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De acordo com o comando de cada uma das questões de 1 a 20, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 1

A PARANAPREVIDÊNCIA é um ente de cooperação
governamental do estado do Paraná para o cumprimento de suas
obrigações de seguridade funcional e tem por finalidade gerir o
respectivo sistema, segundo o regime de benefícios e serviços
previstos na Lei estadual n.º 12.398/1998. Com referência a esse
assunto, julgue os itens a seguir.

Ø A PARANAPREVIDÊNCIA é uma instituição com
personalidade jurídica de direito privado, com prazo de
duração indeterminado e com exercício financeiro coincidente
com o ano civil. 

Ù Um servidor, para ser indicado diretor de finanças, deve
contar, no mínimo, com dez anos de efetivo exercício no
cargo.

Ú Com o objetivo de todos os poderes terem representantes no
Conselho Fiscal, o Ministério Público estadual indicará um
conselheiro efetivo para o referido conselho.

Û Um servidor poderá ser designado diretor de administração,
independentemente de seu pai já ser membro do Conselho de
Administração. 

Ü Um membro do Conselho Fiscal poderá efetuar negócios
indiretamente relacionados com a PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 2

A PARANAPREVIDÊNCIA constituirá, como parte de seu
patrimônio, mas com identidade jurídico-contábil, Fundos de
Previdência e Financeiro, de natureza previdenciária. A esse
respeito, julgue os itens seguintes.

Ø O pagamento dos benefícios de previdência funcional do
servidor inativo, qualquer que seja a sua situação, será
realizado pelo Fundo Financeiro.

Ù A partir da data de publicação da Lei estadual
n.º 12.398/1998, todo servidor que assumir cargo no serviço
público estadual paranaense será vinculado ao Fundo de
Previdência.

Ú A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá ter fins lucrativos,
por ser uma pessoa jurídica de direito público, com natureza
de serviço social autônomo paradministrativo.

Û O estado poderá fazer doações para os fundos de bens móveis
ou imóveis, desde que isso seja aceito pelo Conselho Fiscal
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá: atuar como
instituição financeira; prestar fiança ou aval; obrigar-se, de
favor, por qualquer outra forma.

QUESTÃO 3

Cláudio, casado, nascido em 14/8/1976, é servidor
ativo titular de cargo efetivo do estado do Paraná, com
vínculo funcional permanente e em exercício desde
1.º/3/1998.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os
seguintes itens. 

Ø Cláudio é, obrigatoriamente, inscrito na condição de segurado
na PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù Cláudio não poderá ser designado para a função de diretor
jurídico da PARANAPREVIDÊNCIA, caso sua sogra seja
membro do Conselho de Administração dessa entidade.

Ú Cláudio poderá inscrever sua mãe como dependente para o
regime de previdência, independentemente de comprovação
de dependência econômica.

Û O servidor terá direito a aposentadoria por invalidez
permanente se for considerado definitivamente incapacitado
para o cargo público por motivo de deficiência fisiológica.

Ü Caso seja cedido a outro estado da Federação, Cláudio terá
sua inscrição como segurado da PARANAPREVIDÊNCIA
cancelada.

QUESTÃO 4

Acerca do Plano de Benefícios previsto na Lei estadual
n.º 12.398/1998, julgue os itens abaixo.

Ø Aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria
compulsória por implemento de idade e pensão por morte do
segurado estão entre os benefícios garantidos pela
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Ù O cônjuge e os filhos do segurado poderão ser inscritos como
dependentes do segurado sem necessidade de comprovação de
dependência econômica.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.
Souza, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, foi
acometido de uma doença que impôs seu afastamento
compulsório do serviço, com base em laudo conclusivo da
medicina especializada, ratificado por junta médica
credenciada. 

Nessa situação, para obter a aposentadoria por invalidez,
Souza dependerá apenas de entrar em licença para
afastamento de saúde pelo período mínimo exigido.

Û O servidor titular de cargo efetivo que tiver ingressado no
serviço público em 1.º/3/2002 terá direito a aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição ao completar sessenta
anos de idade e 35 anos de serviço.

Ü Um servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão
não terá direito de receber benefício previdenciário concedido
pela PARANAPREVIDÊNCIA.
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QUESTÃO 5

A respeito das contribuições previdenciárias, julgue os itens a
seguir. 

Ø O servidor, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, que for
cedido a outro ente federado terá sua contribuição
previdenciária destinada ao Sistema de Seguridade Funcional
do Estado do Paraná.

Ù O valor da contribuição previdenciária destinado à
PARANAPREVIDÊNCIA deverá ser contabilizado
individualmente por servidor.

Ú A contribuição do estado do Paraná para o Fundo de
Previdência deve ser calculada nos mesmos percentuais e
valores pagos pelos servidores e militares ativos.

Û No caso de inadimplência do estado no repasse obrigatório da
contribuição mensal à PARANAPREVIDÊNCIA, caberá ao
estado pagar diretamente os benefícios do mês. 

Ü Se um servidor, aposentado pelo regime geral de previdência
social (RGPS), atualmente ocupar, exclusivamente, um cargo
em comissão no estado do Paraná, nesse caso, a sua
contribuição previdenciária será destinada ao RGPS.

Nas questões de 6 a 8, que avaliam Noções de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário, considere
que todos os programas mencionados estão em configuração-
padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas
destras e que expressões como clicar, clique simples e clique
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

Texto I – questão 6 
A figura abaixo mostra uma janela do aplicativo Word 2000, com
parte de um texto extraído do site http://www.pr.gov.br.

QUESTÃO 6

Com relação ao Word 2000, julgue os itens subseqüentes,
considerando a figura incluída no texto I.

Ø Para se obter um sinônimo da palavra “Ouvidoria”, é
suficiente clicar sobre essa palavra e, a seguir, clicar a opção

Sinônimo, encontrada no menu .
Ù Para se copiar para a área de transferência um trecho do

documento que esteja selecionado, é suficiente manter a tecla 

pressionada e, a seguir, teclar .
Ú Caso se aplique um clique duplo sobre a palavra

“PARANAPREVIDÊNCIA” e, a seguir, se clique , a
referida palavra será recortada do documento.

Û Por meio do botão , é possível a verificação de erros de
grafia e gramática no documento em edição.

Ü É possível salvar o documento em edição em um arquivo com
nome diferente de Texto.doc por meio da opção Salvar como,

encontrada no menu .

QUESTÃO 7

Com relação à Internet, julgue os itens a seguir.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.
João acessou uma página Web para realizar o download de
um arquivo ali disponível. Sabendo que é possível contrair
vírus de computador em processos de download de
arquivos, João decidiu proteger seu computador antes de
iniciar o processo desejado. Para isso, clicou com o botão
esquerdo do mouse no hyperlink da página Web acessada.

Nessa situação, João estará protegendo completamente seu
sistema contra qualquer vírus de computador que esteja
embutido no arquivo que será carregado da página na qual o
hyperlink tiver sido executado.

Ù Na Web, é possível, utilizando-se de um navegador, acessar
sites de busca por meio de uma rede dial-up.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.
Pedro acessou a Internet por meio de um provedor
localizado em sua cidade, utilizando-se, para se conectar
ao provedor, de um modem e de sua linha telefônica,
Nesse acesso à Internet, Pedro navegou durante todo o
tempo em páginas Web localizadas nos Estados Unidos da
América (EUA).

Nessa situação, além das taxas a serem pagas ao seu
provedor, Pedro deverá arcar com os custos do uso de sua
linha telefônica, pagando, proporcionalmente ao tempo em
que ficou conectado à Internet, como se estivesse realizando
uma chamada internacional aos EUA.

Û Utilizando um browser, ao solicitar que o endereço
pedro@cespe.unb.br seja acessado, um usuário da Internet
estará se conectando à página Web denominada “pedro”,
localizada no URL www.cespe.unb.br, caso essa página
exista.

Ü Ao se acessar uma página Web utilizando-se de um
navegador, estará sendo estabelecida uma conexão entre o
computador do usuário que solicitou o acesso e o computador
no qual a página está armazenada. Nesse acesso, é permitida
a visualização do conteúdo da página Web ao usuário e, ao
mesmo tempo, é permitido o conhecimento das informações
armazenadas no computador do usuário ao administrador da
página acessada. Esse recurso permite que a identidade dos
usuários da Internet seja conhecida, evitando o uso indevido
das informações contidas na rede mundial de computadores.
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QUESTÃO 8

A figura acima mostra uma tabela do Excel, em que foram
tabuladas as temperaturas médias, em graus centígrados, durante
os sete dias de uma semana. Com relação a essa figura e ao
Excel, julgue os itens que se seguem.

Ø Para se calcular a média dos números contidos nas células de
B3 a H3 e pôr o resultado na célula I3, é suficiente clicar a

célula I3, digitar = média (B3:H3) e, em seguida, teclar .
Ù Para se calcular o aumento percentual da temperatura de

segunda para terça e pôr o resultado na célula C4, é suficiente
seguir o seguinte procedimento: selecionar as células B3 e C3;

clicar em  e, em seguida, clicar a célula C4.

Ú Para se aplicar negrito ao conteúdo da célula A2, é suficiente

clicar essa célula e, em seguida, clicar o botão .
Û Para alterar a fonte utilizada no conteúdo da célula B2, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a

célula B2; clicar o botão , fazendo aparecer uma lista de
fontes; clicar a fonte desejada.

Ü Para descobrir a largura, em centímetros, da coluna C, é
suficiente clicar qualquer célula dessa coluna e, em seguida,

clicar o botão . A largura da coluna será então exibida.

QUESTÃO 9

Em conformidade com a legislação vigente acerca dos depósitos
em caderneta de poupança, julgue os itens abaixo.

Ø O depósito realizado por meio de cheque, desde que este não
seja devolvido, deve ser considerado a partir da data de sua
liberação.

Ù Os valores depositados e mantidos em depósito por prazo
inferior a um mês não recebem nenhuma remuneração. 

Ú O banco não pode cobrar pela manutenção de conta de
poupança.

Û A data de remuneração de depósitos em cadernetas de
poupança efetuados nos dias 29, 30 e 31 será o dia 1.º de cada
mês, aplicando-se o índice correspondente ao dia 1.º do mês
anterior ao de remuneração.

Ü Os valores depositados em poupança são atualizados com
base na taxa referencial (TR), acrescida de juros de 1% ao
mês. A TR utilizada é aquela do dia do depósito.

QUESTÃO 10

O Sistema de Pagamentos é um sistema que permite
transferências de recursos, bem como o processamento e a
liquidação de pagamentos para pessoas, empresas, governo,
Banco Central do Brasil (BACEN) e instituições financeiras. Ou
seja, praticamente todos os agentes atuantes na economia
brasileira. O cliente bancário utiliza-se do Sistema de Pagamentos
toda vez que emite cheques, faz compras com o cartão de débito
ou ainda quando envia um documento de crédito (DOC).
Considerando as alterações pelas quais o Sistema de Pagamentos
brasileiro passou recentemente, julgue os itens subseqüentes.

Ø As contas de água, luz e telefone, a partir de 1.º/1/2003, só
poderão ser pagas eletronicamente.

Ù Não há mudanças previstas na cobrança da CPMF.
Ú O cliente poderá continuar utilizando o seu limite do cheque

especial normalmente e usufruir do saldo/limite como
disponível.

Û O serviço de débito automático de quaisquer contas — luz,
água, telefone etc. — continuará funcionando, efetuando o
pagamento, por meio do débito em conta-corrente, na data do
vencimento, desde que haja saldo disponível.

Ü Os empréstimos e financiamentos liberados pelos bancos em
dinheiro, via de regra por meio de crédito em conta-corrente,
deverão ser pagos de acordo com as condições estipuladas nos
contratos. A critério de cada banco, pagamentos por débito
em conta poderão exigir saldo disponível. Caso o cliente não
disponha de saldo suficiente na data para pagar a sua dívida,
poderá realizar depósito em dinheiro ou ainda remeter os
recursos por meio da transferência eletrônica disponível
(TED). Depósitos em cheques ou DOCs que estiverem
bloqueados (indisponíveis) na conta-corrente, na data de
vencimento do empréstimo, poderão não ser aceitos para a
quitação deste, respeitados os contratos.

QUESTÃO 11

Na atualidade, a expressão dinheiro de plástico tornou-se usual
para se referir às transações realizadas por intermédio de cartões
de crédito. Esses cartões são fornecidos por organizações
denominadas administradoras de cartões de crédito. Acerca desse
assunto, julgue os itens que se seguem.

Ø O estabelecimento comercial registra a transação com o uso
de máquinas mecânicas ou informatizadas, fornecidas pela
administradora do cartão de crédito, gerando um débito do
usuário-consumidor a favor da administradora e um crédito do
fornecedor do bem ou serviço contra a administradora, de
acordo com os contratos firmados entre essas partes.
Periodicamente, a administradora do cartão de crédito emite
e apresenta a fatura ao usuário-consumidor, com a relação e
o valor das compras efetuadas.

Ù O cartão de crédito é um serviço de intermediação que
permite ao consumidor adquirir bens e serviços em quaisquer
estabelecimentos comerciais, mediante a comprovação de sua
condição de usuário. Essa comprovação é geralmente
realizada no ato da aquisição, com a apresentação de cartão ao
estabelecimento comercial.

Ú A empresa emitente do cartão, de acordo com o contrato
firmado com o consumidor, fica responsável pelo pagamento
das aquisições feitas por ele com o uso do cartão,
independentemente de valor-limite.

Û O BACEN autoriza e fiscaliza todas as empresas
administradoras de cartão de crédito.

Ü O cartão é emitido pelo prestador do serviço de
intermediação, chamado genericamente de administradora de
cartão de crédito, que deve ser, a partir de janeiro de 2000, um
banco.
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QUESTÃO 12

Os produtos e serviços do mercado bancário evoluíram

rapidamente, representando, nos dias que correm, gama bastante

variada de opções. Com referência a esses produtos e serviços,

julgue os itens abaixo.

Ø O serviço de compensação de cheques e outros papéis é

regulado e realizado pelo BACEN, permitindo a cobrança de

cheques, a transferência de fundos, o pagamento de títulos e

outras obrigações.

Ù O crédito direto ao consumidor é o financiamento concedido

por uma financeira para a aquisição de bens e serviços por

seus clientes, usualmente para a aquisição de bens de

consumo duráveis.

Ú Cessões de crédito são operações entre instituições

financeiras da mesma espécie, que trocam entre si a

responsabilidade por uma determinada operação, usualmente

por questões referentes ao extrapolamento dos limites de

contingenciamento de créditos.

Û Nota de crédito rural é um título de crédito lastreado em

garantia real, representada por penhor rural ou mercantil.

Ü O leasing é uma operação realizada mediante contrato, na

qual o dono do bem (arrendador) concede a outrem

(arrendatário) a utilização do bem, por prazo determinado.

QUESTÃO 13

Considerando que os documentos acumulados pela

PARANAPREVIDÊNCIA são dotados de informação e de valor,

julgue os itens a seguir.

Ø Os documentos fiscais possuem valor primário.

Ù Os estatutos e regulamentos são considerados documentos de

guarda permanente.

Ú Todo documento, à exceção daqueles relativos à origem, aos

direitos e aos objetivos da instituição, finalizado o trâmite,

pode ser descartado.

Û Todo documento possui valor primário e secundário.

Ü A seleção de documentos para descarte deve ser periódica.

QUESTÃO 14

Julgue os itens abaixo, relativos às atividades de um setor de

protocolo.

Ø Toda correspondência a ser expedida deve ser devidamente

protocolada.

Ù Recomenda-se duplicar todos os documentos no ato de sua

expedição. 

Ú O controle da tramitação ocorrerá somente para os

documentos produzidos internamente.

Û No ato do recebimento, todos os documentos deverão ser

abertos, a fim de identificar o seu teor e encaminhá-los ao

destinatário.

Ü Todo processo que tramitar na instituição deve ser

protocolado.

QUESTÃO 15

Julgue os seguintes itens, com referência à matemática financeira.

Ø Considerando que um empregado doméstico contribui

mensalmente para a previdência com 8% de seu salário

mensal, se, durante um ano, seu salário for mantido fixo e ele

pagar em dia a sua contribuição, então ao final desse ano ele

terá contribuído para a previdência com um valor total que é

inferior ao seu salário mensal.

Ù Suponha que uma pessoa devia determinada quantia a um

amigo e já pagou 85% dessa dívida. Suponha ainda que, se

pagar mais R$ 300,00, terá pago, então, 90% da dívida.

Nessas condições, o valor da dívida é inferior a R$ 5.000,00.

Ú Suponha que um terreno foi comprado pagando-se

R$ 20.000,00 de entrada e mais 12 parcelas mensais e

postecipadas de R$ 5.000,00. Considerando que a taxa de

juros compostos do mercado imobiliário seja de 5% a.m. e

que , então o preço à vista do terreno é

inferior a R$ 60.000,00.

Û O desconto racional composto (por dentro) de um título de

valor líquido igual a R$ 10.000,00, à taxa composta de

10% ao mês e prazo de 2 meses, é inferior a R$ 2.000,00.

Ü Considere que um banco financie R$ 5.000,00 a ser devolvido

em um único pagamento de R$ 6.000,00, mas pague

R$ 250,00 a outra instituição financeira a título de concessão

pelo serviço de intermediação nesse financiamento. Nessa

situação, a taxa efetiva de ganho do banco é inferior a 20%.
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QUESTÃO 16

O extrato bancário abaixo, referente ao mês de abril, com alguns
dados omitidos, é de um cliente de determinado banco.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA: ALFA CONTA: 555.555-5
CLIENTE: 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DATA HISTÓRICO DOCUM. V A L O R S A L D O
01/04 ORDEM BANC 400029 10.000,00C 10.000,00C
06/04 PGT CARTÃO 916911   4.000,00D
11/04   3.000,00D
16/04   8.000,00C
23/04   4.000,00C
30/04   6.000,00D

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LIMITE CHEQUE ESPECIAL   3.000,00C
VENCIMENTO 31/12/2002
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Considere que

• o saldo médio do cliente é calculado pela fórmula

, em que C
1
, C

2
, ..., Cj são os

saldos credores e n
1
, n

2
, ..., nj são os respectivos prazos desses

saldos;
• toda vez que o saldo ficar negativo, o banco cobra uma taxa

de juros simples de 9% ao mês sobre esse saldo;
• esse juro sobre o saldo negativo é descontado do cliente no

primeiro dia do mês seguinte, no caso, em 1.o/5/XX.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Ø O valor do lançamento em 11/4 é inferior a R$ 8.500,00.
Ù O saldo final em 30/4 é credor, maior que R$ 2.800,00.
Ú O saldo médio SM é uma média ponderada.
Û O saldo médio do cliente no mês de abril é superior a

R$ 7.500,00.
Ü Os juros devidos pelo cliente ao banco em razão da existência

de saldos negativos é inferior a R$ 50,00.

QUESTÃO 17

Uma nota promissória com valor de face de R$ 7.500,00, cujo
termo é de 8 meses, com juros simples de 2,5% ao mês, foi
descontada quatro meses antes de seu vencimento em um banco
que cobra a taxa de desconto simples de 5% ao mês. Acerca dessa
situação, julgue os itens abaixo.

Ø O valor nominal da nota é superior a R$ 8.000,00.
Ù Se for utilizado o desconto racional (por dentro), então o valor

do desconto será inferior a R$ 1.300,00.
Ú Utilizando-se o desconto comercial (por fora), seu valor será

superior a R$ 1.800,00.
Û A taxa efetiva no desconto comercial é inferior a 6% ao mês.
Ü A taxa de juros simples trimestral que é equivalente à taxa de

descontos é inferior a 12% ao trimestre.

QUESTÃO 18

Considerando as normas brasileiras de contabilidade, julgue os

itens a seguir.

Ø O acréscimo dos rendimentos auferidos, e ainda não-

recebidos, aos valores registrados na conta de aplicações

financeiras de liquidez imediata não representa superavaliação

do ativo.

Ù A escrituração contábil é responsabilidade exclusiva do

contabilista legalmente habilitado, que, para gerar

informações contábeis confiáveis, realiza a escrituração

contábil considerando exclusivamente a documentação

contábil de origem externa (proveniente de terceiros).

Ú Haverá passivo a descoberto sempre que a soma dos bens e

direitos de curto prazo for menor que a soma das dívidas e

obrigações de curto prazo da empresa.

Û Tanto as provisões para perdas como as de riscos de créditos

são constituídas com base em estimativas de seus prováveis

valores de realização.

Ü As obrigações em moeda estrangeira são registradas em

contas do passivo após convertidas ao valor em moeda

corrente nacional, à taxa do dia, independentemente de o

valor da moeda da obrigação ser maior ou menor que o real.

QUESTÃO 19

À luz das normas brasileiras de contabilidade, julgue os itens que

se seguem.

Ø Nem todas as reservas de lucros são origens de capital para a

empresa.

Ù O aumento da conta duplicatas descontadas – ativo circulante,

realizado por meio de um crédito, reduz o ativo total.

Ú Se os sócios de determinada empresa integralizarem

parte de seu capital com imóveis — R$ 45.000,00; veículos

— R$ 30.000,00; equipamentos — R$ 15.000,00 e com um

depósito de R$ 10.000,00 em nome da empresa, após os

lançamentos contábeis devidos, o saldo da conta capital a

integralizar estará reduzido em R$ 100.000,00.

Û Se a empresa adota o sistema de férias coletivas, o

contabilista deve registrar em conta do passivo – provisão

para férias, mensalmente, valor proporcional relativo a férias

de pessoal. Caso os empregados gozem férias em diferentes

meses do ano, o contabilista poderá fazer, a seu critério, o

registro mensal em conta do passivo – provisões para férias.

Ü O ativo permanente – imobilizado reúne as contas que

representam bens destinados às atividades-fins da entidade,

exceto os chamados bens intangíveis.
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QUESTÃO 20

Ainda à luz das normas brasileiras de contabilidade, julgue os

itens abaixo. 

Ø Se o estoque inicial de mercadorias for superavaliado em

determinado exercício social, o imposto de renda referente a

esse exercício ficará superavaliado.

Ù Considere a seguinte situação hipotética.

Em 1.º/9/2001, a empresa comercial Aliança Ltda.

desembolsou, para pagamento de prêmio de seguro,

R$ 7.272,00, referentes à cobertura de riscos contra

incêndios durante os próximos três anos, a partir da data

do pagamento.

Nessa situação, considerando que os registros contábeis

tenham obedecido aos princípios fundamentais de

contabilidade, a conta despesas antecipadas de seguros

apresentará um saldo de R$ 4.040,00 em 31/12/2002.

Ú Um lançamento constituído de débito em duplicatas

descontadas e crédito em duplicatas a receber representa falta

de liquidação de duplicata a receber na data do vencimento.

Û Considere a seguinte situação.

Durante o mês de agosto, determinada empresa: teve uma

folha de pagamento de R$ 131.732,00; apurou o valor de

R$ 29.753,00 como despesas de vendas no período; pagou

R$ 67.779,00, a título de impostos do ano anterior; e

desembolsou R$ 50.112,00 em despesas administrativas.

Com base apenas nesses dados, a redução sofrida no resultado

do período não poderá ter sido superior a R$ 180.000,00.

Ü Considere a seguinte situação.

O contrato de aluguel de imóvel comercial assinado entre

a empresa X e a imobiliária Y, em 1.o/3/2001, estipulava,

em cláusulas específicas, as seguintes condições:

• o prazo seria de um ano, a ser contado a partir de maio

de 2001;

• o valor do aluguel mensal seria de R$ 800,00;

• o pagamento do mês vencido ocorreria até o dia 5 do

mês subseqüente;

• pagamentos após o vencimento seriam acrescidos de

mora de 2% sobre o valor da prestação. 

Em face dessa relação contratual, ao longo, o locatário

realizou os pagamentos dos primeiros oito meses nas

seguintes datas: 2/6/2001, 10/7/2001, 5/8/2001, 5/9/2001,

9/10/2001, 5/11/2001, 10/12/2001, 13/1/2002.

Nessa situação, a área contábil da imobiliária Y locadora do

imóvel, terá atuado corretamente, se tiver registrado, na conta

receita de aluguel, em 2001, o valor de R$ 6.400,00.
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