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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 

fiscal ao término da prova. 
 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS NO CARTÃO 

RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  
 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 

confere com o quadro da alínea “a” do item 1. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  
 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 

esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 
 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 

somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 

RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 
 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas. 
 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 

de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 
 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 

ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 

marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir 

os limites dos retângulos ao lado. 
 

10- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o 

término da prova, conforme alínea “c” do item 9.17. Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus 

assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 9.17, alínea “d”, do edital.  
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na 

sala de prova ou nas dependências do seu local de prova; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 

Resposta; 

c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;  

d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 

no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA. 
 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE TRÊS (3) HORAS. 
 

 

 

 

Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos de Informática Conhecimentos Específicos 

Questões Questões Questões Questões 

1 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 40 
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Texto 1

As profissões mais bem pagas

Há três caminhos que, em geral, levam a bons salários. O primeiro é procurar vagas nas empresas líderes de cada setor, pois

costumam ser as que mais crescem e, portanto, as que oferecem as melhores oportunidades e pagam melhor. Um analista financeiro

júnior que começa ganhando mais que a média de mercado em uma empresa pequena, por exemplo, pode demorar até sete anos para

ser promovido. Em uma companhia líder, em quatro anos, em média, ele já passa a ocupar o cargo de analista sênior, com um salário

maior. O segundo caminho, válido para profissionais liberais, é conquistar bons clientes e assumir a propriedade do próprio nariz. Os

médicos, arquitetos e advogados mais bem-sucedidos (leia-se, com os melhores rendimentos) quase sempre atendem em consultório

ou escritório próprio. O terceiro caminho é optar por carreiras do serviço público com bons salários iniciais, como fiscal da Receita

Federal ou juiz.

Para ganhar bem, não se pode parar de estudar nunca. A pesquisa da FGV acrescenta novas comprovações à já consolidada tese de

que o investimento em educação aumenta salários e reduz a possibilidade de desemprego. A taxa de ocupação entre os brasileiros

em idade ativa que nunca passaram de um ano de estudo é de 60%. Entre os que estudaram dezoito anos ou mais, 91% têm trabalho.

Quanto aos salários, cada ano de estudo adicional representa um aumento médio de 15% no valor recebido no fim do mês. O ideal,

portanto, é não ficar só no diploma universitário. Cursos de especialização e pós-graduação fazem diferença no contracheque de

carreiras em que o conhecimento técnico é essencial, como medicina e análise de sistemas. "Uma experiência sólida no exterior, seja

acadêmica, seja profissional, também influencia positivamente no nível salarial e no rumo que a carreira toma", diz Renato

Bagnolesi, headhunter da Robert Wong Consultoria Executiva. Trata-se de um investimento com um alto retorno na vida pessoal.

Afinal, um bom salário costuma ser diretamente proporcional à satisfação no trabalho.

Revista Veja, edição 2138, ano 42, no 45. São Paulo: Editora Abril, 11 nov. 2009, p. 190-193. (Fragmento)

* Língua Portuguesa *
Questão 1
Das alternativas abaixo, a única que se constitui na tese defendida no texto é

A)  “(...) a taxa de ocupação entre os brasileiros em idade ativa que nunca passaram de um ano de estudo é de 60%.”

B)  “Entre os que estudaram dezoito anos ou mais, 91% têm trabalho.”

C)  “(...) o investimento em educação aumenta salários e reduz a possibilidade de desemprego.”

D)  “(...) cada ano de estudo adicional representa um aumento médio de 15% no valor recebido no fim do mês”.

E)  “Uma experiência sólida no exterior, seja acadêmica, seja profissional, também influencia positivamente no nível salarial.”

Questão 2
Assinale a opção em que o conector “pois” tem o mesmo valor semântico que o do fragmento “O primeiro é procurar vagas nas

empresas líderes de cada setor, pois costumam ser as que mais crescem”.

A)  Fez um trabalho de pesquisa consistente; deverá, pois, receber o primeiro prêmio.

B)  Precisa chegar ao trabalho, na hora certa; deverá acordar mais cedo, pois.

C)  Consegui bater a meta imposta pela empresa; posso, pois, comemorar o meu sucesso.

D)  Dizem que ele é o melhor candidato, pois seus atos são coerentes com os princípios que defende.

E)  A educação é fundamental para o sucesso profissional; devemos lutar, pois, pela melhoria da qualidade do ensino.

Questão 3
As palavras “é”, “média”, “até” e “líderes” empregadas no texto, obedecem, respectivamente, às mesmas regras de acentuação

gráfica de

A)  há, salários, paletós e técnico.

B)  já, próprio, júnior e acadêmico

C)  é, consultório, convém e infindáveis.

D)  mês, universitário, papéis e público

E)  só, líder, escritório e sênior.
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Questão 4
Na frase “Afinal, um bom salário costuma ser diretamente proporcional à satisfação no trabalho.”, o acento grave indicativo da

crase se justifica

A)  por exigência regencial e determinação do substantivo “trabalho”.

B)  por exigência regencial e determinação do substantivo “satisfação”.

C)  por regência nominal exclusivamente.

D)  por determinação do substantivo “satisfação” exclusivamente.

E)  pela ocorrência do complemento nominal “satisfação”.

Questão 5
O processo de coesão textual pode realizar-se por meio de anáfora, quando se retomam termos e significados anteriormente

expressos. Em uma das passagens abaixo, NÃO se verifica a ocorrência de conector em função anafórica. Indique-a.

A)  “Respondi-lhe que já tinha lido a receita em qualquer parte.”

B)  “Eu aguardava com uma ansiedade medonha esta cheia de que tanto se falava.”

C)  “Um dia entrei num desses esconderijos subterrâneos em cuja entrada eles às vezes semeiam víboras”.

D)  “Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava.”

E)  “A noitinha em que nos encontramos e em que eu colhi os ramos de murta foi seguida do jantar, a que ela compareceu.”

Questão 6
Das frases abaixo, assinale a que NÃO está pontuada de acordo com o padrão formal da língua.

A)  “Na pesquisa da FGV, os donos de empresas com mais de cinco funcionários aparecem em quarto lugar no ranking.”

B)  “Quem conversa com um jovem sobre perspectivas de carreira costuma citar, como meta a ser perseguida, um bom emprego

numa multinacional ou em um órgão governamental.”

C)  “Os empresários recebem em vez de salário, uma remuneração fixa, o pró-labore ou uma parte do lucro”.

D)  “Na fase inicial, não é fácil remunerar bem os colaboradores, o que contribui para a dificuldade de contar com boa mão de

obra.”

E)  “Quando se retrocede no tempo, constata-se, ainda, que a Constituição de 1988 foi determinante para semear outros campos,

como o direito do consumidor, o previdenciário e o ambiental.”

Questão 7
Na construção de frases na Língua Portuguesa padrão, é preciso observar a regra de concordância nominal, segundo a qual o

adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. A concordância está INCORRETA na opção

A)  Três especialistas são bastantes para preparar aquela obra.

B)  Estou quite com você e você comigo, logo estamos quites um com o outro.

C)  Anexos seguem os documentos solicitados para a admissão do funcionário.

D)  Conheci, na solenidade de formatura, as gentis irmã e cunhada de Laura.

E)  Não é permitido a entrada de funcionários estranhos à empresa.

Questão 8
Observe as seguintes palavras retiradas do texto: “desempregado”, “ganhar”, “pós-graduação”, “contracheque”. Considerando o

processo de formação das palavras em Português, afirma-se que

A)  um dos vocábulos é formado por justaposição.

B)  um dos vocábulos resulta de derivação regressiva.

C)  três dos vocábulos são formados pro prefixação.

D)  um dos vocábulos resulta de derivação imprópria.

E)  dois dos vocábulos são formados por aglutinação.

Questão 9
Em um texto, as palavras e as expressões podem se empregadas em sentido conotativo ou denotativo. No segmento “O segundo

caminho, válido para profissionais liberais, é conquistar bons clientes e assumir a propriedade do próprio nariz.” (§ 1), a expressão

“do próprio nariz” tem natureza conotativa. O termo ou expressão destacado(a) que está empregado(a) em sentido denotativo

ocorre em

A)  Os jovens “lutam” aguerridamente para conseguir um bom emprego.

B)  É educativo ensinar às pessoas a ganharem o dinheiro com o “suor do seu rosto”.

C)  Muitos jovens não conseguem ser “felizes” nas profissões que abraçaram.

D)  Os profissionais financeiramente “mais bem sucedidos” são os médicos.

E)  Os filhos podem ser “o braço direito” dos pais em empresas familiares.
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Questão 10
Considerando os recursos linguísticos empregados no texto “As profissões mais bem pagas”, está INCORRETO o que se afirma na

alternativa

A)  Esse texto é predominantemente argumentativo e a maioria dos verbos está no presente do indicativo.

B)  O verbo haver, em “Há três caminhos”, é impessoal, logo não se flexiona em número nem em pessoa.

C)  Em “Um analista financeiro júnior que começa ganhando mais que a média...”, o conector “que” é conjunção integrante.

D)  Em “Para ganhar bem, não se pode parar de estudar nunca.”, a partícula “se” é índice de indeterminação do sujeito.

E)  Em “O ideal, portanto, é não ficar só no diploma universitário.” (§ 1), o termo

“portanto” introduz uma informação de caráter conclusivo.

* Raciocínio Lógico *
Questão 11
Uma escola possui 520 alunos e 650 alunas. A porcentagem de alunas da escola é aproximadamente igual a

A)  52,17 %.

B)  55,56 %

C)  57,15 %.

D)  56,10 %.

E)  59,00 %.

Questão 12
Andre, Guilherme e Matheus são atletas que praticam basquete, natação e voleibol, não necessariamente nessa ordem, e nasceram

no Maranhão, em Minas e no Piauí, porém não se sabe quem nasceu onde. Sobre tais atletas, sabe-se também que

I.       Guilherme não é maranhense.

II.       O mineiro é atleta de voleibol.

III.       O atleta de natação nunca morou no Maranhão.

IV.       Matheus não disputa uma modalidade esportiva coletiva.

V.       André é jogador de basquete.

Depreende-se que

A)  Matheus é mineiro e atleta de natação.

B)  Guilherme é mineiro e jogador de voleibol.

C)  André é piauiense e jogador de basquete.

D)  Guilherme é mineiro e jogador de basquete.

E)  Matheus é maranhense e atleta de natação.

Questão 13
Quantos divisores pares o número 720 possui?

A)  16.

B)  24.

C)  8.

D)  32.

E)  12.

Questão 14
Sou vinte e dois anos mais velho do que a minha filha. Daqui a 10 anos terei o dobro da idade dela, quantos anos eu tenho?

A)  30.

B)  40.

C)  28.

D)  34.

E)  44.
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Questão 15
O próximo termo da sequência 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, ... é

A)  60.

B)  68.

C)  75.

D)  57.

E)  63.

* Conhecimentos de Informática *
Questão 16
Em relação ao hardware dos computadores, indique a alternativa correta:

A)  O fabricante do chipset instalado na placa mãe deve ser  o mesmo fabricante da placa mãe,  para que se evite incompatibilidade

de hardware.

B)  Em alguns casos a placa mãe de um microcomputador possui dois soquetes para processadores.

C)  O Pentium II é considerado um processador de segunda geração e teve seu lançamento no mercado em 1994.

D)  O pen drive é um dispositivo utilizado tanto para armazenamento (como memória externa) quanto para escrita (como caneta).

E)  Atualmente, a taxa média de transferência de dados entre equipamentos do tipo Bluetooth é de 100Mbps, para distâncias de até

100 metros entre os equipamentos.

Questão 17
Analise as afirmativas a seguir e indique a alternativa correta.

I. Um programa de computador é um conjunto de códigos e instruções que especificam uma série ordenada de ações.

II. Um software é um tipo especial de programa, armazenado de tal forma que não precisa ser inserido manualmente no hardware

toda vez que for necessário utilizá-lo.

III. Um driver é um tipo especial de software que tem a finalidade de fazer com que um determinado hardware funcione.

A)  Somente II está correta.

B)  Somente III está correta.

C)  Somente I e II estão corretas.

D)  Somente II e III estão corretas.

E)  I, II e III estão corretas.

Questão 18
Em relação ao Windows XP, é correto afirmar que

A)  recortar e colar cria uma cópia do arquivo ou pasta original e move esta cópia para o local desejado.

B)  as teclas de atalho para recortar e colar são, respectivamente,  CTRL+C e CTRL+V.

C)  a área de trabalho é a primeira interface a ser exibida após a carga do Windows XP.

D)  a opção Conexões de Rede, do Painel de Controle, realiza as configurações, testes e remoção de modem e de regras de

discagem.

E)  as ferramentas de ajustes e consertos de discos rígidos, tais como Scandisk e Defrag, são acessadas pelo caminho: Iniciar/Todos

os programas/Ferramentas do sistema.

Questão 19
Em relação ao MS-Word é correto afirmar que

A)  o atalho, no teclado, para deslocamento de um texto para direita é CTRL+N.

B)  para escrever por cima de um texto, é preciso marcar o texto desejado, clicar em: Formatar, escolher Fonte e marcar

Sobrescrito.

C)  o acesso às facilidades de edição do Cabeçalho/Rodapé está na aba Editar.

D)  o modo Visualização só mostra uma página do documento de cada vez.

E)  para acionar o verificador de ortografia e gramática, basta pressionar a tecla F7.
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Questão 20
Em relação ao MS-Excel, não é correto afirmar que

A)  O Excel possui verificação gramatical e ortográfica de textos.

B)  Nas células das planilhas podem ser inseridos dados dos tipos: texto, números, fórmulas e datas.

C)  Funções são fórmulas predefinidas que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos, em uma

determinada ordem ou estrutura.

D)  Um vínculo é uma referência a outra pasta de trabalho, sendo às vezes chamada de referência externa.

E)  O Excel tem diversas ferramentas para localizar e corrigir problemas com fórmulas.

* Conhecimentos Específicos *
Questão 21
No sistema de amortização constante,

A)  o valor das prestações é uniforme durante toda a amortização e os juros são crescentes.

B)  o valor do empréstimo é pago de uma só vez no final do prazo de amortização.

C)  a amortização é feita em parcelas crescentes com juros constantes lineares.

D)  as prestações são fixas e os juros são crescentes durante a amortização.

E)  a amortização é feita em parcelas iguais e, portanto, os valores dos juros e das prestações são decrescentes.

Questão 22
Constitui órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, sem funções executivas, responsável pela fixação das diretrizes das

políticas monetária, creditícia e cambial,

A)  o Banco Central do Brasil.

B)  o Conselho Monetário Nacional.

C)  o Banco Nacional de Desenvolvimento.

D)  a Cooperativa Nacional de Crédito.

E)  a Agência Nacional de Fomento.

Questão 23
Constituem sistemas de liquidação de transferências de fundos interbancárias

A)  o Sistema Especial de Liquidação e Custódia e a Câmara TecBan.

B)  a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia e o Sistema de Câmbio e Derivativos.

C)  o Serviço de Compensação de Cheques e o Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

D)  a Câmara Interbancária de Pagamentos e o Sistema de Transferência de Reservas.

E)  a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a Câmara TecBan.

Questão 24
O capital circulante líquido será positivo quando

A)  a soma do ativo circulante for maior que a soma do passivo circulante.

B)  o ativo não corrente for superior ao passivo não corrente.

C)  o passivo corrente estiver financiando parte do ativo não corrente.

D)  o ativo corrente estiver em equilíbrio com o passivo corrente.

E)  o ativo circulante for menor que o passivo circulante.

Questão 25
São aplicações financeiras de renda variável

A)  ações e fundos cambiais.

B)  recibos de depósitos bancários e ações.

C)  fundos cambiais e recibos de depósitos bancários.

D)  certificados de depósitos bancários e títulos da dívida pública.

E)  ações e títulos da dívida pública.
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Questão 26
De acordo com o autor Masakazu Hoji, em sua obra Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada,

Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial, negociar linhas de crédito com instituições financeiras, constitui atividade que

integra a seguinte função de tesouraria:

A)  administração de riscos e flutuação de preços e taxas.

B)  contas a pagar.

C)  negociação e controle de empréstimos e financiamentos.

D)  negociação e controle de garantias e seguros.

E)  crédito e cobrança.

Questão 27
O método de avaliação de alternativas econômicas que consiste em transformar uma série de valores diferentes em valores

uniformes, por meio da aplicação de uma taxa mínima de atratividade, é definido como método

A)  do valor uniforme líquido.

B)  da taxa interna de retorno.

C)  do prazo de retorno.

D)  do valor futuro líquido.

E)  do valor presente líquido.

Questão 28
Os riscos empresariais são divididos, segundo sua natureza, em riscos operacionais e riscos financeiros. Constitui risco de natureza

operacional

A)  o aumento inesperado do preço da matéria-prima.

B)  a redução inesperada e considerável da taxa de câmbio.

C)  a redução forçada do preço de venda.

D)  a perda de mercado por obsolescência tecnológica.

E)  o aumento inesperado e considerável da taxa de juros.

Questão 29
Segundo o autor Masakazu Hoji, em sua obra Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada,

Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial, o princípio específico de planejamento no qual os objetivos da organização são

escolhidos pelos escalões superiores e os meios para atingi-los são fornecidos pelos escalões médios e inferiores, é definido como

planejamento

A)  permanente.

B)  precedente.

C)  interdependente.

D)  integrado.

E)  diretivo.

Questão 30
Classificam-se como despesas antecipadas, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e atualizações,

A)  as comissões pagas relativas a benefícios usufruídos antes do Balanço.

B)  os prêmios de seguros pagos para cobertura durante o exercício posterior.

C)  os adiantamentos a empregados para despesas diversas.

D)  os materiais de escritório e materiais de limpeza ainda não utilizados.

E)  os aluguéis pagos relativos a períodos de utilização do imóvel anteriores ao Balanço.

Questão 31
De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e atualizações, a reserva que é constituída pela organização, através de

segregação de parcela do lucro líquido, com finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de

perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado, é a reserva

A)  extraordinária.

B)  para contingências.

C)  legal.

D)  de reavaliação.

E)  de capital.
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Questão 32
Segundo os autores José Luiz dos Santos e Paulo Schmidt, na obra Contabilidade Societária, a depreciação obtida por meio da

divisão do valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem, é calculada através do método

A)  das quotas constantes.

B)  da produção de unidades.

C)  dos dígitos dos anos.

D)  das horas de trabalho.

E)  do volume apurado.

Questão 33
Segundo o autor Lino Martins da Silva, na obra Contabilidade Governamental um Enfoque Administrativo, as receitas públicas,

quanto à natureza, classificam-se em receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias; assim, é correto afirmar que

A)  as receitas orçamentárias são ingressos de caráter temporário, pois serão restituídas a terceiros no futuro.

B)  a receita proveniente de arrecadação de tributos, constitui ingresso de natureza extra-orçamentária.

C)  a receita proveniente de multas e juros de mora constitui receita orçamentária.

D)  os depósitos de terceiros em garantia e as taxas pela prestação de serviços são receitas orçamentárias.

E)  os valores recebidos como aluguéis e arrendamentos constituem receita extra-orçamentária.

Questão 34
De acordo com autor Idalberto Chiavenato, na obra Administração nos Novos Tempos, o planejamento é um processo constituído

de uma série seqüencial de etapas; assim, é correto afirmar que

A)  analisar as alternativas de ação consiste em estabelecer os objetivos que se pretende alcançar.

B)  desenvolver premissas quanto às condições futuras representa a última etapa do processo.

C)  verificar a situação atual em relação aos objetivos significa identificar onde se está e o que precisa ser feito.

D)  definir objetivos significa identificar como a organização opera em ambientes complexos.

E)  escolher um curso de ação entre várias alternativas constitui a primeira etapa do planejamento.

Questão 35
A interpretação das decisões estratégicas da organização em planos concretos ao nível departamental, se estendendo  por médio

prazo, constitui o planejamento tático, que é representado por

A)  planos de marketing e procedimentos.

B)  regulamentos e procedimentos.

C)  planos financeiros e regulamentos.

D)  procedimentos e orçamentos.

E)  planos de produção e políticas de vendas.

Questão 36
Segundo o autor Idalberto Chiavenato, na obra Administração nos Novos Tempos, no modelo de decisão clássico,

A)  as condições são de certeza e o problema não é claramente definido.

B)  as informações são limitadas e os objetivos vagos.

C)  a decisão é otimizante e as condições são de incerteza.

D)  os problemas são específicos e bem definidos e as condições são de certeza.

E)  os resultados são maximizados e as condições são de incerteza.

Questão 37
Quanto à Demonstração do Resultado do Exercício, de acordo com a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações, é

correto afirmar que constituem despesas operacionais:

A)  custo dos serviços prestados e despesas financeiras.

B)  impostos incidentes sobre vendas e energia elétrica.

C)  despesas com pessoal e comissões sobre vendas.

D)  custo das mercadorias vendidas e vendas canceladas.

E)  descontos concedidos a clientes e despesas financeiras.
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Questão 38
Segundo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações, é correto afirmar que

A)  incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e

obrigações.

B)  cisão é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações.

C)  cisão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos os

direitos e obrigações.

D)  reversão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos

os direitos e obrigações.

E)  fusão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas de seu patrimônio para outra sociedade, extinguindo-se a

companhia cindida.

Questão 39
De acordo com o autor Sergio Jund, na obra Administração, Orçamento e Contabilidade Pública, constitui característica das

Fundações Públicas

A)  não se sujeitarem ao controle ou tutela por parte da Administração Pública.

B)  integrarem a Administração Pública Direta.

C)  serem pessoas jurídicas criadas para exploração de atividade econômica de cunho lucrativo.

D)  serem pessoas jurídicas próximas à Administração Pública, embora posicionadas fora da mesma.

E)  desempenharem atividade atribuída ao Estado no âmbito social.

Questão 40
Considerando-se o sistema de planejamento governamental, composto pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei

Orçamentária Anual, é correto afirmar que

A)  o Plano Plurianual, de iniciativa do Poder Legislativo, possui, segundo o princípio orçamentário da unidade, vigência anual.

B)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Poder Legislativo, disporá sobre as alterações na legislação tributária.

C)  a Lei Orçamentária Anual, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital

para o exercício financeiro subseqüente.

D)  o Plano Plurianual, de iniciativa do Poder Legislativo, conterá a previsão de receita e a fixação da despesa.

E)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.


