros sobre capital próprio 
são itens da distribuição da riqueza criada pela 
entidade. 

(  ) Lucros retidos e prejuízos do exercício são itens 
da riqueza criada pela entidade. 

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

 
(A) F – F – V – V – F. 
(B) F – V – V – F – V. 
(C) V – V – F – V – F. 
(D) V – F – F – F – V. 
(E) V – F – V – V – F. 
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26. A Cia. Delta é uma empresa comercial que apresentou 
os seguintes índices de liquidez em três anos consecu-
tivos: 

 
Indicador Financeiro 2006 2007 2008 
Liquidez Seca  0,60 0,70 0,65 
Liquidez Corrente  1,10 1,15 1,15 
Liquidez Geral 1,30 1,25 1,25 

 
Com base nos indicadores financeiros de liquidez é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) a Cia. Delta apresenta capacidade de pagamento 

no curto prazo. 

(B) a liquidez seca é um importante índice para avaliar 
empresas cujas operações tendem ter elevado 
investimentos em estoques. 

(C) a liquidez geral indica que a Cia. Delta tem condi-
ções de contratar novos empréstimos porque 
apresenta capacidade de pagamento em longo 
prazo. 

(D) a Cia. Delta tem dependência da venda de estoques 
para ter condições de pagamento de passivos de 
curto prazo. 

(E) a capacidade de pagamento da Cia. Delta deve 
ser avaliada tanto em relação a uma série histórica 
da empresa quanto em relação aos índices médio 
do setor. 

 

27. O quadro abaixo apresenta três índices da Cia. Papagaio. 
 

Indicador Financeiro 2006 2007 2008 

Margem Líquida 6,00% 5,50% 5,00% 

Giro do Ativo Total 1,10 1,25 1,40 

Retorno sobre Ativo Total 6,60% 6,88% 7,00% 

 
Com base nesses índices, o contador da Cia. Papagaio 
fez as seguintes afirmações.  

 
I - O retorno líquido sobre as vendas tem-se reduzido 

no período analisado. 

II - A eficiência no uso dos ativos da empresa tem 
aumentado nos últimos anos. 

III - A rentabilidade sobre os investimentos tem 
aumentado a cada ano. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 

28. Para analisar o endividamento de uma empresa, o 
contador dispõe de diversos índices. Assinale a alter-
nativa correta sobre os índices de endividamento. 

 
(A) Quanto maior for o uso de capital de terceiros em 

relação ao ativo total, menor será o risco financeiro 
e o retorno potencial esperado. 

(B) Passivo Circulante / Passivo Exigível Total indica a 
proporção de dívidas a longo prazo em relação ao 
endividamento total da empresa. 

(C) O índice de endividamento geral indica a proporção 
de ativo total financiado por capital de terceiros. 

(D) Segregar o Passivo Exigível Total em contas 
financeiras e operacionais possibilita uma análise 
mais profunda do endividamento quanto à aplica-
ção do capital de terceiros. 

(E) Na regra geral, quanto maior for os índices de 
endividamento melhor é a situação da empresa. 

 

29. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os índices 
de rentabilidade. 

 
(A) A análise da rentabilidade da empresa pode ser 

realizada em três perspectivas: em relação às ven-
das, em relação ao ativo e em relação ao capital 
próprio. 

(B) A rentabilidade sobre o patrimônio líquido é um 
índice importante para o investidor avaliar o 
retorno sobre o capital que investiu. 

(C) A análise vertical das contas de resultado, especi-
ficamente do lucro bruto, do resultado operacional e 
do resultado líquido, permite identificar índices de 
rentabilidade em relação às vendas. 

(D) A rentabilidade sobre o ativo indica quanto o ativo 
total gerou de resultado líquido para a empresa. 

(E) A rentabilidade sobre o patrimônio líquido depende 
da distribuição de dividendos que a empresa 
propõe.  
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30. Analise as afirmativas a seguir sobre a Análise Hori-
zontal e a Análise Vertical. 

 
I - Os índices da análise horizontal possibilitam avali-

ar a evolução de determinada conta do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração do Resultado em 
uma série temporal. 

II - Os índices da análise vertical possibilitam avaliar a 
estrutura do Balanço Patrimonial e da Demonstra-
ção do Resultado em um determinado ano. 

III - Os índices da análise horizontal e da análise vertical 
são úteis quando analisados separadamente. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

31. O Auditor Independente deve estabelecer e documen-
tar seus honorários mediante avaliação dos serviços. 
Assinale a alternativa que NÃO representa um fator 
que deve ser considerado no momento de estabelecer 
os honorários. 

 
(A) o número de horas estimadas para a realização 

dos serviços 

(B) a qualificação técnica dos profissionais requeridos 
para participar da execução dos serviços 

(C) a complexidade e o custo do serviço a executar 

(D) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, 
habitual ou permanente 

(E) a possibilidade de prestação de serviços de con-
sultoria 

 

32. O auditor, para fins de fiscalização do exercício profis-
sional, deve conservar a boa guarda de toda a docu-
mentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres 
relacionados com os serviços realizados. Conforme as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, a partir da data de 
emissão do parecer do auditor, o prazo de guarda é de 

 
(A) dois anos. 
(B) três anos. 
(C) quatro anos. 
(D) cinco anos. 
(E) acordo com a necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 

33. O relatório é o documento pelo qual a auditoria interna 
apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo 
ser redigido com objetividade e imparcialidade, de 
forma a expressar, claramente, suas conclusões, 
recomendações e providências a serem tomadas pela 
administração da entidade.  

 
Considere os seguintes aspectos. 

 
I - o objetivo e a extensão dos trabalhos 

II - os principais procedimentos de auditoria aplicados 
e sua extensão 

III - a descrição dos fatos constatados e as evidências 
dos fatos que não foi possível encontrar 

IV - as conclusões e as recomendações resultantes 
dos fatos constatados 

 
Quais devem ser abordados pelo relatório de auditoria 
interna? 

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

 

34. Assinale a alternativa que apresenta os testes que 
visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, 
exatidão e validade dos dados produzidos pelos 
sistemas de informação da entidade. 

 
(A) testes de observância 
(B) testes substantivos 
(C) testes quantitativos 
(D) testes de amostragem 
(E) testes de investigação 
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35. O auditor deverá avaliar criticamente o sistema 
contábil, incluindo o controle interno, tanto em 
termos de concepção quanto de funcionamento 
efetivo, concedendo especial atenção às condições ou 
eventos que representem aumento de risco de fraude 
ou erro. São exemplos dessas condições ou eventos 
as assertivas apresentadas a seguir, EXCETO quando 

 
(A) não há mudanças frequentes de auditores e/ou 

advogados. 

(B) a alta administração é controlada por pessoa ou 
pequeno grupo, não existindo estrutura de super-
visão eficaz. 

(C) a entidade tem um investimento significativo em 
um setor ou linha de produto conhecido por estar 
sujeito a mudanças rápidas. 

(D) o pessoal da área contábil está sendo pressionado 
para concluir a elaboração das demonstrações 
contábeis em período demasiadamente curto. 

(E) registros inadequados, arquivos incompletos, 
ajustes excessivos nos livros e contas, transações 
não registradas de acordo com os procedimentos 
usuais e contas não conciliadas com os registros. 

 

36. O disposto abaixo consta da Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

 
“Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração e em cada ente da Federação, 
não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados...” 

 
Quais são esses percentuais, respectivamente, em 
relação à União, Estados e Municípios? 
 
(A) 50%, 60% e 60% 
(B) 50%, 60% e 70% 
(C) 60%, 50% e 70% 
(D) 60%, 60% e 70% 
(E) 70%, 60% e 50% 

 

37. O ato de controle pelo qual a autoridade competente 
confirma a classificação da proposta e a adjudicação 
do objeto da licitação ao proponente vencedor é 
chamado de  

 
(A) classificação. 
(B) adjudicação. 
(C) homologação. 
(D) formalização. 
(E) execução. 

 
 
 
 
 
 

38. Créditos suplementares, especiais e extraordinários 
são considerados créditos 

 
(A) adicionais. 
(B) integrantes da Lei Orçamentária Anual. 
(C) complementares. 
(D) integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(E) integrantes do Plano Plurianual. 

 

39. Superávit Orçamentário é representado  
 

(A) pela diferença, a menor, entre a receita realizada 
e a despesa realizada. 

(B) pela diferença, a maior, entre a receita realizada 
e a receita estimada. 

(C) pela diferença, a menor, entre a despesa realizada e 
a despesa prevista. 

(D) pela diferença, a maior, entre a receita realizada 
e a despesa realizada.  

(E) pelo saldo positivo da conta resultado orçamentário 
do período. 

 

40. No Balanço Patrimonial, o Ativo Financeiro compreen-
derá 

 
(A) os créditos e os valores realizáveis independentes 

de autorização orçamentária e os valores numerá-
rios e os bens de consumo estocados no almoxa-
rifado. 

(B) os créditos e os valores realizáveis independentes de 
autorização orçamentária e os valores numerários. 

(C) os créditos e os valores realizáveis dependentes de 
autorização orçamentária e os valores numerários. 

(D) os créditos e os valores realizáveis dependentes de 
autorização orçamentária, os valores numerários e 
os bens de consumo estocados no almoxarifado. 

(E) somente os valores realizáveis independentes de 
execução orçamentária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


