•
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, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
•
Nos itens 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, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para os itens de 1 a 10

Turismo — uma atividade que vale ouro para o Brasil.
27 de setembro, Dia M undial do Turismo.
O Brasil tem muito a comemorar.

A chegada do biodísel
1

4

7

10

O óleo dísel usado por ônibus e caminhões no Brasil
passará, em breve, a ser misturado com óleos vegetais. Esses
óleos são obtidos da soja, do fruto do dendê, da mamona, do
babaçu, do amendoim e do algodão, entre outros produtos,
e, quando misturados ao dísel, compõem os óleos chamados
de biodísel. A partir dessa inovação, as agroindústrias que
produzem os óleos vegetais serão impulsionadas e devem
crescer muito.
Com o biodísel, o país precisará importar menos
petróleo e reduzirá a poluição ambiental.

quarta posição na pauta de exportações do país. Movimenta
52 setores e, em 6 meses, acumulou uma receita líquida de
4

como elemento propulsor do crescimento sustentável.

2

Ao substituir a preposição “com” ( R.2) pela preposição a,
mantém-se a correção gramatical e a informação original do
período.

Neste ano, o tema “Esporte e Turismo”, no Dia

7

Mundial do Turismo, vem selar com chave de ouro essa data,
que, a partir de agora, será um marco no nosso

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.
Infere-se das informações do texto que o óleo biodísel é
menos poluente do que o dísel.

344 milhões de dólares. Resultados que reforçam o
compromisso do Ministério do Turismo de priorizar o setor

Veja, 29/9/2004, p. 33.

1

O Brasil está mudando. Hoje, o turismo ocupa a

1

10

desenvolvimento.
Geração de emprego e renda, redução das
desigualdades, promoção da harmonia social. Nasce um novo

13

Brasil.
Veja, 29/9/2004, p. 84-5.

3

No trecho “da soja, (...) do algodão,” ( R.3-4), as vírgulas se
justificam por separarem elementos de uma enumeração.

Com base no texto acima, julgue os itens subseqüentes.

4

A forma verbal “compõem” ( R.5) está na terceira pessoa do
plural para concordar com “outros produtos” ( R.4).

11

5

A inserção de vírgula logo após a palavra “agroindústrias”
( R.6) muda a estrutura sintática, mas mantém a correção
gramatical do período.

que representava arrecadação significativa em dólares.
12

financeira e como vale medalhas de ouro na competição pelo
desenvolvimento.

Serão produzidos 7,5 bilhões de litros de biodísel por ano a
partir de 2010, o equivalente a 20% do consumo nacional de
dísel.

13

7

Com o biodísel, será necessário expandir as importações de
combustível em até 9,4 bilhões de reais por ano.

14

8

Para a produção do biodísel, em suas diversas etapas, serão
gerados 270.000 empregos.

9

A emissão de poluentes por dísel será ampliada em torno de
2% em 2005, e em 30%, até 2040.

O produto será distribuído primeiramente nas regiões
próximas aos locais de extração dos óleos vegetais. Não há
previsões ainda de quando as regiões metropolitanas
começarão a ser abastecidas de biodísel.

Em “a comemorar”, no subtítulo do texto, o emprego do
sinal indicativo de crase manteria a correção gramatical.
A substituição de “a comemorar”, no subtítulo do texto, por
o que comemorar provoca transgressão das normas da
escrita culta formal.

15

A palavra “propulsor” ( R.6) está sendo empregada com o
mesmo sentido que tem a expressão sublinhada no período:

Julgue se o trecho abaixo constitui continuação coesa e coerente
para o texto.
10

Pelos sentidos do texto, pode-se interpretar, no título, a
expressão “vale ouro para o Brasil” como vale receita

Julgue se a informação contida em cada um dos itens abaixo
segue a mesma direção argumentativa apresentada pelo autor do
texto.
6

Infere-se do texto que o turismo nem sempre foi um setor

O turismo é um elemento mitigador das questões sociais
relacionadas ao desemprego.
16

Estaria gramaticalmente correta e coerente com

as

informações do texto a inserção do trecho é o que o turismo
significa logo após a palavra “social” ( R.12).
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1

4

A viabilidade do modelo de construção nacional
depende da infra-estrutura econômica do país. Os custos de
operação dos portos brasileiros são exemplo de obstáculo ao
desenvolvimento, já que são de três a seis vezes superiores
aos dos portos de outros países, segundo o Ministério de
Ciência e Tecnologia.

26

O cliente de e-mail é, em geral, um programa instalado no
computador do usuário, que permite o envio e o recebimento
de

correspondências

eletrônicas

(e-mail)

usando

os

protocolos SNM P.
27

Os sistemas do tipo webmail são instalados em máquinas
servidoras. Eles dispensam a prévia instalação de clientes de

Plínio de Arruda Sampaio. O Brasil em construção. In: Márcia Kupstas. Identidade
nacional em debate. São Paulo: Moderna, 1997, p. 145 (com adaptações).

e-mail nos computadores dos usuários, e permitem o uso de
Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.
17

18

1

4

7

navegadores web para o envio e a leitura de e-mails.

O texto apresenta características de subjetividade no uso das
pessoas do discurso impróprias para a correspondência
oficial.

28

cujos tipos não são compreendidos diretamente por um
navegador. Eles podem ser obtidos por download na Internet

A conjunção “já que” ( R.4) pode ser substituída, sem
alteração das relações sintáticas e da coerência do período,
por qualquer uma das seguintes: uma vez que, pois, porque,
desde que, tanto que, embora.
De acordo com os últimos levantamentos, rodovias,
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, redes telefônicas,
armazéns, silos e outras infra-estruturas econômicas são
insuficientes para atender às necessidades criadas pelo
atual volume de produção da economia, e muitas delas
encontram-se deterioradas por causa do excesso de uso e
pela falta de manutenção.

Plug-ins são módulos de programas que processam arquivos

e automaticamente integrados ao navegador. São exemplos
de plug-ins: Java Virtual M achine, W indows Media Player,
Real Audio M usic Player e Apple Quick Time.
29

O uso de mime-types está associado à configuração de
plug-ins de navegadores.

30

A câmera web é um periférico que pode ser conectado a um
computador, normalmente, por meio de porta USB, paralela
ou serial, e que produz fotos ou vídeo digital com várias
resoluções, tais como 320 pixels × 240 pixels e 640 pixels ×

Idem, ibidem.

480 pixels (VGA).
No texto acima, mantêm-se as exigências da norma culta escrita,
ao se substituir
19

“para atender às necessidades” ( R.4) por para atender a
necessidades.

20

“excesso” ( R.6) por exceço.

Com relação a computadores, sistemas e programas para trabalho
em escritório e para navegação na Internet, julgue os itens a
seguir.

31

Firewall é uma ferramenta, utilizada por hackers, que
combina software e hardware para monitorar o fluxo de
conteúdo dos pacotes TCP/IP enviados e recebidos por um
computador ou uma rede, em

busca

de

falhas e

vulnerabilidades para invasão.
32

Entre os principais produtos do mercado na área de
programas para automação de escritórios e uso doméstico,
incluem-se o Microsoft Office e o OpenOffice. Ambos

21

22

23

24

25

Além dos denominados desktop, outros equipamentos podem
ser usados para conexão em banda larga com a Internet,
como celulares com tecnologia W AP ou GPRS, em que
taxas de até 2 Mbps podem ser obtidas.

oferecem opções de módulos compatíveis para edição de
texto, preparação de apresentações, manipulação de bases de
dados e tratamento de planilhas eletrônicas.

O acesso à Internet pode ser contratado de organizações
chamadas provedoras de acesso à Internet. Em alguns casos,
essas empresas oferecem conectividade por meio de linha
ADSL, de banda larga, que pode suportar taxa de 1,5
megabytes por segundo para download e upload de arquivos.

33

O navegador é um programa que permite realizar a
transmissão de arquivos entre o computador cliente e
computadores servidores web disponíveis na Internet. Em
geral, os protocolos http (hypertext transport protocol), https
(http secure) e ftp (file transfer protocol) são usados para a
transferência de arquivos.

34

Os tipos de arquivo transferidos entre servidores e clientes
http são indicados por meio da tabela de mime-types. São
exemplos comuns de mime-types: text/Plain, image/html,
image/gif, image/jpeg e application/pdf.
São exemplos de antivírus os programas Norton Internet
Security e McAfee VirusScan. Tais programas permitem
atualização regular de vacinas para novos vírus,
rotineiramente disseminados pela Internet.

Programas para edição de texto e produção de apresentações
oferecem opções para instalação e uso de filtros que realizam
conversão de arquivos para formatos publicáveis na W eb,
como páginas HTML e imagens.
Utilitários para análise de logs de servidores http são
importantes para fornecer indicação do tipo de tráfego mais
comum em um sítio web, permitindo identificar vários
aspectos relacionados ao perfil de visitantes, como: tipo de
navegador usado, páginas mais visitadas, horários de maior
tráfego, visitas de robôs e duração de visitas.

35

A extensão csv está normalmente associada a arquivos em
formato gráfico binário, que contêm uma série de linhas com
campos de informação separados por vírgulas. É um formato
que pode ser usado para importação e exportação de
arquivos entre softwares, especialmente útil em SGBDs,
planilhas eletrônicas e editores de gráficos.
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Um navio está carregado com 2 produtos siderúrgicos A e B.
Sabendo que a razão entre o peso do produto A e o peso do
produto B (ambos em toneladas) é igual a , julgue os itens que
se seguem.
36

Se a soma dos pesos dos 2 produtos é 285 toneladas, então
o peso do produto A é superior a 100 toneladas.

37

O peso do produto A é superior ao peso do produto B.

A administração de um porto está selecionando candidatos para
preenchimento de vagas. Os candidatos Paulo e Mário são os
únicos qualificados. A análise de seus currículos mostra que a
probabilidade de Paulo ser escolhido é , a probabilidade de
Mário ser escolhido é

e a dos 2 serem escolhidos é

.

Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes.
38

50

Considere a seguinte situação hipotética.
Um escritório possui 20 empregados: 15 contínuos e
5 digitadores. Cada contínuo recebe o salário de R$ 600,00
por mês e cada digitador, R$ 800,00 por mês.
Nessa situação, se apenas os 5 digitadores receberem um
aumento salarial de 20%, então a média mensal dos salários
dos empregados do escritório ficará 10% maior que a média
atual.

.

R A SC U N H O

A probabilidade de M ário ser escolhido e Paulo não, é
inferior a

40

Considere que a quantia de R$ 100,00 tenha sido aplicada
por 2 meses à taxa de juros compostos de i% ao mês e a
quantia de R$ 300,00, por 4 meses, à taxa de juros
compostos de j% ao mês. Nessa situação, se os montantes
obtidos ao final do período de cada aplicação foram,
respectivamente, iguais a R$ 200,00 e R$ 1.200,00,
então i = j.

A probabilidade de apenas um dos 2 candidatos ser
escolhido é superior a

39

49

.

A probabilidade de um dos 2 não ser escolhido é inferior
a 85%.

A relação entre a quantidade y de navios ancorados em um porto
às t horas de um determinado dia obedece à expressão
y = ! t² + 24t ! 108, com 8 # t # 18. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.
41

A quantidade máxima de navios ancorados no porto ocorreu
às 12 horas.

42

Se y < 20, então 16 < t # 18.

43

Em nenhum instante do período considerado (8 # t # 18), o
porto teve 10 navios ancorados.

Os contêineres de uma transportadora são pesados um a um.
O 1.º contêiner pesa 3 toneladas e o 3.º, 12 toneladas. Com base
nesses dados, julgue os itens a seguir.
44

Se os pesos dos contêineres estão em progressão aritmética,
então o 5.º contêiner tem peso inferior a 20 toneladas.

45

Se os pesos dos contêineres estão em progressão geométrica,
então o peso do 5.º contêiner é superior a 45 toneladas.

Julgue os itens seguintes.
46

A área de um retângulo de lados a e b (em metros) é dada
pela expressão a × b, em m². Se uma chapa plana retangular,
com lados medindo x metros e (12 – x) metros tem área igual
a 32 m², então os comprimentos dos lados dessa chapa são
iguais.

47

Se 3 contêineres X, Y e Z, todos com pesos distintos e não
vazios, pesam juntos 70 toneladas e os contêineres X e Z
pesam juntos 35 toneladas, então o contêiner mais leve pesa
menos do que a metade do peso do contêiner Y.

48

Se o capital de R$ 800,00 é aplicado por 1 ano à taxa de
juros simples de 8% ao mês, então, ao final do ano, o
montante da aplicação será superior ao dobro do capital
inicial.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
conta

R A SC U N H O

valor (em R$)

bancos

(25.000)

clientes

12.580

debêntures

8.758

títulos a pagar de longo prazo

35.980

estoque de mercadorias

7.580

provisão para perda de estoques

(1.580)

contas a pagar

15.480

fornecedores

3.258

móveis e utensílios

16.890

veículos

24.500

capital social

15.820

prédios

15.968

lucros ou prejuízos acumulados

42.071

provisão para contingências

18.750

material de consumo

7.895

depreciação acumulada

(2.858)

Considerando as contas listadas acima, que representam o
balanço patrimonial de determinada empresa, julgue os itens a
seguir, acerca da estrutura e dos procedimentos para elaboração
do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do
exercício.

51

O ativo circulante apresenta saldo devedor de R$ 1.475.

52

O ativo permanente apresenta saldo devedor de R$ 54.500.

53

A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante é
de R$ 44.771.

54

O índice de liquidez corrente apurado no período é
igual a 1,11.

55

Ao

se

registrar

a

provisão

para

contingências,

a

demonstração do resultado do exercício será acrescida em
R$ 18.750.
56

O saldo devedor do patrimônio líquido é de R$ 26.251.

57

Se os sócios integralizarem R$ 35.000 em dinheiro, então o
capital próprio totalizará 96,1%.
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conta
receita de vendas
devolução de vendas

valor (em R$)
58.750
1.589

abatimentos sobre vendas
ICMS sobre compras

8.570
18.570

custo da mercadoria vendida

31.850

capital social
despesas com seguros

63

O registro da provisão para desvalorização de estoques
propiciará crédito no ativo circulante e débito no passivo
exigível em longo prazo.

64

Ao se efetuar o registro dos tributos sobre o lucro, há
acréscimo no passivo, no caso de pagamento posterior, e
decréscimo no resultado, o que reduzirá o patrimônio líquido
ao se registrar o lucro apurado.

65

O registro do resgate de debêntures emitidas em longo prazo
provocará redução no patrimônio líquido e acréscimo no
ativo circulante.

66

O acréscimo de capital na forma de imobilizado
proporcionará aumento do índice de liquidez corrente.

67

Ao se adquirir mercadoria para revenda, o valor do IPI e o
valor do frete sobre vendas serão incorporados ao estoque.

68

Considerando que um ativo permanente imobilizado, cujo
valor histórico é de R$ 50.000, tenha sido depreciado em
R$ 12.600, ao se efetuar a venda desse ativo por R$ 40.000,
o prejuízo obtido será de R$ 10.000.

69

Ao se registrar a perda permanente de investimentos, no caso
de inexistência de provisão para perda, há redução do
resultado.

70

Ao se registrar a aquisição de mercadorias a prazo, há
aumento do passivo exigível. Por outro lado, ao se efetuar o
pagamento a fornecedores, há redução do disponível.

325

receita antecipada

salários a pagar

Acerca dos procedimentos adotados para o registro dos eventos
contábeis, julgue os itens seguintes.

7.890
45.870
3.900

despesas com energia elétrica

890

despesas com telefone

978

receita financeira

6.870

seguros antecipados

4.100

provisão para devedores duvidosos

9.980

fretes sobre compras

3.598

despesas com salários

9.800

ICMS sobre vendas

10.000

devolução de vendas

1.589

Considerando que os dados acima apresentados correspondem a
uma parcela das contas de determinada empresa, julgue os itens
a seguir.
58

A margem bruta da empresa foi superior a 40%.

59

A margem antes de imposto de renda e contribuição social
é superior a 20%.

60

A receita líquida de vendas corresponde a R$ 46.836.

61

O lucro antes do imposto de renda é de R$ 6.288.

62

Ao se apurar o lucro e adicionar seu valor ao capital social
obtém-se o saldo de R$ 52.158.

Acerca de finanças e orçamento empresarial, julgue os itens
seguintes.
71

O orçamento de vendas é a peça principal para a elaboração
dos demais orçamentos.

72

O valor presente líquido deverá ser maior que o valor do
investimento em análise. Se o valor presente líquido for
inferior ao valor do investimento, o investimento será
inaceitável.

73

Ao preparar o orçamento de compras para o próximo
período, o responsável tem de considerar, além de outras
variáveis, o prazo médio de compras e o prazo médio de
pagamentos.

R A SC U N H O

Considerando a estrutura patrimonial e os conceitos vinculados
a balanço patrimonial e demonstração do resultado, julgue os
itens seguintes.
74

O objetivo da demonstração do resultado do exercício é
evidenciar o saldo dos lucros acumulados até o período.

75

O balanço patrimonial apresenta a diferença entre os
resultados credores e devedores das contas de resultado.

76

Deve-se registrar a exaustão de um veículo, com a redução
do ativo permanente.

77

Ao se registrarem os gastos pré-operacionais, o ativo não
sofre modificação em seu saldo global.

78

O valor correspondente a marcas e patentes configura um
exigível.

79

As participações em outras sociedades serão classificadas no
ativo permanente, quando não houver interesse em
comercializá-las.

80

O registro dos juros sobre empréstimos captados reduzirá o
lucro na demonstração do resultado do exercício.
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conta
caixa
fornecedores
capital social
clientes
empréstimos a pagar de longo prazo
banco
deságio na emissão de debêntures
provisão para devedores duvidosos
duplicatas descontadas
seguros antecipados
títulos a receber de longo prazo
lucros ou prejuízos acumulados
ações de outras companhias
ágio na emissão de debêntures
debêntures conversíveis em ações
provisão para perda de investimentos
veículos
depreciação acumulada
provisão para contingências
receita antecipada
empréstimos a pagar de curto prazo

valor (em R$)
50.000
18.700
87.500
54.790
55.780
14.800
(15.870)
9.895
(25.870)
25.470
25.870
(52.450)
68.780
12.587
68.750
31.470
69.870
35.748
22.800
35.870
35.870

R A SC U N H O

Considerando as informações do quadro acima, julgue os itens
seguintes.
81

O total do ativo circulante é de R$ 109.295.

82

O total do passivo circulante é de R$ 166.120.

83

O patrimônio líquido totaliza R$ 47.637.

84

O índice de liquidez corrente totaliza 2,23.

85

Ao registrar a ocorrência de contingências, previstas
inicialmente, no valor de R$ 22.800, o ativo circulante
sofrerá decréscimo.

Considerando as operações típicas de uma empresa comercial,
julgue os itens a seguir.
86

O registro da captação de empréstimos de longo prazo
proporcionará acréscimo ao exigível a longo prazo e
decréscimo no ativo circulante.

87

Ao se efetuar o registro da apropriação de salários, há
decréscimo tanto no resultado como no ativo disponível.

88

O registro da reserva de reavaliação proporcionará
acréscimo no patrimônio líquido e decréscimo no passivo.

89

Ao apropriar os dividendos a pagar, o ativo diferido sofrerá
acréscimo, enquanto o resultado sofrerá decréscimo.

90

O aporte de capital na forma de máquinas e equipamentos
não-quitados proporcionará acréscimo do valor total do ativo
e aumento no patrimônio líquido.

Acerca dos procedimentos utilizados para o registro de
empréstimos e aplicações, julgue os itens a seguir.
91

Para um capital de R$ 15.000 aplicado à taxa de juros
simples de 10% ao ano, durante seis anos, o valor dos juros
mensais será superior a R$ 1,50.

92

Ao captar empréstimo de R$ 50.000, com taxa de juros
composta de 3% ao mês, durante 6 anos, a empresa pagará
a quantia fixa de R$ 1.500 mensais de juros.

93

A remuneração obtida com a aplicação de recursos em
poupança proporcionará acréscimo ao ativo circulante
disponível.

94

Os juros compostos crescem de maneira linear,
proporcionando parcelas distintas ao longo da vigência do
contrato.
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Acerca das operações vinculadas à folha de pagamento, julgue os
itens seguintes.
95

públicos.

97

julgue os itens seguintes.

O imposto de renda retido na fonte sobre salários é um
recurso do empregado que a empresa repassa aos cofres

96

Acerca do registro das operações de uma empresa no diário,

113 Um empréstimo com juros prefixados e pagamento total no
próximo mês deve ser lançado da forma a seguir.

O recolhimento do FGTS é obrigação da empresa, e o valor
não é descontado do salário do empregado.

D caixa

O salário a pagar constitui obrigação da empresa e será

C empréstimos a pagar

classificado como circulante, uma vez que não poderá ser

C juros ativos a pagar

pago em longo prazo.
98

O INSS a recolher será classificado no passivo circulante e
terá parcela do empregador e parcela do empregado.

114 O reconhecimento de perda permanente de valores a receber
deverá ser registrado da seguinte maneira.

Acerca da estrutura do plano de contas de uma empresa

D clientes

comercial, julgue os itens a seguir.
99

C provisão para devedores duvidosos

A reserva para contingências será classificada no passivo.
115 O registro da emissão de debêntures em longo prazo, com

100 O ágio na emissão de ações será classificado como reserva
de lucros.

ágio, deverá ser feito de acordo com o modelo seguinte.

101 A aquisição de companhias no exterior proporcionará

D caixa/banco

acréscimo ao patrimônio líquido e decréscimo ao passivo

C debêntures a pagar

exigível.

C ágio na emissão de debêntures

102 Ao se registrar a depreciação acumulada de itens do ativo
circulante, há decréscimo tanto no resultado como no ativo

116 O registro da venda de mercadorias a prazo, com incidência

permanente.
de tributos, segundo o sistema de controle permanente,
103 A equivalência patrimonial será registrada no ativo e no
resultado.

deverá ser feito como o modelo abaixo.

104 Ao ser controlado pelo sistema periódico, o estoque de

D clientes

mercadorias não proporcionará o valor do custo de

D impostos sobre vendas

mercadorias vendidas no ato da venda.

C impostos a recolher

105 A provisão para desvalorização de estoque de mercadorias

C receita de vendas

é uma conta de ativo de natureza credora.
106 Os custos relativos a receitas futuras serão classificados no

117 O registro do pagamento de dividendos não apropriados

passivo e têm natureza devedora.
deverá ser feito da forma seguinte.
107 As despesas com manutenção de equipamentos serão
registradas no ativo permanente imobilizado.

D dividendos a pagar

108 O acréscimo da receita antecipada não caracteriza um

C banco

acréscimo no resultado do exercício.
109 Ao registrar a despesa antecipada de seguros, a empresa não

118 O registro de reserva de capital é feito do modo seguinte.

reduzirá seu resultado.

D reserva de capital

110 O registro de assinaturas de revista caracteriza uma despesa

C resultado do período

antecipada.
111 Ao registrar o gasto com expansão, a empresa aumentará um
ativo diferido e reduzirá um circulante.

119 Ao se efetuar o registro de baixa de bens totalmente
depreciados, o saldo global do ativo não sofrerá alteração.

112 Ao efetuar o pagamento antecipado de aluguel, a empresa
registrará acréscimo ao ativo circulante e decréscimo no
ativo circulante. Dessa maneira, há uma permutação.

120 A constituição de reserva de lucros a realizar é caracterizada
pela redução do ativo permanente diferido.
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