


C De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas

provas.

C As siglas seguintes, sempre que usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: MEC = Ministério da Educação; DF = Distrito

Federal; LODF = Lei Orgânica do Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7.

O ensino profissional sempre esteve voltado1

para o mercado de trabalho e para o seu ritmo de

desenvolvimento tecnológico, acompanhando e

respaldando as suas fases. Quando as mudanças da4

ciência e da tecnologia se processavam de maneira

vagarosa, o ensino profissional esteve voltado ao

desenvolvimento de capacidades específicas,7

vinculado a determinada tarefa ou posto de trabalho.

Sob essas bases, a formação geral esteve

caracterizada desde sempre pelo seu completo10

abandono até pela sua brevidade de complementação

para dar vez aos estudos mais técnicos, sendo

praticamente decretada a falência das ciências13

humanas como possibilidade de formação

profissional.

A formação profissional constituía-se16

unicamente na transferência da técnica dos artesãos,

os quais realizavam praticamente todas as tarefas,

sem uma expressiva presença de recursos19

tecnológicos e nenhuma necessidade de matemática,

línguas ou qualquer outra espécie de conhecimento

formal.22

Mesmo com todas as recomendações dos

organismos internacionais para o desenvolvimento do

ensino técnico, a grande oferta de ensino secundário25

manteve-se voltada ao ensino médio chamado

propedêutico. Essa situação é resultado, de um lado,

da exigüidade de recursos para se criarem boas28

escolas profissionais e, de outro, da busca de

profissões com melhor remuneração, em que se

empregam menos trabalhos manuais, uma vez que se31

mantém na sociedade o status quo das profissões

mais intelectualizadas.

Internet: <http://www.cefetsp.br/hist.htmL> (com adaptações).

Considerando o sentido e as estruturas morfossintáticas do texto, julgue

os itens subseqüentes.

1 O final do texto sinaliza para a histórica supremacia, na

contrapartida financeira, das funções em que são utilizados,

principalmente, recursos intelectuais perante as que empregam,

prioritariamente, trabalhos manuais.

2 No primeiro período do texto, a sintaxe das orações propicia a

compreensão de que os pronomes “seu” e “suas” referem-se,

respectivamente, a “mercado de trabalho” e “ensino profissional”.

3 A construção do segundo período do texto deixa explícito que o

ensino profissionalizante sempre objetivou o desenvolvimento de

capacidades específicas, referentes ao manuseio de ferramentas

destinadas ao cumprimento de determinada tarefa ou exercício da

profissão em um definido posto de trabalho.

4 Deduz-se da leitura do primeiro parágrafo que o pronome

demonstrativo presente na expressão “essas bases” (R.9) está

relacionado a fatores circunstanciais anteriormente citados, como o 

desenvolvimento de capacidades específicas, voltadas para o

mercado de trabalho, em função do desenvolvimento tecnológico.

5 De acordo com a direção argumentativa do primeiro parágrafo, é

correto afirmar que o trecho “a falência das ciências humanas como

possibilidade de formação profissional” (R.13-15) é conseqüência

direta do desenvolvimento exacerbado dos recursos tecnológicos.

6 A seguinte reescritura do segundo parágrafo do texto mantém as

relações sintáticas e semânticas originais: A formação

profissionalizante foi decorrência da transferência da técnica dos

antigos artesãos, que realizavam, com base na experiência adquirida

dos antepassados, todas as tarefas, sem qualquer necessidade de

matemática, línguas ou outra forma de conhecimento formal.

7 O vocábulo “propedêutico” (R.27) é termo adjetivo e significa

preliminar, introdutório; já a palavra “exigüidade” (R.28)

classifica-se como substantivo e, no contexto, tem o significado de

escassez.
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Sabe-se que, nos dias atuais, torna-se cada1

vez mais necessária uma sólida qualificação

profissional, constantemente atualizada por meio de
programas de requalificação e de educação4

continuada. Afinal, a vida profissional dos cidadãos
está sujeita a alterações profundas e rápidas quanto

a qualificação, emprego e renda, decorrentes  das7

inovações tecnológicas e das mudanças na

organização da produção. Fica claro, também, que
esse novo ordenamento, combinado com as políticas10

governamentais, afirma e reorienta prioridades de
forma a valorizar, sobremaneira, a educação básica.

Essa deve ser, realmente, a principal meta13

educacional brasileira para a próxima década, para

que o país possa manter e ampliar espaços na
economia mundial e, mais importante do que esse16

objetivo instrumental, melhorar o padrão e a
qualidade de vida da nossa população. A educação

profissional, por seu turno, não substitui a educação19

básica e, sim, complementa-a. A valorização desta,

entretanto, não significa a redução da importância
daquela. Ao contrário, uma educação profissional22

de qualidade, respaldada em educação básica
de qualidade, constitui a chave do êxito de

sociedades desenvolvidas.25

Internet: <http://www.ceset.unicamp.br> (com adaptações).

A partir do entendimento do texto acima, julgue os itens

a seguir, relativos aos princípios da tipologia textual e à

redação de correspondências oficiais.

8 Os três últimos períodos do texto, a partir da linha

18, ligados pelos elementos coesivos “entretanto”
(R.21) e “Ao contrário” (R.22), compreendem e

constituem um paradoxo; por isso não podem constar
de um relatório.

9 A forma como são apresentadas as idéias do texto
sustenta a afirmativa de que se trata de um texto

predominantemente dissertativo.

10 O texto acima comporta divisão em parágrafos. Uma

das possibilidades seria a divisão em dois parágrafos,
com o primeiro terminando em “educação básica”

(R.12).

11 O argumento de que “Essa deve ser, realmente, a

principal meta educacional brasileira para a próxima
década, para que o país possa manter e ampliar

espaços na economia mundial e, mais importante do
que esse objetivo instrumental, melhorar o padrão e

a qualidade de vida da nossa população” (R.13-18)
pode compor o texto da ata de uma reunião, desde

que relacionado à fala de um dos participantes
da sessão.

Setor privado domina ensino técnico no país

Está acontecendo no ensino técnico brasileiro o mesmo
fenômeno já cristalizado no superior: o setor privado vem aumentando
sua participação ano a ano, ocupando um vácuo deixado pelo poder
público. Dados do Censo Escolar do MEC tabulados pela Folha mostram
que, de 2001 para 2005, o número de matrículas nas escolas técnicas
particulares aumentou 78%. No setor público, esse aumento foi de 27%.

As escolas técnicas atendem, no país, a um público de,
aproximadamente, 700 mil estudantes. O conteúdo profissional desses
cursos pode ser conciliado com aulas do ensino médio ou feito por quem
já tenha diploma de nível médio.

O diploma de técnico, no entanto, não tem o mesmo valor de um
de graduação. Os cursos mais procurados estão na área de enfermagem
(142 mil alunos), informática (70 mil alunos), contabilidade (29 mil
alunos) e eletrônica (28 mil alunos).

Com o crescimento maior do ensino privado, o país tem hoje
58,2% de seus alunos em escolas particulares. Em 2001 (primeiro ano
em que esse setor foi pesquisado no censo escolar), a divisão era
praticamente igual, com 49,9% nas instituições privadas e 50,1% nas
públicas.

Para o secretário de educação profissional e tecnológica do
MEC, o baixo crescimento do setor público (se comparado com o
privado) deve-se à Lei n.º 9.649/1998, que impedia a criação de escolas
técnicas federais sem a participação de estados ou municípios. “Essa lei
praticamente proibiu a criação de unidades da rede federal. Quando o
presidente Lula assumiu, em 2003, estávamos amarrados por essa
determinação, sem poder abrir novos cursos”, diz o secretário.

ADUnB Clipping, 5/12/2005 (com adaptações).

A partir da leitura do texto acima e dos gráficos nele apresentados, julgue
os itens abaixo quanto à pertinência das idéias e adequação à escrita
padrão culta.

12 O secretário de educação profissional e tecnológica do MEC, haja
visto o baixo investimento de verbas públicas no setor, assegurou
que isso se devia a uma lei que praticamente proibia a criação de
unidades de ensino técnico pela administração federal; todavia,
quando o presidente Lula assumiu, tal proibição caiu.

13 O gráfico I ilustra a parte do primeiro parágrafo do texto que
apresenta os “Dados do Censo Escolar do MEC tabulados pela
Folha”.

14 O gráfico II reproduz, em percentuais, os cursos técnicos mais
procurados no Brasil, em relação ao total de cursos desse nível
oferecidos no país.

15 No Brasil, em 2005, mais de 50% dos estudantes são absorvidos pela
rede privada de ensino técnico.
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Os itens seguintes, na seqüência em que se apresentam, constituem partes
adaptadas de uma reportagem extraída na revista Céu Azul (n.º 15 A, p.
7). Julgue-os quanto à pontuação, à concordância e à regência.

16 O segredo é ser uma pessoa inteira, que cuida do corpo, com os
sentimentos e com o espírito, e sempre atenta à busca da informação
e crescimento, além da crença em novos sonhos e projetos: aos
poucos, as pessoas vão aprendendo a encontrar o equilíbrio para
todas as esferas da vida.

17 Atualmente, a competição exagerada e a preocupação excessiva em
conseguir realização na vida profissional, independentemente da
idade, impõem que se desliguem o computador e a cabeça e que se
dedique mais tempo ao lazer e ao entretenimento.

18 O descuido com a saúde e o desmazelo pessoal não melhora a
qualidade de vida e o estresse, palavra da moda, este sim inferniza
a vida da maioria das pessoas em decorrência do sedentarismo, da
pressão alta e de outras doenças.

19 O tabagismo, a pressão alta e outras moléstias comuns que afetam
aqueles que passaram dos 45 anos de idade, além dos estados de
tristeza e de depressão aflige quase 30% da população mundial.

20 Nesse contexto, a vida se transforma em um verdadeiro pesadelo,
comprometendo o desempenho sexual do homem e dificultando as
trocas afetivas do casal. A retomada da vida sexual, com a ajuda da
pílula azul, é facilitada por longas conversas que vão fazendo o
desejo aumentar e dando oportunidade a cada um de aprender a ver
o mundo por meio da ótica do parceiro.

A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988
e dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes.

21 O Brasil não pode criar normas jurídicas que tenham aplicabilidade
fora de seu território; por essa razão, os direitos fundamentais
previstos na Constituição não se aplicam aos estrangeiros.

22 Na Constituição de 1988, houve uma inovação ao estabelecerem-se,
de maneira expressa, como poderes da República, o Legislativo, o
Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.

23 Na Constituição, há  destaque para os direitos fundamentais, mas
eles não têm caráter absoluto, pois devem conviver harmonicamente
entre si e, além disso, não podem servir para justificar a prática de
atos ilícitos.

Julgue os itens que se seguem, relativos à organização do Estado e dos
poderes.

24 Com relação ao número de representantes por estado e DF, não há
proporcionalidade rigorosa na composição do Congresso Nacional.

25 Na forma federativa de Estado, os estados-membros que compõem
a Federação mantêm certo nível de autonomia, inclusive a
capacidade de autogoverno, não podendo, no entanto, estabelecer
nacionalidades distintas para seus cidadãos.

26 Os prefeitos municipais devem ser julgados pelo tribunal de justiça,
quando cometerem crime comum.

27 A Constituição estabelece o princípio da igualdade como uma das
garantias fundamentais de todos os cidadãos. Prevê também o
princípio da livre acessibilidade de todos os brasileiros aos cargos
públicos. Por esse motivo, não é juridicamente admissível
estabelecer, em concurso público, restrições ao acesso ao cargo com
base em parâmetros etários.

No que tange à LODF, julgue os seguintes itens.

28 Como decorrência do relacionamento harmônico que
deve existir entre as esferas de poder componentes de
uma Federação, o DF, nos termos de sua lei orgânica,
não pode instituir impostos sobre o patrimônio, a
renda ou os serviços da União, dos estados e dos
municípios, mas isso não impede a cobrança de taxas
desses entes, se atendidas certas condições.

29 Se a CLDF aprovar um projeto de lei, este será
remetido ao governador para o promulgar, mas o
chefe do Poder Executivo distrital poderá recusar-se
a fazê-lo, vetando o projeto; o veto, contudo, quando
parcial, não pode atingir palavras específicas, mas
apenas o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou
alínea.

30 Se o governador do DF for alvo de denúncia
oferecida pelo Ministério Público ao STJ, ele deverá
ser afastado do cargo após o trânsito em julgado, ou
seja, quando não mais couber, caso seja condenado,
recurso da decisão que o tiver condenado.

Julgue os itens a seguir, no que diz respeito ao conceito de
administração pública e a atos e contratos administrativos.

31 Nos contratos administrativos, certas cláusulas que
conferem garantias especiais ao poder público, as
chamadas cláusulas exorbitantes, não precisam estar
necessariamente expressas por escrito.

32 Todo ato administrativo possui o atributo da
presunção de legitimidade e de veracidade, ou seja,
deve presumir-se harmônico com o direito e
verdadeiro até prova em contrário, podendo esta ser
apresentada pelo interessado tanto em juízo quanto
na via administrativa, desde que observadas certas
condições.

33 Se constatar que determinado ato administrativo não
atende ao interesse público, o administrador público
deverá, necessariamente, anulá-lo, sob pena de
incorrer em improbidade administrativa.

34 Os contratos administrativos são, em princípio,
mutáveis, resguardado ao contratado particular o
direito à manutenção das condições econômicas
vigentes na época da contratação, o que se costuma
designar equilíbrio econômico-financeiro. Esse
direito aplica-se mesmo que a mudança do contrato
decorra do interesse público.

Com referência aos poderes da administração pública,
julgue os itens seguintes.

35 A administração pública, no exercício do poder de
polícia, pode agir em caráter tanto preventivo quanto
repressivo.

36 Por exigência do princípio constitucional da
legalidade, o exercício do poder disciplinar somente
pode ocorrer quando o ato ilícito praticado pelo
servidor estiver minuciosamente descrito em lei
anterior que o defina.
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Julgue os itens a seguir, tendo como base a Lei n.º 8.112/1990, da
União, na forma consolidada pelo Decreto Legislativo
n.º 1.094/2004.

37 Quando ciente de que um servidor tenha praticado ato
punível na esfera disciplinar, a autoridade competente deve,
a depender das circunstâncias, mandar instaurar sindicância
e, ao término desta, mandar instaurar o competente inquérito
administrativo, não podendo, portanto, determinar o
arquivamento do processo.

38 Nos termos do referido decreto, se um servidor praticar ato
punível com demissão, mas já houver reunido os requisitos
necessários à aposentadoria e vier a efetivamente aposentar-
se, ele não mais poderá sofrer penalidade pelo ilícito que
tiver cometido.

No que se refere à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
— Lei n.º 8.666/1993 —, julgue os itens subseqüentes.

39 A despeito da finalidade eminentemente pública do contrato
administrativo, é juridicamente possível a rescisão bilateral
do ajuste.

40 As espécies de licitação estão necessariamente previstas na
legislação em vigor, o que impede que o administrador
público mescle espécies para criar uma nova, ainda que
inspirado por motivos de interesse público.

A respeito da organização administrativa e legislativa do DF,
julgue os próximos itens.

41 Seria constitucional lei distrital que dispusesse acerca da
proteção de pessoas portadoras de necessidades especiais.

42 O DF é dividido em municípios que recebem o nome de
regiões administrativas.

43 A preservação da fauna e da flora do DF é uma competência
privativa do governo do DF.

No referente aos poderes do DF, julgue os itens seguintes.

44 O Tribunal de Contas do DF integra o Poder Judiciário
do DF.

45 O Poder Legislativo do DF é hierarquicamente superior ao
Poder Executivo, pois os membros deste poder têm o dever
de obedecer às normas elaboradas pela CLDF.

46 É vedado ao governador do DF convocar sessão
extraordinária da CLDF, pois isso configuraria interferência
do Poder Executivo na competência privativa do Poder
Legislativo.

Acerca da CLDF, julgue os itens subseqüentes.

47 São comissões permanentes da CLDF a Comissão de
Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Sociais e a
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.

48 As decisões das comissões da CLDF apenas são tomadas por
maioria absoluta quando a Constituição da República ou a
LODF determinam expressamente essa exigência.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

49 Uma proposta de emenda à LODF foi aprovada por 90% dos
deputados distritais, em dois turnos de votação. Nessa
situação, a Mesa Diretora da CLDF deve promulgar a
referida emenda, sem enviá-la à apreciação do governador
do DF.

50 Um professor de direito afirmou que a Mesa Diretora da
CLDF deve ser composta por deputados distritais
pertencentes ao mesmo partido ou bloco parlamentar. Nessa
situação, a afirmação do professor foi equivocada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

contas

saldo em

1.º/1/2005

(em R$)

saldo em

31/12/2005

(em R$)

contas a receber 45.000 25.800 

telefone a pagar 6.500 3.250 

energia a pagar 840 5.400 

salários a pagar 6.280 7.000 

receita antecipada 8.200 5.000 

despesa antecipada de seguros 2.580 3.000 

estoques 50.000 72.500 

outras informações valor (em R$)

receita de vendas  60.000 

despesa de aluguel 9.500 

despesa de telefone 7.000 

despesa de salários 37.500 

despesa de seguros 1.100 

despesa de energia 6.200 

aquisição de mercadorias a vista 13.000

aquisição de mercadorias a prazo 40.000

Com base nas informações apresentadas acima, julgue os itens
seguintes.

51 A empresa pagou salários no valor de R$ 43.780,00.

52 O custo da mercadoria vendida no período corresponde a
R$ 30.500,00.

53 Foram pagos R$ 9.500,00 de aluguel no período.

54 A empresa recebeu de seus clientes R$ 79.200,00.

55 A empresa pagou R$ 1.640,00 de energia elétrica no
período.

56 Foram pagas contas de telefone que totalizaram
R$ 10.250,00.

57 A empresa contratou novos seguros no valor de R$ 1.520,00.

RASCUNHO
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Acerca das operações típicas de uma empresa comercial, julgue

os itens seguintes.

58 Caso a empresa efetue retenções de valores de funcionários

vinculadas a tributos, ela poderá registrar a retenção em seu

passivo circulante até o pagamento da obrigação. Caso a

empresa não recolha o tributo na data correta, ela poderá

descontar do funcionário o montante de juros decorrente do

atraso de pagamento.

59 Caso uma empresa possua crédito tributário de R$ 50.000,00

e a apuração do tributo a recolher, vinculado ao crédito

tributário, totalize R$ 75.000,00, essa empresa poderá

compensar o crédito. Ao ser compensado o crédito tributário

na quitação do tributo a recolher, serão debitados

R$ 75.000,00 de imposto a recolher e creditados

R$ 50.000,00 no ativo vinculado ao crédito, além de serem

creditados R$ 25.000,00 no disponível.

60 Ao se registrar a provisão para contingências trabalhistas, há

decréscimo no passivo circulante e acréscimo no resultado

do exercício. A provisão para desvalorização de estoque, por

sua vez, deve ser registrada a débito do resultado e a crédito

de conta redutora do ativo circulante.

61 Caso uma empresa obtenha desconto comercial na aquisição,

a vista, de material de escritório, o desconto deve ser

registrado a crédito de descontos obtidos, o que reduzirá o

resultado do exercício.

62 Ao registrar a provisão para devedores duvidosos, a empresa

deve debitar a despesa com provisão para devedores

duvidosos e creditar a conta de provisão para devedores

duvidosos, retificadora de ativo. Quando constatar que o

devedor não efetuará o pagamento, em última instância, a

empresa deve reconhecer a perda ao debitar a conta de

provisão para devedores duvidosos e creditar a conta de

clientes.

63 Ao serem transferidos valores a receber de longo prazo para

valores a receber de curto prazo, não há modificação no total

do ativo. Quando a empresa receber o montante registrado

no ativo circulante, haverá um decréscimo no disponível.

Acerca de contabilização e evidenciação das informações
contábeis, julgue os itens a seguir.

64 O balanço patrimonial apresenta a situação econômico-
financeira de uma empresa em determinado momento. A
demonstração do resultado do exercício apresenta a
confrontação entre as receitas e as despesas/custos. Assim,
os fatos modificativos são evidenciados somente na
demonstração do resultado do exercício, e os permutativos,
no balanço patrimonial.

65 Considere a seguinte situação.
Uma empresa apresentou o razonete da apuração do
resultado do período. Havia R$ 40.000,00 registrados a
débito e R$ 35.200,00, registrados a crédito. Além do
razonete de apuração do resultado, a empresa apresentou o
razonete da conta de lucros ou prejuízos acumulados,
devedor em R$ 500,00.
Nessa situação, os lançamentos de encerramento do
exercício proporcionarão decréscimo de R$ 5.300,00 no
patrimônio líquido da empresa.

66 Considere que uma empresa efetue a venda antecipada de
mercadoria no valor de R$ 50.000,00 e que o custo dessa
mercadoria corresponda a R$ 20.000,00. Nessa situação, o
registro correto da operação proporcionará um acréscimo de
R$ 50.000,00 no ativo circulante e um acréscimo de
R$ 50.000,00 no passivo circulante, e não deverá ser
registrado o custo da mercadoria, mesmo que o inventário
seja permanente.

67 Ao se registrarem assinaturas de revistas antecipadas, pagas
a vista, não se deve modificar o resultado do exercício nem
o total do ativo. Quando as revistas chegarem à empresa,
deverá ser efetuado o ajuste da conta de assinaturas
antecipadas. Nesse caso, o registro da despesa de assinaturas
deverá proporcionar um débito no resultado e um crédito de
igual valor na conta de assinaturas de revistas antecipadas.

68 Ao escriturar as operações no livro diário, o responsável
técnico poderá omitir o histórico do lançamento, bem como
efetuar vários lançamentos em lotes.

69 O balancete de verificação demonstra o saldo inicial das
contas, a movimentação e o saldo final. Dessa maneira, ao se
analisar o balancete de verificação, é possível determinar o
montante de despesas incorridas e também a movimentação
financeira do período avaliado.
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contas valores em R$

despesa de juros 3.200

despesa de material 5.800

impostos sobre o lucro 5.900

cartão de crédito de clientes 7.458

reserva de lucros 8.000

despesa antecipada de seguros 8.590

despesa de aluguel  10.000

impostos sobre receita 12.900

reserva de capital  14.570

ações em tesouraria  30.000

despesa de depreciação  35.000

cheques a compensar emitidos pela empresa  58.000

material de expediente  58.000

despesa de salários  58.700

contas a pagar  58.900

banco  65.800

caixa  78.900

provisões para contingências trabalhistas  79.500

estoques de mercadorias  87.590

gastos pré-operacionais  87.900

valores a receber – duplicatas  98.700

computadores 100.000

custo da mercadoria vendida 115.000

depreciação acumulada 125.700

veículos 147.800

aplicações financeiras de longo prazo 187.900

receita antecipada 190.000

capital social 248.000

receita operacional bruta 258.000

doações recebidas 258.000

terrenos 258.000

contas a receber 258.900

máquinas e equipamentos 290.000

prédio 359.000

Considerando o balancete de verificação acima, julgue os itens a
seguir.

70 O saldo da conta depreciação acumulada, antes dos ajustes,
correspondia a R$ 90.700,00.

71 O lucro acumulado antes da apuração do resultado do exercício
é de R$ 1.015.368,00.

72 O ativo circulante disponível corresponde a R$ 152.158,00.

73 O ativo diferido totaliza R$ 87.900,00.

74 O ativo permanente totaliza R$ 1.117.000,00.

75 O passivo circulante totaliza R$ 386.400,00.

76 O lucro operacional bruto corresponde a R$ 130.100,00.

77 O lucro antes de impostos e contribuições é de R$ 17.400,00.

78 O ativo circulante totaliza R$ 655.348,00.

79 Após a incorporação do resultado do exercício, o balanço
patrimonial apresentará saldo de patrimônio líquido igual a
R$ 1.582.438,00.

Acerca de contabilização e evidenciação das informações
contábeis, julgue os itens que se seguem.

80 Ao se registrar a aquisição de ações de outra companhia,
com o pagamento de ágio, deve-se registrar o valor do
ágio em conta de reserva de capital da empresa que
adquiriu as ações, além de débito, no ativo permanente
investimentos.

81 Ao se efetuar o registro de amortização de gastos de
implantação, deverá haver um débito na conta de despesa
de amortização e um crédito na conta amortização
acumulada.

82 Considere que uma empresa tenha vendido um veículo a
vista por R$ 50.000,00 e que esse veículo apresentava
saldo de R$ 60.000,00 no ativo permanente e depreciação
acumulada de R$ 55.000,00. Nessa hipótese, o registro da
venda proporcionará um débito no disponível de
R$ 50.000,00 e um crédito no resultado do exercício de
R$ 50.000,00. Além disso, deve ser debitada a conta de
depreciação acumulada em R$ 55.000,00 e creditada a
conta de custo do veículo vendido em R$ 55.000,00.
O último lançamento será a débito do custo de veículo
vendido e a crédito de veículos, no valor de R$ 60.000,00.

83 A baixa por obsolescência de um computador depreciado
proporciona um débito da conta computadores e um
crédito da conta depreciação acumulada.

84 Ao adquirir um caminhão no valor de R$ 50.000,00, a ser
pago em dez prestações, a empresa deve debitar o ativo
permanente e creditar o passivo circulante. Os juros
cobrados na operação proporcionarão um débito de
despesa de juros e um crédito no disponível, a cada
pagamento. Caso resolva antecipar o pagamento das
parcelas, a empresa poderá usufruir do desconto
comercial correspondente.
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contas valor (em R$)

despesas de seguros  479 

caixa  800 

devolução de compras  930 

despesas de aluguel  985 

despesas de publicidade  1.158 

descontos sobre compras  1.250 

abatimento de compras  1.870 

deduções sobre vendas  2.500 

despesas gráficas  2.985 

despesa de transporte  3.520 

frete sobre compras 3.580 

despesa de manutenção e conservação  4.780 

impostos sobre a receita  4.800 

despesas de salários  5.580 

despesas de combustíveis  6.584 

assinaturas antecipadas  8.970 

seguros antecipados  12.870 

duplicatas a pagar  12.980 

estoque final  20.000 

receita antecipada  29.000 

banco  35.800 

aquisição de mercadorias  38.500 

estoque inicial  45.800 

capital social  93.658 

receita de vendas  95.800 

duplicatas a receber 98.741 

Após elaborar a demonstração do resultado do exercício com as
informações fornecidas no quadro acima, julgue os itens a seguir.

85 Mesmo que a empresa possua saldo anterior de
lucros/(prejuízos) acumulados de R$ 3.500,00, o saldo dessa
conta, após a apuração do resultado, será devedor em
R$ 1.401,00.

86 A empresa auferiu lucro antes do pagamento do imposto de
renda no valor de R$ 24.670,00.

87 A empresa obteve receita líquida de vendas no valor de
R$ 117.500,00.

88 A empresa apurou custo da mercadoria vendida no valor de
R$ 63.830,00.

89 A empresa auferiu lucro bruto no valor de R$ 53.670,00.

90 As despesas registradas na demonstração do resultado do
exercício totalizam R$ 46.071,00.

Julgue os itens subseqüentes, relativos à elaboração das
demonstrações contábeis.

91 Ao efetuar depósito de cheques de clientes, a empresa
deverá debitar a conta bancos e creditar valores a receber.
Caso o cheque não seja compensado corretamente, a
empresa deverá registrar imediatamente a perda com
devedores duvidosos e acionar seu advogado para a
recuperação do débito.

92 O grupo ativo permanente – investimentos demonstra o
valor que a empresa aplicou em fundos de ações ou em
outro instrumento financeiro semelhante.

93 Ao constatar a extração de recursos minerais, que são
contabilizados, a contabilidade deverá efetuar o registro
da exaustão. O registro mensal da exaustão deve ser a
débito de despesa de exaustão e a crédito de exaustão
acumulada.

94 A demonstração do resultado do exercício deve
evidenciar, detalhadamente, as contas de receitas e
despesas/custos. Dessa maneira, a empresa confrontará
as receitas com as despesas do período, de acordo com o
princípio da prudência.

95 Havendo divulgação de informação incorreta, há a
possibilidade de correção do erro. O responsável técnico
deverá justificar o erro por meio de carta de correção. Em
seguida, deverá apagar o registro, inserindo a informação
correta com data retroativa. Dessa maneira, a
contabilidade mantém a fidedignidade de suas
informações.

96 O livro diário deve representar as movimentações da
empresa em determinado período. Para registrar os
eventos contábeis, o responsável poderá utilizar sistemas
informatizados ou elaborar os livros contábeis
manualmente.

97 Os gastos em pesquisa e desenvolvimento de novos
negócios devem ser registrados no ativo permanente
diferido. Caso o produto pesquisado não apresente
viabilidade, a empresa deverá amortizar gradativamente
o montante consumido em suas pesquisas.

98 O valor do cheque especial concedido à empresa deve ser
registrado no ativo circulante disponível e, caso a empresa
utilize esse recurso, o montante utilizado deverá ser
contabilizado em empréstimos.
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contas inicial (valor em R$) movimentação (valor em R$)

caixa 1.800  3.500  

banco 2.500     7.580 2.000 

aplicações financeiras de resgate imediato 3.250    

poupança 1.000    

cartões de crédito a receber 2.580    2.580 

cheques a receber 7.400    

títulos a receber 8.500    

contas a pagar  9.000  2.000 

aplicações financeiras de longo prazo 3.698    

receita antecipada  8.500   

despesa antecipada de seguros 4.520    

estoques 5.000   3.000 

gastos de expansão 12.500    

custo da mercadoria vendida   3.000  

capital social  30.000   

receita de vendas    8500 

lucros/(prejuízos) acumulados  5.248   

despesas do período   4.000  

 52.748 52.748  18.080 18.080

Com base no balancete de verificação apresentado acima,  julgue os
itens seguintes.

99 O ativo, ao final do período, totaliza R$ 63.248,00.

100 A empresa recebeu R$ 2.580,00 da administradora de cartões de
crédito.

101 A empresa auferiu lucros no valor de R$ 4.500,00.

102 A empresa reduziu suas obrigações de curto prazo em R$ 2.000,00.

103 O ativo circulante disponível apresentou saldo final de
R$ 17.630,00.

104 O lucro bruto obtido no período totaliza R$ 5.500,00.

105 O passivo final corresponde a R$ 11.000,00.

106 Os gastos de expansão serão classificados no ativo permanente
diferido. O ativo permanente final totaliza R$ 14.500,00.

Acerca da elaboração de orçamentos e de seu acompanhamento, julgue
os próximos itens.

107 A variação favorável da aplicação de mão-de-obra, sem acréscimo
de funcionários, demonstra a possibilidade de aprimoramento do
uso de tecnologia. Ao estimar o tempo ocioso dos funcionários, o
contador deverá registrar, no livro diário, o valor obtido na
estimativa.

108 Ao se elaborar o orçamento de uma empresa, deve-se observar a
possibilidade de adequação do orçamento ao longo do período
projetado. Assim, a empresa ajustará os valores estimados e poderá
atribuir padrões para os próximos orçamentos.

109 Caso uma empresa obtenha variação desfavorável de gastos com
manutenção e conservação, fornecidos por terceiros, ocorrerá um
decréscimo maior no disponível quando a empresa pagar os
serviços prestados por terceiros.

110 A variação favorável de aplicação de matéria-prima no processo
produtivo proporcionará economia no ativo circulante. Assim, o
valor estimado pelo orçamento para a conta estoque de
matéria-prima estará subestimado ao final do período.
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Acerca da influência dos tributos nos registros contábeis, julgue
os itens que se seguem.

111 Quando há retirada de sócios da sociedade, com saída de
recursos econômicos, é necessária a confecção de novo
contrato social. Caso o ex-sócio permaneça utilizando
veículos da empresa para sua nova atividade, a despesa
correspondente deverá ser deduzida de sua parcela de
dividendos e a depreciação, contabilizada normalmente na
empresa.

112 Ao contabilizar o pagamento de tributos não apropriados
anteriormente, a empresa reduzirá um ativo circulante e
também reduzirá o resultado do período.

113 A baixa de investimentos sem a contabilização prévia da
provisão para perda proporcionará decréscimo no passivo
circulante e no resultado do exercício.

114 O registro da reserva de reavaliação de títulos da dívida
pública, contabilizados no ativo realizável em longo prazo,
proporciona acréscimo no ativo e no resultado do exercício.

Com relação à utilização da matemática financeira e de registros
contábeis, julgue os itens seguintes.

115 O registro de títulos da dívida pública com recebimento de
longo prazo, bem como sua respectiva capitalização futura,
no ativo circulante, poderá proporcionar análise equivocada
da estrutura das contas, como, por exemplo, a subestimação
da liquidez imediata da empresa.

116 Caso uma empresa adquira um bem no valor de
R$ 100.000,00, financiado em 25 parcelas à taxa de 3%
ao mês, o registro do pagamento da primeira parcela
proporcionará débito de despesa de juros no valor de
R$ 3.000,00, débito de financiamentos no valor de
R$ 4.000,00 e crédito do disponível no valor de
R$ 7.000,00.

117 A capitalização composta proporciona a incidência de
juros sobre juros. Assim, ao contratar financiamento de
R$ 50.000,00 à taxa de juros composta de 2% ao mês, a
empresa pagará, até o final do terceiro mês, após o início do
pagamento do financiamento, R$ 3.680,40 de despesas de
juros.

118 Os juros provenientes de descontos financeiros concedidos
devem ser caracterizados como dedução da receita de venda
ou como despesa financeira.

119 Ao registrar o desconto financeiro obtido, a empresa
evidencia decréscimo não operacional no resultado do
período, o que provocará mudança no valor da receita
líquida de vendas.

120 Caso se efetue registro de juros passivos equivocadamente
no ativo circulante, deve-se fazer o estorno do lançamento e
registrar lançamento capaz de representar realmente a
operação em questão.
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