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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 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 respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Na eleição para prefeito de uma cidade de 10.000 eleitores
legalmente aptos a votar, concorrem os candidatos A e B. Uma
pesquisa de opinião revela que 1.500 eleitores não votariam em
nenhum desses candidatos. A pesquisa mostrou ainda que o
número de eleitores indecisos — isto é, que, apesar de não terem
ainda decidido, votarão em algum dos dois candidatos —, que
votariam apenas no candidato A ou que votariam apenas no
candidato B são números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5.
Nessa situação, com base nessa pesquisa, escolhendo-se ao acaso
um desses eleitores, é correto afirmar que a probabilidade dele

51 votar em algum dos candidatos é superior a 80%.

52 ser um eleitor indeciso é inferior a 15%.

53 já estar decidido em qual dos candidatos vai votar é superior
a 65% e inferior a 70%. 

Cinco números estão em progressão aritmética crescente, e o
primeiro deles, o segundo e o quinto estão em progressão
geométrica. Supondo que todos esses cinco números são maiores

que  e menores que  e que a razão da progressão

aritmética é um número inteiro, julgue os itens seguintes.

54 A razão da progressão aritmética é o dobro da razão da
progressão geométrica.

55 A soma desses cinco números é superior a 78.

56 O maior desses cinco números é inferior a 25.

A função  representa o lucro ou prejuízo

mensal, em reais, de uma pequena fábrica de calçados na
produção e venda de x milhares de pares de calçados. Com base
nessa informação, julgue os itens subseqüentes.

57 Se 1 < x < 5, então a fábrica terá lucro.

58 O lucro mensal máximo da fábrica é inferior a R$ 14.000,00.

59 Se x e y são tais que x + y = 6, então os lucros ou prejuízos
correspondentes às vendas de x e y milhares de pares de
calçados são iguais.

Uma empresa contratou 10 empregados de nível superior e 15 de
nível médio. Em cada nível, os salários mensais dos empregados
são iguais e a soma do salário mensal de um empregado de nível
superior com o salário mensal de um empregado de nível médio
é igual a R$ 3.500,00. Considerando que a despesa mensal da
empresa com os salários desses 25 empregados é de
R$ 41.000,00, julgue os itens que se seguem.

60 O salário mensal de cada empregado de nível superior é
inferior a R$ 2.400,00.

61 A diferença entre o salário mensal de um empregado de nível
superior e o de um de nível médio é superior a R$ 1.200,00.

Carlos, Paulo e Sérgio fizeram provas de Matemática e Física.
Suas notas em cada uma das duas disciplinas estão entre os
números 8, 9 e 10 e em cada disciplina suas notas foram
diferentes; Carlos foi o único que tirou a mesma nota nas duas
disciplinas; Paulo não tirou nota 8 em nenhuma das disciplinas;
Sérgio tirou nota 10 em Física. Nessa situação, julgue os itens a
seguir.

62 Em Matemática, a nota de Carlos foi superior à nota de
Paulo.

63 A nota de Paulo em Física foi igual à nota de Sérgio em
Matemática.
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Uma equipe de apoio administrativo foi encarregada de fazer o
levantamento de dados visando à organização dos arquivos da
empresa. Sabendo-se que 2 membros da equipe fazem o
levantamento de 9% dos dados necessários em 5 horas de
trabalho e que todos os membros da equipe trabalham no mesmo
ritmo, julgue os itens seguintes.

64 Em 6 horas e 40 minutos de trabalho, 5 membros da equipe
fazem o levantamento de 30% dos dados necessários.

65 Oito membros da equipe, para realizarem o levantamento de
72% dos dados necessários, gastarão mais de 12 horas de
trabalho.

66 Para o levantamento de metade dos dados necessários em
5 horas, 33 minutos e 20 segundos serão necessários menos
de 9 membros da equipe.

Em uma prova de Matemática as notas de 7 alunos tiveram a
seguinte distribuição: 4,0; 4,5; 5,5; 5,5; 7,5; 7,5; 7,5. A respeito
dessa distribuição, julgue os itens que se seguem.

67 A média aritmética desta distribuição é igual a 6.
68 Essa distribuição tem mais de uma moda.

Considere todas as funções f : A ÷ B, distintas, em que o
domínio A possui 2 elementos e o contradomínio B possui 3
elementos. Nesse caso,

69 existem, no máximo, 8 dessas funções.
70 existem, no máximo, 6 dessas funções que são injetivas.

Julgue os itens subseqüentes, relativos a modalidades licitatórias.

71 Licitação é o gênero do qual são espécies a concorrência, a
tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão.

72 A própria Lei de Licitações e a lei que criou a modalidade
licitatória do pregão é que estabelecem a modalidade que
deve ser utilizada para cada licitação a ser realizada. No
entanto, algumas modalidades poderão, eventualmente, ser
utilizadas como alternativas, como ocorre, por exemplo, com
a concorrência, a tomada de preços e o convite.

73 As modalidades licitatórias do concurso e do leilão podem
ser consideradas modalidades especiais, tendo em vista que
o concurso se destina à escolha de trabalhos artísticos,
técnicos ou científicos, enquanto o leilão se destina à
alienação de bens. Assim, tais modalidades possuem objeto
licitado distinto das demais modalidades, que podem ser,
portanto, consideradas modalidades comuns.

74 O preço do objeto é o principal critério para definir se o
administrador irá utilizar a concorrência, a tomada de preços
ou o convite em uma licitação.

75 Nas licitações internacionais, qualquer que seja o valor do
objeto da licitação, torna-se obrigatória a adoção da
modalidade concorrência.

76 É possível ao administrador adotar uma modalidade de
licitação mais rigorosa que a permitida em lei para
determinado caso.

Acerca da dispensa e da inexigibilidade de licitação, julgue os
itens que se seguem.

77 O rol de hipóteses previstas pela Lei de Licitações como
causas para a dispensa de licitação é um rol que permite
ampliação, de acordo com o interesse da administração
pública.

78 A lei diz ser inexigível a licitação quando a demora na
realização do procedimento licitatório for incompatível com
a urgência na execução do contrato.

79 A preferência da administração pública por determinada
marca de objeto legitima a inexigibilidade de licitação.

80 As situações que ensejam a inexigibilidade de licitação são
hipóteses exaustivas, ou seja, não comportam ampliação
além do que previsto na Lei de Licitações.

81 A situação de calamidade pública declarada em determinado
município é circunstância legitimadora da inexigibilidade de
licitação.

82 A aquisição de bens ou materiais para as Forças Armadas,
inclusive de materiais de uso pessoal e administrativo, pode
ser objeto de inexigibilidade de licitação.

83 A aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade, pode ocorrer mediante dispensa de licitação.

84 É possível a contratação direta, ou seja, sem licitação, de
associação de portadores de deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou
entidades da administração pública, para a prestação de
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, ainda que o preço
contratado não seja compatível com o praticado no mercado.

85 Na hipótese de ter sido adotada a licitação na modalidade de
convite, não é possível que a ausência de manifestação de
interesse dos licitantes convidados legitime a contratação
sem licitação. 
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Em relação aos princípios aplicáveis às licitações públicas, julgue
os itens a seguir.

86 O poder da administração pública de anular ou revogar uma
licitação é exemplo da aplicação do princípio da supremacia
do interesse público sobre o interesse privado.

87 A norma que determina a publicação do instrumento
convocatório no quadro de avisos da repartição pública
realizadora da licitação, sob a modalidade convite, não se
relaciona com o princípio da publicidade, pois apenas a
publicação em órgão de divulgação oficial preencheria tal
requisito.

88 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório serve
de guia para o processo licitatório, e também de parâmetro
para o futuro contrato a ser realizado pela administração.

89 A existência de critério para o julgamento da licitação, a
exemplo dos critérios de menor preço, melhor técnica,
técnica e preço e maior lance ou oferta, relaciona-se com o
princípio do julgamento objetivo.

90 De acordo com o princípio da adjudicação compulsória, a
administração pública está obrigada a contratar o licitante
vencedor.

Acerca da legislação aplicada às microempresas, julgue os
itens de 91 a 100.

91 O SIMPLES Nacional, é um regime tributário simplificado
aplicável às pessoas jurídicas consideradas como
microempresas ou empresas de pequeno porte. Nesse
regime, os tributos são apurados por meio da aplicação de
percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma
única base de cálculo, a receita bruta. Um exemplo de tributo
que compõe esse regime de tributação é a contribuição para
financiamento da seguridade social (COFINS).

92 Apesar de as empresas inscritas no SIMPLES Nacional não
serem obrigadas a efetuar escrituração comercial para fins
fiscais, os sócios terão isenção tributária dos rendimentos
distribuídos na fonte e na declaração de ajuste do
beneficiário, exceto os que corresponderem a pró-labore,
aluguéis e serviços prestados.

93 A pessoa jurídica inscrita no SIMPLES Nacional é
dispensada do recolhimento do salário-educação e da
contribuição sindical patronal, mas deverá recolher
normalmente as contribuições instituídas pela União
destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao
SEBRAE e seus congêneres. 

94 Está dispensada da retenção do imposto de renda na fonte
sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica
inscrita no SIMPLES Nacional, inclusive o relativo aos
ganhos de capital obtidos na alienação de ativos ou advindos
de aplicações financeiras de renda fixa ou variável.

95 Quando a pessoa jurídica contribuinte do ICMS for excluída
do regime de tributação do SIMPLES Nacional, os créditos
de ICMS remanescentes não poderão ser aproveitados nos
períodos de apuração subseqüentes.

96 As pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades de creche, pré-escola ou ensino fundamental
poderão optar pelo enquadramento no SIMPLES Nacional.

97 No caso de uma empresa iniciar as suas atividades no início
de janeiro e não exercer a opção pelo SIMPLES Nacional,
quando de sua inscrição no CNPJ, somente poderá fazê-la
mediante alteração cadastral até o último dia útil do ano-
calendário, permitindo-se que a opção comece a vigorar a
partir do início do mês de janeiro do ano subseqüente.

98 Quando uma empresa classificada como empresa de pequeno
porte, já inscrita no SIMPLES Nacional, obtiver
enquadramento como microempresa, essa alteração vigorará
a partir do mês seguinte àquele em que ele obtiver o
enquadramento, no próprio ano-calendário.

99 A microempresa deverá elaborar e manter o livro caixa, no
qual devem ser registradas suas movimentações financeiras
e bancárias.

100 A inscrição da pessoa jurídica no SIMPLES Nacional
implica pagamento mensal unificado de diversos tributos,
entre eles a contribuição para a seguridade social, relativa ao
empregado.

Com relação a gestão contábil e financeira, julgue os itens
a seguir.

101 Uma das falhas possíveis de serem cometidas por gestores de
microempresas é a tomada de decisões com base no aspecto
emocional e não, no racional. No caso de empresas que têm
como gestor um dos sócios, as decisões podem não seguir o
uso de ferramentas gerenciais, mas a intuição de seu gestor.

102 O principal problema encontrado na gestão das
microempresas é que a maior parte das teorias e práticas
conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes
instituições, não pode ser aplicada nas microempresas,
mesmo com algumas ou muitas adaptações. Assim, ao
desenvolver métodos e técnicas específicos para as
microempresas que permitam a aplicação da contabilidade
gerencial, as dificuldades surgem e não são solucionadas,
fundamentalmente, pela vontade dos diretores ou pela
incapacidade técnica dos profissionais da área contábil
envolvidos no processo. 

103 Muitas são as críticas aos profissionais da contabilidade que
atuam nas microempresas. Como todo profissional, o
contador enfrenta limitações em seu campo de atuação
profissional. Um exemplo dessa limitação é a abrangência
das informações gerenciais: a informação gerencial contábil
apenas demonstra os eventos contábeis da empresa e é
incapaz de medir o desempenho econômico de unidades
operacionais descentralizadas, como as unidades de
negócios, as divisões e os departamentos. 

104 O uso da contabilidade com objetivo precípuo de atender
apenas às exigências fiscais coaduna com a finalidade básica
da contabilidade, que é a de orientar o administrador em suas
decisões. Assim, as empresas que aplicam a contabilidade
como ferramenta para fornecer informações ao Fisco são
capazes de traçar estratégias que propiciam retorno
econômico e financeiro.

105 O gestor financeiro é essencial para a condução e verificação
da implementação das estratégias vinculadas a planejamento
financeiro, de investimentos e de financiamentos. Desse
modo, para o gestor atingir seus objetivos de eficiência,
eficácia e efetividade, é necessário o acesso aos
demonstrativos contábeis. Os demonstrativos contábeis e
relatórios emitidos podem ser adaptados para que o gestor
entenda a linguagem técnica de maneira mais simplificada.
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Considere que as microempresas A e B tenham apresentado seus
balanços patrimoniais de maneira resumida para uma instituição
financeira, conforme ilustrado a seguir.

empresa A

contas do ativo

despesas antecipadas  600

disponibilidades  1.100

clientes  8.500

provisão para créditos de liquidação duvidosa  (600)

material de consumo   800

títulos a receber de longo prazo   5.000

investimento em coligadas   3.000

investimento em controladas   2.000

investimento em ações   4.100

veículos   15.000

imóveis   8.000

terrenos   10.000

máquinas e equipamentos   9.000

depreciação acumulada   (2.000)

gastos em pesquisa de novos produtos   8.500

amortização acumulada   (8.000)

marcas e patentes   10.000

fazendas   25.000

exaustão acumulada   (20.000)

contas do passivo e patrimônio líquido

capital social $ 60.000

financiamentos de longo prazo   15.400

contas a pagar   3.000

financiamentos   2.000

salários a pagar   1.400

empréstimos a pagar   900

reservas   500

prejuízos acumulados   (3.200)

empresa B

contas do ativo

disponibilidades   2.210

clientes   6.520

provisão para créditos de liquidação duvidosa   (600)

material de consumo   600

despesas antecipadas   1.100

títulos a receber de longo prazo   8.520

investimento em coligadas   1.000

investimento em controladas   2.100

investimento em ações   6.450

veículos   14.478

imóveis   9.980

terrenos   8.850

máquinas e equipamentos   10.000

depreciação acumulada   (2.980)

gastos em pesquisa de novos produtos   4.800

amortização acumulada   (3.250)

marcas e patentes   9.000

fazendas   20.000

exaustão acumulada   (20.000)

contas do passivo e patrimônio líquido

capital social   50.000

prejuízos acumulados   (8.000)

reservas   500

contas a pagar   2.100

financiamentos   8.000

salários a pagar   2.150

empréstimos a pagar  1.488

financiamentos de longo prazo  22.540

Considerando as informações dos balanços das microempresas
A e B, em que os valores estão em reais, julgue os itens seguintes.

106 A empresa B apresenta mais condições de liquidar todas as
suas dívidas com recursos próprios que a empresa A. 

107 Apesar de o endividamento da empresa B ser maior que o da
empresa A, a empresa B possui mais condições de liquidar
imediatamente suas obrigações em relação à empresa A.

108 O capital circulante líquido da empresa A é maior que o da
empresa B.

109 A capacidade de liquidar as dívidas de curto prazo com
recursos disponíveis da empresa B é pior que a capacidade
de A, mesmo a empresa B apresentando um saldo do
disponível maior do que o da empresa A.

110 Caso a empresa B capte R$ 19.800 de empréstimos de longo
prazo, o valor de seu capital circulante líquido será de
R$ 29.630.

111 O endividamento total da empresa A é maior que o da
empresa B, apesar da empresa A apresentar maior saldo do
ativo total.
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conta valor

fretes de vendas 80

despesa com manutenção 120

despesa com seguros 400

abatimento sobre compras 800

fretes sobre compras 1.000

seguros sobre compras 1.200

outras despesas 1.800

despesas com salários 3.200

estoque final de mercadorias 4.000

abatimento de vendas 4.500

estoque inicial 10.000

compras de mercadorias 12.500

receita bruta de vendas 35.000

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é utilizada
como ferramenta na tomada de decisões gerenciais de
microempresas. Considerando que uma empresa tenha
apresentado o conjunto de contas de resultado e patrimoniais
acima, em que os valores estão em reais, julgue os itens seguintes,
acerca da interpretação das informações obtidas na DRE,
considerando, ainda, que a quantidade de mercadorias vendidas
da empresa em questão tenha sido igual a 100.

112 A margem bruta obtida ao se apurar a DRE é maior
que 30%.

113 A margem líquida obtida pela empresa, após a análise da
DRE aponta resultado menor que 18%.

114 O custo da mercadoria vendida apresentado na DRE é de
R$ 19.980.

115 Ao elaborarem a DRE, as empresas adotam o regime de
competência. Assim, as informações referentes ao
recebimento de clientes e pagamento a fornecedores não
serão obtidas na DRE, mas no fluxo operacional do
demonstrativo do fluxo do disponível.

116 Uma das medidas adotadas para determinar o ponto de
equilíbrio da empresa é a margem de contribuição unitária.
Assim, a margem de contribuição unitária apurada na
situação em apreço é de R$ 150,00.

As demonstrações contábeis das microempresas apresentam
informações para os gestores. Acerca das informações
apresentadas pela contabilidade, julgue os itens subseqüentes. 

117 O balanço patrimonial apresenta o total de dívidas de curto
e longo prazo da empresa, mas não demonstra o fluxo de
investimentos do período.

118 O fluxo de financiamentos não é contemplado nem pela DRE
nem tampouco pelo balanço patrimonial. Caso o gestor
necessite dessa informação, deverá buscar o demonstrativo
do fluxo do disponível. 

119 O estoque inicial e o custo da mercadoria (CVM) vendida
apresentado na demonstração do resultado do exercício são
grandezas inversamente proporcionais. Caso ocorra aumento
de R$ 500 no estoque inicial, o valor do CMV reduzirá,
também, em R$ 500.

120 O gestor de pequenos negócios conseguirá compreender e
avaliar as variáveis que influenciam o resultado, tais como
política de preços, volumes de produção e de vendas,
impostos devidos, custos variáveis e custos fixos, imposto de
renda e a magnitude do lucro final em relação ao lucro
desejado, desde que interprete corretamente a DRE.
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PROVA DE REDAÇÃO
C Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, no local apropriado, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Duas empresas captaram a mesma quantia de empréstimo para solucionar seus problemas
financeiros. A empresa Alfa comercializa embalagens e solicitou empréstimos com a justificativa de
melhorar seu capital de giro. A empresa Delta fabrica doces caseiros e solicitou empréstimos para investir
em automação. O valor dos empréstimos concedidos é de R$ 30.000 para cada uma das empresas, com
juros simples de 1% ao mês e prazo de 30 meses, com pagamento dos juros ao longo do período.

A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis das duas empresas na data da captação
do empréstimo e após doze meses. Nessas demonstrações, todos os valores estão em reais.

balanço patrimonial da empresa Delta

ativo passivo

item antes depois item antes depois

disponibilidades 800 7.780 contas a pagar 9.980 19.850

clientes 5.540 6.658 fornecedores 5.580 14.459

despesas antecipadas 320 441 energia a pagar 320 650

material de consumo 120 800 empréstimos a pagar 21.580 31.180

estoque de mercadorias 2.100 5.510

total do circulante 8.880 21.189 total do circulante 37.460 66.139

títulos a receber de longo prazo 5.540 3.320

total do realizável em longo prazo 5.540 3.320

veículos 54.433 45.200

máquinas e equipamentos 16.357 42.800 capital 50.000 50.000

móveis e utensílios 5.570 8.870 prejuízos acumulados – –

 - depreciação acumulada (3.320) (5.240) Reserva de lucros 8.900 9.100

total do permanente 73.040 91.630 total do patrimônio líquido 50.000 50.000

total do ativo 87.460 116.139 total do passivo + PL 87.460 116.139

DRE da empresa Delta

item antes depois

receita de vendas 65.980 114.580

 - deduções da receita (8.900) (15.600)

 = receita líquida de vendas 57.080 98.980

 - custo dos produtos vendidos (38.950) (55.240)

 = resultado bruto 18.130 43.740

 - despesas operacionais (15.200) (21.596)

 - despesas financeiras (2.140) (8.850)

 = Resultado antes dos impostos 790 13.294

 - impostos (237) (3.988)

 = resultado líquido 553 9.306
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balanço patrimonial da empresa Alfa

ativo passivo

item antes depois item antes depois

disponibilidades 2.200 5.500 contas a pagar 12.980 40.660

clientes 6.000 9.540 fornecedores 10.710 21.500

despesas antecipadas 410 650 energia a pagar 221 650

material de consumo 650 1.140 empréstimos a pagar 21.580 31.180

estoque de mercadorias 10.200 28.900

total do circulante 19.460 45.730 total do circulante 45.491 93.990

títulos a receber de longo prazo 2.100 8.500

total do realizável em longo prazo 2.100 8.500

veículos 25.000 25.000

máquinas e equipamentos 15.000 37.590 capital 20.000 20.000

móveis e utensílios 2.410 2.410 prejuízos acumulados (4.841) –

 - depreciação acumulada (3.320) (5.240) Reserva de lucros – 8.065

total do permanente 39.090 59.760 total do patrimônio líquido  15.159 20.000

total do ativo 60.650 113.990 total do passivo + PL 60.650 113.990

DRE DA EMPRESA Alfa

item antes depois

receita de vendas 38.600 98.500 

 - deduções da receita (4.800) (9.800)

 = receita líquida de vendas 33.800 88.700 

 - custo dos produtos vendidos (25.800) (45.800)

 =resultado bruto 8.000 42.900 

 - despesas operacionais  (8.500) (12.800)

 - despesas financeiras (2.100) (4.520)

 = resultado antes dos impostos (2.600) 25.580 

 - impostos — (7.674)

 = resultado líquido (2.600) 17.906 

Sob a ótica da gestão contábil e financeira e de indicadores de liquidez, endividamento e do capital circulante líquido, apresente a
análise da situação das duas empresas antes e depois da captação do empréstimo. Considere que a única variável que influenciou na
mudança percebida pelas empresas refere-se ao empréstimo captado. Contemple, em sua análise, entre outros pontos, a situação
patrimonial e de indicadores antes e depois da captação dos recursos; além disso, formule opinião justificada acerca da empresa que
aplicou melhor o dinheiro captado.
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