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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 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.

• 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

1 O Estado, único detentor legítimo do poder de utilizar

a força para garantir a execução das leis, tem o dever de

equipar-se para proteger a sociedade e assegurar o seu

4 funcionamento. As leis, as normas internacionais sobre

direitos humanos e o direito humanitário (aplicáveis às

situações de conflito armado, internacional ou interno)

7 reconhecem a existência de situações excepcionais, nas quais

o Estado pode derrogar ou restringir alguns direitos e

liberdades, condicionado, porém, a limitações quanto à

10 duração, à publicidade e à necessidade de serem prestadas

contas aos órgãos competentes sobre o uso dos poderes

especiais durante a vigência da derrogação. 

13 No Brasil, na América Latina e em outras regiões,

os governos e a sociedade civil empreendem esforços

para eliminar a violência criminosa e o arbítrio policial

16 herdados de um passado de ditaduras e sociedades

autoritárias. O esforço pelo aperfeiçoamento das instituições

judiciais e policiais encontra ainda sérios obstáculos,

19 agravados, entre outros, pelo tráfico de drogas, comércio

ilegal de armas e crime organizado. A violência nas cidades

e em regiões rurais serve de pretexto para os defensores da

22 “tolerância zero” atacarem as conquistas democráticas e os

direitos humanos, sob o equivocado pretexto de que essas

práticas tolhem a ação da polícia. 

25 O Brasil tem recorrido à cooperação internacional para

dotar suas polícias civil e militar de técnicas adequadas para

combater o crime, sem o emprego abusivo da força. 

Gilberto Sabóia. Dilemas em face do terrorismo e da barbárie.

In: Folha de S. Paulo, 28/8/2005 (com adaptações).

Considerando os sentidos e a estrutura do texto acima, julgue os

itens a seguir.

1 O direito internacional reconhece o poder incondicional do

Estado de suprimir certos direitos e liberdades para a

manutenção da ordem social.

2 O produtor do texto reconhece que as ações criminosas

funcionam como entrave ao aperfeiçoamento das instituições

de repressão ao crime, no Brasil, mas mostra-se contrário à

idéia da “tolerância zero”.

3 O texto, cuja idéia central está exposta no primeiro

parágrafo, caracteriza-se como dissertativo.

4 De acordo com o texto, os anos de governos de exceção que

se impuseram na América Latina e em outras regiões deram

origem a um quadro de violência policial.

5 O governo brasileiro está unido à sociedade civil na luta

contra a criminalidade.

6 Estaria mantida a correção gramatical caso a observação

entre parênteses, nas linhas 5 e 6, fosse assim reescrita:

(aplicáveis à uma situação de conflito armado, internacional

ou interno).

Com base nos aspectos lingüísticos do texto, julgue os itens

subseqüentes.

7 A expressão apositiva entre vírgulas (R.1-2) restringe o termo

“Estado” (R.1).

8 Mantém-se a correção gramatical caso se substitua “nas

quais” (R.7) por onde.

9 Em “O esforço pelo aperfeiçoamento das instituições” (R.17),

“pelo” pode ser substituído, sem prejuízo da coerência do

texto e da correção gramatical, por em prol do.

10 Em “sob o equivocado pretexto de que essas práticas tolhem

a ação da polícia” (R.23-24), a supressão da preposição “de”

não traz prejuízo para a coerência ou para a correção

gramatical do texto.

1 Quando a jornada aconteceu, ainda demorariam

milênios antes que o primeiro ser humano sonhasse com a

escrita capaz de registrá-la, e os bardos e xamãs que talvez

4 tenham contado a história viraram pó há muito tempo. Mas a

memória coletiva dos primeiros seres humanos que ousaram

fazer a travessia entre a Ásia e a América sobrevive, em parte,

7 no DNA de seus descendentes. Segundo dois novos estudos,

esse testemunho indica que um bando minúsculo de

exploradores, com menos de 70 adultos, embarcou nessa

10 aventura — literalmente, aliás: eles teriam remado pela costa

do Pacífico para colonizar o novo mundo.

Folha de S. Paulo, caderno Mais, 17/7/2005.

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto

acima, julgue os itens seguintes.

11 Os primeiros exploradores a chegar à América eram

audaciosos.

12 Os primeiros grupos humanos a atravessar o Pacífico em

direção à América desconheciam qualquer forma de

linguagem codificada.
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Figura I

Figura II

13 Pelo modo como o texto está organizado, não é possível

identificar, precisamente, o sentido dos termos “a jornada”

(R.1) e “a história” (R.4).

14 Na linha 1, o verbo demorar poderia estar flexionado no

singular, visto que o sujeito da oração está posposto ao

predicado.

15 O tipo de linguagem empregado no primeiro período do

texto (R.1-4) é característico da redação oficial.

16 Na linha 3, o pronome oblíquo em “registrá-la” retoma o

termo anterior “escrita”.

17 A forma verbal “viraram” (R.4) pode ser substituída pela

locução haviam virado, sem prejuízo para a coerência e

correção gramatical do texto.

18 O testemunho a que se referem os dois novos estudos

mencionados nas linhas 7 e 8 diz respeito à história contada

pelos bardos e xamãs.

19 O sinal de dois-pontos empregado na linha 10 introduz uma

explicação que esclarece o sentido do verbo embarcar.

20 As palavras “registrá-la” e “aliás” obedecem à mesma regra

de acentuação gráfica.

Considerando as figuras I e II acima, que ilustram,

respectivamente, uma janela do Mozilla Firefox e outra do

Internet Explorer 6/XP/SP2, julgue os itens seguintes.

21 Ao se digitar Funag no campo 

da janela do Mozilla Firefox e se teclar , é possível

que a página do Google seja acessada, passando a ser

apresentada na área de páginas da janela desse aplicativo.

22 O botão , na janela do Mozilla Firefox, e o botão ,

na janela do Internet Explorer 6, implementam a mesma

funcionalidade: apresentar um histórico dos sítios acessados.

23 A janela do Internet Explorer 6 ilustrada na figura II pode ter

sido executada após se ter clicado o botão , na janela

do Mozilla Firefox.

24 Ao se clicar , na janela do Mozilla Firefox, será iniciado

processo de verificação de atualização do referido software

em sítios específicos na Internet.

25 O Mozilla Firefox, diferentemente do Internet Explorer 6,

permite executar páginas web que disponibilizam recursos de

música e animação implementadas a partir do uso da

tecnologia ActiveX.

26 Tanto o Mozilla Firefox quanto o Internet Explorer 6

disponibilizam recursos de bloqueio seletivo de pop-ups

existentes em páginas web e de visualização posterior das

informações contidas nesses pop-ups.

27 O Mozilla Firefox, diferentemente do Internet Explorer 6,

permite que diversas páginas web sejam abertas em uma

mesma janela do navegador.

28 Caso uma janela do Mozilla Firefox, como a ilustrada na

figura I, seja executada em um computador cujo sistema

operacional é o Linux, o acesso à Internet será mais seguro

e livre de riscos de download de vírus de computador.

29 É possível que as duas janelas ilustradas tenham sido

executadas em um mesmo computador cujo sistema

operacional é o Windows XP.

30 É possível que as duas janelas ilustradas tenham sido

executadas em um mesmo laptop com acesso à Internet por

meio de um servidor de rede WLAN (wireless local area

network).

Considerando a figura acima, que ilustra um submenu associado

ao Microsoft Office 2003, acessível por meio do menu Iniciar do

Windows XP, julgue os itens a seguir.

31 Ao se clicar , será executado o

componente do conjunto Microsoft Office indicado para a

elaboração de apresentações visuais que serão

disponibilizadas para download na Internet.

32 Os recursos que são disponibilizados ao se clicar

 permitem criar um novo

documento e abrir um documento existente do Office.

33 Ao se clicar , é executado o

componente do Office usado para se criar planilhas

eletrônicas. Em uma planilha desse aplicativo, a

expressão = soma(A1:A10) permite se determinar a soma total

dos valores numéricos contidos nas células de A1 até A10,

desde que essas células estejam configuradas para números.
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A figura acima ilustra parte de uma janela do OpenOffice que

está sendo usado para a elaboração de um documento.

Considerando essa figura, julgue os itens a seguir. 

34 Por meio do submenu , é possível inserir no

documento em edição diversas informações, entre elas, data

e hora e números de páginas.

35 Considere que o parágrafo a seguir, com uma marca especial

— —, foi

inserido no documento em edição. Nessa situação, é correto

afirmar que, para adicionar a referida marca, é suficiente

posicionar o ponteiro do mouse sobre o parágrafo e clicar a

opção .  

36 No submenu , existe opção que permite inserir

uma fórmula matemática no documento em edição.

37 Caso se deseje inserir no documento em edição arquivo

contendo um documento Word que esteja armazenado no

disco rígido do computador, é possível fazê-lo por meio da

opção .

A figura acima ilustra parte do menu Iniciar de um computador

que tem instalado o sistema operacional Windows XP.

Considerando que um usuário esteja operando esse computador,

julgue os itens a seguir, com relação a conceitos de hardware e

software.

38 Considere que ao realizar determinado procedimento o

usuário visualizou a mensagem a seguir.

Nessa situação, é correto afirmar que o usuário posicionou o

ponteiro do mouse sobre a opção .

39 Ao se clicar , será executada uma janela

contendo diversas ferramentas, entre elas, Adicionar ou

remover programas, que pode ser utilizada para alterar a

configuração da BIOS do computador.

40 Caso se deseje restringir o uso de determinado programa

instalado no computador somente para pessoas autorizadas,

é possível fazê-lo por meio da introdução de senhas de

acesso, o que pode ser feito usando-se recursos

disponibilizados ao se clicar .
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Cientistas descobriram na Antártica uma elevação

alarmante da temperatura oceânica que ameaça prejudicar

populações de pingüins, baleias, focas e muitas outras criaturas

menores dentro de poucas décadas. O estudo mostra que a

temperatura do oceano a oeste da península Antártica subiu mais

de 1 ºC desde os anos 60. É a primeira evidência de que o

Oceano Sul está ficando mais quente, com conseqüências

potencialmente graves para a vida selvagem.

O clima da península, que se projeta em direção à América

do Sul, é o que muda mais rápido no Hemisfério Sul. As

temperaturas do ar na região subiram quase 3 ºC desde 1951, e a

cobertura de gelo no mar ao redor diminuiu 20% desde 1979.

Agora os pesquisadores mostraram que as temperaturas estão em

ascensão. A média do mar em torno da península no verão

aumentou 1,2 ºC de 1955 a 1994.

O Estado de S.Paulo, 20/10/2005, p. C22 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

temática por ele abordada, julgue os itens subseqüentes. 

41 Alterações climáticas não são exclusivas da área tratada no

texto e preocupam os especialistas justamente pelos efeitos

potencialmente negativos que acarretam para a vida no

planeta.

42 Por suas características, a Antártica é região que atrai a

atenção de cientistas, razão pela qual nela estão instaladas

bases que acolhem pesquisadores de várias nacionalidades.

43 Dificuldades econômicas de toda ordem sempre impediram

que o Brasil enviasse expedições de estudo à Antártica.

44 É possível estabelecer conexão entre os dados apresentados

no texto, isto é, o aumento da temperatura da água e do ar na

península Antártica, com o fenômeno planetário do

aquecimento global.

45 Além da redução da cobertura de gelo no mar, mencionada

no texto, pode-se falar de outro fenômeno semelhante e que

também aponta para um desequilíbrio ambiental: a

diminuição das camadas de gelo em elevadas altitudes, a

exemplo dos Andes.

46 Fenômenos como o tsunami asiático e furacões de extremo

vigor, como os recentes Katrina e Wilma, podem

representar, como muitos estudiosos acham, uma espécie de

reação das forças naturais à maneira desordenada e

predatória como a humanidade vem se relacionando com a

natureza.

47 Não se pode identificar o desmatamento como possível fator

para mudanças climáticas e da paisagem física do planeta

pela simples razão de que, até hoje, inexiste estudo científico

que evidencie essa relação.

48 O fato de o planeta ser composto majoritariamente de água

é garantia de que esse elemento essencial à vida não corre o

risco de escassez, apesar de todas as agressões ao meio

ambiente.

49 A extensão e a diversidade da bacia hidrográfica brasileira

fazem do país o pulmão do mundo, como ele é

universalmente conhecido há tempos.

50 O chamado efeito estufa, vinculado ao fenômeno do

aquecimento global, é perigosamente ampliado pela grande

quantidade de gases poluentes que são lançados na

atmosfera.

51 Entre as formas mais comuns de se degradar o meio

ambiente e de comprometer a qualidade de vida estão os

esgotos despejados sem tratamento nos cursos de água e o

lixo produzido em grande quantidade sem destinação

adequada.

São inquietantes os indicadores apresentados por estudo

encomendado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de

São Paulo, segundo o qual o deficit habitacional brasileiro

cresceu mais de 16% nos últimos dez anos. A carência atual é de

7,28 milhões de moradias, informa o estudo. Em 1995, era de

pouco mais de 6 milhões. Mais: em termos absolutos, a falta de

lugar decente para morar tem uma dimensão maior nos três

estados mais desenvolvidos do Brasil — São Paulo, Rio de

Janeiro e Minas Gerais. Somados, os três respondem por quase

40% do deficit total do país.

A maior tarefa continua sendo levar recursos às classes de

renda mais baixa. Até setembro, apenas 24% do orçamento do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi aplicado —

e, desse total, menos da metade acabou destinada a aumentar o

número de moradias. Os efeitos, claro, são devastadores para

milhares de cidadãos de bem, conduzidos a favelas, barracas,

tendas, entre outros domicílios promotores da anticidadania.

Anticidadania. In: Jornal do Brasil (editorial), 16/10/2005, p. A14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

tema nele examinado, além de aspectos relevantes do cenário

social e econômico do Brasil contemporâneo, julgue os itens

seguintes.

52 O processo de urbanização da sociedade brasileira, agilizado

nas últimas décadas, obedeceu a rigoroso planejamento,

motivo pelo qual evitaram-se problemas tão comuns em

outros países.

53 Embora tenha crescido o número de cidades, a população

brasileira ainda é majoritariamente rural.
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54 Razão de ser do texto, o deficit habitacional brasileiro

restringe-se aos três estados mais ricos do país.

55 Em geral, falta de moradia não é problema isolado,

somando-se a outras carências ou deficiências, como a

insuficiente oferta de emprego, de assistência à saúde e de

acesso a bons serviços educacionais.

56 Infere-se do texto que os recursos do FGTS estão sendo

aplicados de maneira satisfatória ou razoável, sobretudo na

ampliação da quantidade de casa própria ofertada às pessoas

mais pobres.

57 O Banco Nacional da Habitação (BNH), continua sendo o

mais importante órgão do governo federal para o

financiamento das chamadas casas populares, construídas

para atender às famílias de baixa renda.

58 Pelo que se lê na parte final do texto, cidadania pressupõe

algo mais que o direito de votar nas eleições, como, por

exemplo, o direito de morar dignamente.

59 O texto indica, com acentuada margem de segurança, que o

Brasil caminha para resolver, em espaço de tempo não muito

longo, seu crônico problema de falta de moradia.

60 As áreas vizinhas ao Plano Piloto de Brasília e,

principalmente, o entorno do Distrito Federal apresentam um

quadro de problemas semelhante ao encontrado nas demais

regiões metropolitanas brasileiras.

Considerando as relações entre serviço público, legalidade e

moralidade contidas no Código de Ética Profissional do Servidor

Público, julgue os itens a seguir.

61 Considere que Carlos, servidor público civil, tenha montado

uma casa para exploração de apostas em briga de aves,

popularmente conhecida como rinha. Nesse caso, o conceito

na vida funcional de Carlos pode ser diminuído, tendo em

vista que os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia

em sua vida privada se integram no seu exercício

profissional.

62 Considere que Teresa, funcionária de uma repartição

pública, esteja passando por vários problemas pessoais e tem

faltado periodicamente ao serviço. Durante uma reunião, o

chefe da repartição mandou chamá-la. Um funcionário, para

proteger Teresa, pois nesse dia ela havia faltado, disse que

ela tinha ido até a sala ao lado, mas que já estava voltando.

Nesse caso, o funcionário agiu de forma correta a fim de

proteger sua colega de trabalho.

63 O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a

comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu

próprio bem-estar, tendo em vista que seu trabalho pode ser

considerado seu maior patrimônio.

64 A grande oportunidade para o crescimento e

engrandecimento da Nação está na atividade exercida pelo

servidor público que trabalha em harmonia com a estrutura

organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão.

65 Considere que Luís tenha solicitado formalmente a

determinado órgão público a prestação de um serviço há

pelo menos seis meses. Ao procurar informações a respeito

do andamento do seu pedido, constatou que o mesmo havia

sido esquecido pelo servidor Cláudio, que recebeu o pedido,

mas foi informado que naquela oportunidade já estava sendo

analisado. Nesse caso, o pronto atendimento do servidor que

trabalha na mesma seção de Cláudio naquele momento

descaracteriza a atitude contra à ética ou ato de

desumanidade demonstrado por Cláudio.

No que se refere aos principais deveres do servidor público,

julgue os itens subseqüentes.

66 Considere que Armando, servidor público, tenha recebido

uma solicitação de seu superior para beneficiá-lo de uma

vantagem em decorrência de uma ação ilegal. Nessa

situação, ao atender essa solicitação, a conduta de Armando

dentro da repartição não será afetada.

67 A limpeza e a ordem do local de trabalho são de

responsabilidade da empresa contratada para a prestação

desses serviços, isentando de qualquer obrigação o servidor

público que utiliza aquele local.

68 A discriminação social é um ato reconhecido na sociedade

brasileira, mas não pode ser admitida sua existência e muito

menos identificada sua prática em um órgão público.

Quanto às comissões de ética nos órgãos e entidades da

administração pública federal, julgue os itens que se seguem.

69 Nas decisões da comissão de ética, os nomes dos

interessados deverão ser divulgados no próprio órgão a que

pertencem, e em outros, por meio das comissões de ética

criadas com o propósito de formação da consciência ética na

prestação de serviços públicos.

70 A comissão de ética pode recorrer à analogia, aos costumes

e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras

profissões, caso necessite fundamentar o julgamento da falta

de ética do servidor público ou do prestador de serviço.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Acerca de atos e fatos administrativos registrados pela

contabilidade, julgue os itens seguintes.

71 Os fatos compensativos não alteram a situação líquida das

organizações; a aquisição de mercadorias à vista é um fato

permutativo.

72 O fato modificativo envolve contas de resultado. Assim, o

registro de uma receita a prazo caracteriza-se como fato

modificativo aumentativo.

73 A ocorrência de um evento misto aumentativo proporciona

acréscimo ao saldo devedor das contas de resultado.

74 Os fatos mistos envolvem uma conta de resultado e, no

mínimo, duas contas patrimoniais. Um exemplo de fato

misto é o pagamento de duplicatas pelo valor nominal.

75 O fato misto ocorre quando há a união entre um fato

modificativo e um fato permutativo. Dessa maneira, todo

fato modificativo aumentativo ocorre em razão do débito em

uma conta de resultado devedora.

Julgue os itens que se seguem, que versam sobre os conceitos, os

objetivos e as finalidades da contabilidade.

76 O objetivo da contabilidade, a qual representa a estrutura

patrimonial das organizações, é fornecer informações sobre a

composição do patrimônio e suas modificações.

Na divulgação dessas informações, inclui-se a das

demonstrações contábeis.

77 Para atingir seu objetivo, a contabilidade deve contar com a

disponibilização das informações vinculadas ao patrimônio

dos sócios e acionistas, uma vez que a empresa incluirá, em

seus registros, o patrimônio acumulado dos sócios.

Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre os lançamentos

contábeis e seu reflexo no patrimônio.

78 O registro da venda de ativo permanente imobilizado, com

lucro, proporciona um acréscimo ao resultado do exercício.

A apuração do custo do imobilizado vendido independe do

saldo de depreciação acumulada do bem.

79 Ao se registrar o pagamento de despesa de energia elétrica,

com saldo apropriado, há um débito no resultado do

exercício e um crédito no disponível.

80 O registro de contrato de aluguel cujo pagamento total

ocorreu antecipadamente proporciona um débito no ativo e

um crédito no disponível da empresa locatária.

81 Ao se contabilizar a despesa de depreciação de um ativo

permanente imobilizado, há um débito no resultado do

exercício e um crédito no ativo permanente imobilizado.

O valor máximo do saldo da conta de depreciação

acumulada é o valor do bem a que ela está vinculada.

82 A aquisição de máquinas e equipamentos à vista constitui

fato permutativo. Caso a empresa adquira máquinas a prazo

e efetue o pagamento após o vencimento, o registro dos juros

pagos será caracterizado como fato modificativo.

Acerca da elaboração e da divulgação das demonstrações

contábeis, julgue os itens a seguir.

83 O registro da provisão para devedores duvidosos propicia

um débito no resultado e um crédito no ativo. Ao efetuar a

baixa da provisão, há um débito no resultado do exercício e

um crédito na conta de duplicatas a receber.

84 Os juros pagos por uma empresa devem ser registrados na

demonstração do resultado do exercício. A reserva de capital

compõe o patrimônio líquido e, necessariamente, sua

contrapartida é uma conta de ativo circulante disponível.

85 Os gastos pré-operacionais devem ser classificados no ativo

permanente diferido. A amortização desses gastos credita a

conta de amortização acumulada e debita a conta de despesa

de amortização.

86 Os estoques de mercadoria para revenda adquiridos a prazo

devem ser classificados no ativo circulante.

conta
saldo em

R$

receita antecipada 258.790

banco 54.870

aplicações financeiras de liquidez imediata 147.890

depreciação acumulada 12.780

seguros antecipados 2.659

salários a pagar 90.875

caixa 7.450

material de consumo 3.280

títulos a receber de longo prazo 47.890

ações de coligadas 47.980

fornecedores 8.790

provisão para perda de investimentos 14.790

veículos 54.870

energia a pagar 14.789

prédios 125.860

impostos a recolher 19.870

telefone a pagar 9.852

capital social 200.000

impostos a recuperar 6.478

estoques 9.857

máquinas e equipamentos 48.970

lucros ou prejuízos acumulados 84.120

ações de controladas 54.987

contas a receber 81.745

terrenos 19.870

Com base nas informações apresentadas no balancete de

verificação acima, julgue os seguintes itens.

87 Considerando que o ativo representa o conjunto de recursos

econômicos das organizações, no balancete acima, o total do

ativo permanente – investimentos é R$ 88.177.
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88 Os tributos a recuperar devem ser classificados como ativo.

O total do ativo permanente – diferido é R$ 2.659.

89 As máquinas e equipamentos destinados ao uso pela empresa

devem ser classificados no ativo permanente – imobilizado.

O total do ativo permanente é R$ 324.967.

90 As ações de controladas devem ser classificadas no ativo

circulante. As ações de coligadas podem ser classificadas no

ativo realizável em longo prazo.

91 As provisões para contingências fazem parte do conjunto

de contas redutoras do ativo circulante. O ativo totaliza

R$ 687.086.

92 As despesas antecipadas representam direito para a empresa

contratante e obrigação para a empresa contratada. Dessa

maneira, o total do ativo circulante é R$ 314.229.

93 O passivo circulante apresenta o saldo das obrigações de

curto prazo. O total do patrimônio líquido é R$ 284.120.

Acerca da elaboração de orçamentos e de noções de finanças,

julgue os seguintes itens.

94 O orçamento previsto deve ser executado na íntegra. Caso

exista a necessidade de recursos adicionais, a empresa deve

solicitar empréstimos às instituições financeiras.

95 Uma variação de custo favorável não representa,

necessariamente, uma variação de quantidade favorável.

96 O orçamento de vendas é a peça fundamental para a

elaboração de outros orçamentos. O orçamento do

departamento de produção depende das informações

contidas no orçamento do departamento de vendas.

97 A taxa interna de retorno representa a rentabilidade esperada

pela empresa. A taxa interna de retorno representa a divisão

entre o lucro operacional obtido e o patrimônio líquido.

98 O retorno contábil sobre o investimento ROI é a melhor

medida do sucesso de um investimento. O ROI apresenta o

tempo necessário para que o investimento proporcione o

retorno idêntico ao do valor aplicado.

Acerca da matemática financeira e seus reflexos no patrimônio,

julgue os próximos itens.

99 O registro dos juros a pagar, na captação de empréstimos,

pode ser incorporado ao saldo de empréstimos a pagar.

O valor da despesa de juros, por sua vez, deve ser

evidenciado na demonstração do resultado do exercício.

100 Na capitalização composta, o valor dos juros mantém-se

constante ao longo de cada período de capitalização. Dessa

maneira, o valor de despesa com juros registrado deve ser

idêntico ao longo do tempo.

101 A taxa nominal é aquela paga no período em que foi

fornecida, independentemente do período de capitalização.

Assim, ao se aplicar um capital à taxa nominal, o montante

obtido dependerá única e exclusivamente do período

aplicado.

102 A antecipação de pagamento de empréstimo de curto prazo,

captado em instituição financeira, proporciona um débito ao

passivo circulante e um crédito ao ativo circulante, além do

registro do débito correspondente ao desconto obtido. 

103 O desconto comercial, ou bancário simples, deve ser

calculado sobre o valor nominal do título e não sobre o valor

presente do título.

Acerca do registro e da evidenciação das operações típicas de

uma empresa comercial, julgue os itens a seguir.

104 O registro da aquisição de ações de outra companhia, a

título de investimentos, proporciona acréscimo ao ativo

permanente da empresa adquirente.

105 Ao contabilizar o recebimento antecipado pela venda de

mercadorias, com entrega em curto prazo, a empresa deve

efetuar um débito no ativo circulante e um crédito no passivo

circulante.

106 A contabilização do desconto antecipado de duplicatas

a receber proporciona acréscimo ao ativo circulante

disponível.

107 O pagamento antecipado de seguros não modifica o saldo do

passivo circulante. Ao registrar a baixa do seguro pelo uso,

a empresa deve debitar a conta de seguros antecipados e

creditar o resultado do exercício.

108 O registro da aquisição de computadores a prazo

proporciona acréscimo ao ativo permanente e acréscimo ao

passivo circulante. Quando a empresa efetuar o pagamento,

deverá debitar o resultado do exercício e creditar o passivo

circulante.

RASCUNHO
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Acerca do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do

exercício, julgue os itens que se seguem.

109 O balanço patrimonial apresenta a posição estática do

patrimônio da empresa. É possível determinar, apenas com

o balanço patrimonial, o total de despesas de salários de um

período.

110 Ao se apurar o resultado do exercício, o saldo remanescente

deve ser transferido para a conta de lucros ou prejuízos

acumulados, que faz parte do rol de contas do patrimônio

líquido. Portanto, as informações disponibilizadas na

demonstração do resultado do exercício são suficientes para

se apurar o valor das receitas recebidas.

111 O acréscimo ao ativo permanente imobilizado pode registrar,

como contrapartida, um acréscimo ao passivo exigível em

longo prazo.

112 Ao receber, em dinheiro, doações de outras organizações ou

de pessoa física, a empresa deve creditar o passivo exigível

e debitar o ativo circulante.

113 Ao efetuar a baixa de bem por obsolescência, a empresa

não deve modificar o resultado do exercício, deve, no

entanto, evidenciar a operação em notas explicativas e nas

demonstrações contábeis.

Acerca do patrimônio e suas peculiaridades, julgue os itens que

se sucedem.

114 A receita de vendas será representada na demonstração do

resultado do exercício e os reflexos da receita no ativo

circulante ou realizável em longo prazo.

115 Ao se registrar o pagamento de indenizações trabalhistas já

provisionadas, ocorrerá decréscimo no passivo e crédito no

disponível.

116 A contabilização de material de consumo adquirido à vista

proporciona um crédito no disponível e um débito no

resultado do exercício.

117 As subvenções recebidas das esferas de governo devem ser

creditadas no patrimônio líquido e debitadas no ativo.

118 O passivo circulante contempla as obrigações de curto

prazo da empresa. Dessa maneira, os financiamentos, de

longo prazo, de veículos para uso da empresa, ao serem

registrados, proporcionam acréscimo ao passivo exigível e

ao ativo circulante.

Julgue os itens seguintes, a respeito do registro das operações

típicas de uma empresa comercial.

119 A apuração e a apropriação do imposto de renda de pessoa

jurídica proporcionam redução no resultado do exercício e

acréscimo no passivo circulante. Ao efetuar o pagamento

desse imposto, a empresa reduzirá o ativo circulante e o

passivo circulante.

120 O registro da amortização acumulada dos gastos de expansão

proporciona um débito no ativo e um crédito no resultado do

exercício.

121 Ao se registrar a aquisição de mercadorias para revenda, há

débito no ativo circulante. Quando a empresa efetuar a venda

da mercadoria, já registrada anteriormente, ela deve efetuar

crédito no passivo circulante e débito no ativo circulante.

122 Ao se efetuar a baixa de duplicatas pelo recebimento,

deve-se registrar a débito de ativo circulante disponível e a

crédito de duplicatas a receber.

123 Ao pagar, com atraso, fornecedores, a empresa arcará com

os juros e encargos. Dessa maneira, o correto registro de um

pagamento de fornecedores com juros proporcionará um

débito no resultado do exercício, um débito na conta de

fornecedores e um crédito no ativo circulante disponível.

Acerca das conciliações bancárias e suas características, julgue

os itens a seguir.

124 Ao se constatar débito em conta corrente vinculado ao

pagamento de juros, o registro correto será a débito de

bancos e a crédito de caixa.

125 Se uma empresa efetuar o pagamento de fornecedores de

mercadorias por meio de sua conta bancária e, para isso,

utilizar serviços de Internet, o registro correto será a débito

de estoques de mercadorias e a crédito de caixa.

126 Ao se constatar que, no extrato bancário, o valor debitado

referente a um cheque emitido encontra-se diferente do valor

da cópia de cheque, deve-se confrontar o documento que

originou o pagamento com o microfilme do cheque emitido,

para se verificar o valor correto.

127 Se, ao entregar o boletim diário de caixa à contabilidade, o

responsável apresentar o registro de recebimento em moeda

estrangeira, esta deverá ser registrada no ativo permanente

diferido.

128 Ao constatar saldo de extrato bancário divergente do saldo

registrado na contabilidade, o contador deverá efetuar a

conciliação bancária. Caso o contador constate débitos

registrados na contabilidade e não registrados no extrato

bancário, ele deverá conciliar o saldo dos cheques emitidos

para a obtenção do valor correto.

Julgue os itens subseqüentes, acerca do plano de contas e da

elaboração das demonstrações contábeis.

129 A distribuição de dividendos proporciona redução no

patrimônio líquido da empresa. Ao registrar o valor

correspondente de dividendos a pagar, a empresa deve

creditar o passivo circulante e debitar o ativo permanente.

130 A despesa de salários não corresponde, na maioria dos casos,

ao valor pago ao empregado. Essa situação existe porque as

empresas retêm alguns tributos dos empregados, como, por

exemplo, a contribuição social sobre o salário líquido, que

é retida na fonte pagadora.

131 A correta apuração da despesa de depreciação proporciona

benefícios fiscais para a empresa e o seu registro reduz o

lucro tributável.
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132 O registro dos tributos a recuperar, que proporciona débito

no ativo da empresa, podem ser utilizados como redutores

de tributos a recolher.

133 As ações em tesouraria são classificadas no patrimônio

líquido e seu saldo será sempre credor.

conta 1.º/1/2005 31/1/2005

valores a receber 25.800 37.890

estoque de mercadorias 15.874 17.890

fornecedores 4.879 9.874

salários a pagar 25.879 28.971

aluguel antecipado 15.870 15.000

conta jan/05

receita de vendas 89.587

custo da mercadoria vendida 25.780

despesa de salários 30.000

despesa de aluguel 870

Considere as informações a respeito de uma empresa hipotética

apresentadas nos quadros acima — valores em reais (R$) — e

julgue os próximos itens.

134 A empresa recebeu R$ 77.497 de clientes no período

apresentado.

135 A empresa pagou R$ 30.000 de salários em janeiro de 2005.

136 A empresa adquiriu R$ 27.796 relativos a mercadorias para

revenda, no período apresentado.

137 A empresa pagou R$ 22.801 a fornecedores, no período

apresentado.

138 A empresa não pagou aluguel antecipado em janeiro de

2005.

Com referência a conhecimentos sobre finanças — indispensáveis

para a gestão das empresas, — julgue os seguintes itens.

139 O valor presente de um fluxo de caixa futuro subtraído do

custo inicial do investimento vinculado corresponde ao

valor presente líquido (VPL).

140 O payback ideal representa a taxa de desconto pela qual o

VPL iguala-se a zero.

141 Ao se considerar o valor do dinheiro no tempo, o VPL

diferencia-se dos demais métodos de avaliação de

investimentos, visto que, quanto menor for o VPL, melhor

será a alternativa de investimento.

142 A recuperação de tributos é fator relevante na aquisição de

bens e na avaliação de opções de investimentos. Ao adquirir

mercadorias para revenda, a empresa deve recolher o valor

correspondente ao imposto sobre serviços de qualquer

natureza.

143 A alavancagem financeira representa o nível em que o

dinheiro captado na forma de empréstimos é utilizado na

aquisição de ativos.

Acerca da contabilização de operações contábeis diversas, julgue

os itens que se seguem.

144 O estoque de mercadorias para revenda é classificado no

ativo circulante. O registro da perda de estoque sem

constituição de provisão proporciona um débito ao resultado

do exercício e um crédito na conta de estoque de

mercadorias.

145 Se um veículo que foi registrado por R$ 50.000 e cuja

depreciação acumulada totaliza R$ 20.000 for vendido à

vista por R$ 35.000, o registro correto é:

D Custo do veículo vendido R$ 50.000

C Veículo      R$ 50.000

D Depreciação acumulada  R$ 20.000

C Custo do veículo vendido R$ 20.000

D Caixa/Banco     R$ 35.000

C Receita da venda de imobilizado R$ 35.000

146 A provisão para devedores duvidosos é constituída para que

o ativo não seja superavaliado. Quando a empresa não possui

saldo de provisão para devedores duvidosos e existem títulos

a receber considerados não-recebíveis, em última instância,

há a necessidade de constituir a provisão. Nesse caso, o

registro correto será a débito de despesa com provisão para

devedores duvidosos e a crédito de provisão para devedores

duvidosos.

147 Caso exista a contabilização de variação cambial credora, os

empréstimos captados em moeda estrangeira devem ter

registrado o débito correspondente no resultado do exercício.

148 Os juros pagos pela empresa por motivo de captação de

empréstimos devem ser registrados, na demonstração do

resultado do exercício, como despesa financeira. A captação

de novos empréstimos aumentará o disponível e reduzirá o

ativo circulante.

149 A depreciação do carro de um sócio pode ser registrada na

contabilidade da empresa, desde que o sócio comprove o uso

do veículo para as atividades da empresa, pelo menos, por

uma jornada de 8 horas.

150 Ao constatar depósito não-identificado na conta-corrente

da empresa, o contador deverá efetuar imediatamente o

registro da receita e, posteriormente, incluir o documento

comprobatório dela.

RASCUNHO


