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CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS
 

Texto 1: 

  
Dos pastéis na rua à poltrona de couro 

 
Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. Os 

mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. 
Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! ⎯ ou a botequins, em cujos rudes balcões se 
encostam para sorver o cafezinho, com freqüência acompanhado de pão de queijo. Pastéis também se precipitam aos montes em 
direção aos políticos. (...) Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam esses momentos e... crau. No dia seguinte, a foto no 
jornal é do candidato de boca aberta, às voltas com um impossível pedaço de melancia, ou deglutindo mal e mal o bolinho de bacalhau 
que lhe queima o céu da boca ⎯ mas pensa o leitor que o político não gosta? Gosta. Sua intuição indica que sair por aí comendo o que 
lhe aparece pela frente será interpretado como benfazeja disposição de comungar com o povo. 

Dois impulsos inversos contribuem para esse hit das campanhas que é o flagrante do candidato comendo. Um, de fora em 
direção ao político, é o do homem ou da mulher da feira, do mercado, do restaurante ou da residência particular eventualmente 
visitada de oferecer algo ao visitante. Somos um povo cordial. O outro, vindo de dentro do político, é o de posar de gente comum, 
que... sim, até come! Tão simpático... ele não tem nojo da nossa comida! Ponto alto são as investidas rumo aos bandejões. O candidato 
entra na fila, bandeja na mão... clique: foto dele na fila, bandeja na mão... oferecem para deixá-lo passar à frente... não, obrigado, ele é 
apenas mais um, igual aos outros... ainda que acompanhado de assessores, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Senta-se ao mesão, 
cotovelos contra os cotovelos dos vizinhos de lado, e o vizinho da frente a dois palmos do seu nariz. Clique. E com que ar de 
satisfação leva o garfo à boca... clique... como se muitos desses estabelecimentos não tivessem o demolidor apelido de “lixão”. (...) 

No Palácio do Planalto, o presidente Lula recebe os visitantes no conjunto de sofá e poltronas de couro existente numa das 
pontas de seu gabinete. O presidente ocupa a poltrona, o convidado, o sofá. Acabou a campanha, nada de promiscuidade. 
 

TOLEDO, Roberto Pompeu de. VEJA. Ensaio. São Paulo: Abril, ano 39, n. 44, 8 nov. 2006, p.154. 
 
 
 
 
 
 
 
A tese defendida pelo autor está explicitada no fragmento: 
 
A) Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. (linha 1) 
B) Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. (linha 1) 
C) Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. (linhas 1/2) 
D) Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. (linha 2) 
E) Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! (linha 3) 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o texto, fotos de políticos dão indicações do nível de civilização do país. Considerando o conteúdo global do texto, 
pode-se inferir que a representação que o autor faz do brasileiro é a de um povo 
 
A) bondoso. 
B) cordial. 
C) inescrupuloso. 
D) ingênuo. 
E) malicioso. 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Sobre as relações morfossintáticas do texto, analise as 
seguintes proposições: 
 
1. O pronome delas (linha 2) substitui o termo comidas 

(linha 1). 
2. O termo esses momentos (linha 5) refere-se a quando os 

políticos, em campanha, percorrem feiras, mercados, 
restaurantes populares. 

3. Em “Como vão a feiras, mercados, restaurantes 
populares”, a pluralização da forma verbal destacada 
ocorre devido ao plural dos termos sublinhados. 

4. Em “Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam 
esses momentos (...)”, o termo entre vírgulas serve para 
esclarecer  fotógrafos. 

5. A oração “Gosta” (linha 7) tem como sujeito o termo 
político. 
 

Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 3 e 5. 
E) 4 e 5. 
 
 
 
 
Identifique o único par de palavras cujos sentidos NÃO se 
identificam ou se aproximam. 
 
A) doutos/ sapiência 
B) fotos/ botequins 
C) fotógrafos/clique 
D) políticos/ campanhas 
E) palácio/presidente 
 
 
 
 
 
Considerando o contexto em que a forma verbal “comungar” 
aparece, pode-se afirmar que, no texto, “comungar” é o 
mesmo que   
 
A) apoiar.  
B) congratular-se. 
C) elogiar. 
D) fingir. 
E) tomar a comunhão. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observe: “Dos pastéis na rua à poltrona de couro”. As 
preposições destacadas imprimem grande dinamismo ao título 
do texto. Tal efeito promove a construção de sentidos, como: 
 
1. mudança  
2. movimento 
3. estabilidade 
4. contraste 
5. conseqüência 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
Observe os fragmentos: “Os fotógrafos, (...), aproveitam esses 
momentos e... crau”; “O candidato entra na fila, bandeja na 
mão... clique”. Sobre as expressões destacadas: 
 
1. ambas referem-se ao ato de fotografar. 
2. a primeira promove também o sentido de flagrante. 
3. apenas a segunda representa ação rápida e decidida. 
4. só a primeira constitui onomatopéia. 
5. a primeira também supõe proveito, ganho. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
Em “Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta 
sapiência”, o tempo verbal destacado indica 
 
A) possibilidade. 
B) certeza. 
C) condição. 
D) finalidade. 
E) explicação. 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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Na construção dos sentidos do texto, o autor emprega várias 
estratégias discursivas. Aponte a alternativa que contém uma 
estratégia NÃO utilizada pelo autor. 
 
A) pontuação expressiva 
B) diálogo com o leitor 
C) descrição de ambientes  
D) relato de fatos 
E) discurso de autoridade 
 
 
 

Identifique o segmento em que há referência a circunstância 
de intensidade. 

 
A) no Brasil 
B) aos montes 
C) de boca aberta 
D) ao mesão 
E) com freqüência 
 

Texto 2: 
 
Amor, então, 
também, acaba? 
Não, que eu saiba. 
O que eu sei 
é que se transforma 
 
numa matéria-prima 
que a vida se encarrega 
de transformar em raiva. 
Ou em rima. 
 
(Paulo Leminski) 
 
 
 
 
O título que melhor explicita o tema global do Texto 2 é 

 
A) Amor e dor. 
B) Amor e ódio. 
C) Amor e poesia. 
D) Amor e sexo. 
E) Amor e traição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O diálogo que se estabelece no Texto 2 está evidenciado 
mediante 

 
A) a seleção vocabular. 
B) a organização em versos. 
C) os sinais de pontuação. 
D) a organização das estrofes. 
E) a estrutura em pergunta e resposta. 
 
 
 
 
No Texto 2, a palavra também, como um dos recursos 
coesivos utilizados, indica que 

 
A) o amor pode transformar-se em ódio. 
B) o amor verdadeiro vira poesia. 
C) o cotidiano pode acabar o amor. 
D) como outras coisas na vida, o amor acaba. 
E) o futuro do amor é imprevisível. 
 
 
 
 
O emprego do ponto final no penúltimo verso do poema 
constitui um recurso 

 
A) equivocado, pois a relação sintática entre as orações 

dispensa o uso dessa pontuação. 
B) inútil, porque a ausência desse sinal não alteraria os 

sentidos pretendidos pelo autor. 
C) meramente estilístico e sem importância para a 

compreensão global do poema. 
D) que realça os dois segmentos em questão, contribuindo, 

também, para diferenciá-los. 
E) dispensável, pois contribui para alterar significativamente 

o ritmo e a musicalidade do poema. 
 
 
 
 
O verbo saber aparece duas vezes no texto: que eu saiba e o 
que eu sei. Essas formas verbais indicam, respectivamente: 

 
A) condição e segurança. 
B) indecisão e probabilidade. 
C) dúvida e certeza. 
D) segurança e evidência. 
E) possibilidade e hipótese. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15



 
Secretaria Estadual de Saúde - Laboratório Farmacêutico de Pernambuco - LAFEPE 
Concurso Público 2007 
Emprego Público: Técnico Contábil I / Nível Médio                                                                                                                                                Tipo 1 

Página 4/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
 
 
 
 
Um certo bairro, com área de 2,4 quilômetros quadrados, vem 
perdendo seus moradores, devido à violência urbana. A 
densidade demográfica, que em 2000 era de 27 habitantes por 
hectare, hoje é de 25 habitantes por hectare. Sabendo que um 
hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, quantos 
habitantes tem, atualmente, esse bairro? 
 

A) 2 000 habitantes. 
B) 2 500 habitantes. 
C) 2 700 habitantes. 
D) 5 200 habitantes. 
E) 6 000 habitantes. 
 
   
 
 
As duas principais barragens que fornecem água para a Região 
Metropolitana do Recife atendem a 1,5 milhão de habitantes. 
A quantidade de água que elas fornecem a cada segundo é 
impressionante. É como se cada um desses 1,5 milhão de 
habitantes consumisse meio copo de água, ou seja, 120 
mililitros, a cada minuto. De acordo com esses dados, qual 
seria a vazão conjunta dessas duas barragens, em metros 
cúbicos por segundo? 
 

 

A) 1,2 metro cúbico por segundo. 
B) 1,5 metro cúbico por segundo. 
C) 2,7 metros cúbicos por segundo. 
D) 3,0 metros cúbicos por segundo. 
E) 3,7 metros cúbicos por segundo. 
 
 
 
 
O preço baixo é o principal atrativo da Feira da Sulanca de 
Caruaru. Dona Josefa veio de Belo Jardim para abastecer a sua 
loja, e encontrou camisa feminina a 5 reais e a masculina a 6 
reais. Ela comprou 50 camisas, gastando apenas 270 reais. 
Nessa compra, quantas camisas de cada tipo Dona Josefa 
levou? 
 

 

A) 30 camisas femininas e 20 camisas masculinas. 
B) 35 camisas femininas e 15 camisas masculinas. 
C) 25 camisas femininas e 25 camisas masculinas. 
D) 20 camisas femininas e 30 camisas masculinas. 
E) 15 camisas femininas e 35 camisas masculinas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A prefeitura de um dos municípios da Grande Recife aplica 15 
% do orçamento municipal em saúde. Segundo seu secretário 
de Saúde, isso representa 30 milhões de reais por ano. Com 
base nessas informações, qual seria o orçamento anual desse 
município? 
 
 
A) 150 milhões de reais. 
B) 200 milhões de reais. 
C) 300 milhões de reais. 
D) 350 milhões de reais. 
E) 450 milhões de reais. 
 
 
 
 
 
Uma das grandes fontes de poluição do rio Tapacurá, que 
abastece de água mais de um terço da população do Grande 
Recife, é a manipueira. Trata-se de um líquido leitoso, 
resultante do processamento da mandioca. Em apenas um 
município são produzidas 21 toneladas de farinha por dia, o 
que resulta em 70 metros cúbicos de manipueira. Sabendo que 
toda a região produz 120 toneladas de farinha por dia, e 
considerando as mesmas condições, quantos metros cúbicos 
de manipueira são produzidos diariamente nessa região? 
 

 

A) 400 metros cúbicos. 
B) 350 metros cúbicos. 
C) 210 metros cúbicos. 
D) 147 metros cúbicos. 
E) 120 metros cúbicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
   
 
 
Sobre livro contábil, assinale a alternativa correta: 
  
A) Registro de partes beneficiárias. 
B) Registro de inventários. 
C) Contas Correntes. 
D) Registro de Empregados. 
E) LALUR. 
 
   
 
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas Contas de 
Resultado: 
  
A) Receita de juros, capital social, despesas de seguros. 
B) Caixa, despesas de propaganda, material de consumo. 
C) Despesa de juros, receita de comissões, receitas de 

aluguel. 
D) Juros a pagar, mercadorias, receitas de vendas. 
E) Despesa com água, receita de juros, impostos a recolher. 
 
   
 
 
“Os componentes do patrimônio em moeda estrangeira são 
convertidos ao valor da moeda corrente nacional, à taxa de 
câmbio da data da avaliação”. Esta afirmativa está contida em 
qual das normas brasileiras de contabilidade, listadas abaixo: 
  
A) NBC-T1 – Das características da informação contábil. 
B) NBC-T2 – Da escrituração contábil. 
C) NBC-T6.1 – Da Divulgação das Demonstrações 

Contábeis, Da Forma de Apresentação. 
D) NBC-T4 – Da Avaliação patrimonial. 
E) NBC-T10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em 

Entidades Diversas. 
 
   
 
 
Qual das alternativas a seguir indica o correto funcionamento 
do mecanismo do débito e do crédito nas contas do patrimônio 
líquido? 
 
A) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições 

por créditos. 
B) Os prejuízos são registrados por créditos e os lucros por 

débitos. 
C) Tudo que “entra” debita, tudo o que “sai” credita. 
D) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições 

por débitos. 
E) Depende da escolha do contador. 
 
 
   

 
 
 
 
A partida de Diário “Despesas de Salários a Salários a Pagar” 
caracteriza: 
 
A) uma despesa antecipada e não paga. 
B) que a empresa não vem pagando os salários em dia. 
C) uma despesa incorrida e não paga. 
D) uma despesa antecipada e paga. 
E) o reconhecimento de um ativo diferido. 
 
 
   
 
 
O Lucro Bruto é definido como: 

 
A) O excesso de receitas sobre as despesas. 
B) A diferença entre o valor das vendas e as despesas. 
C) O excesso das vendas sobre o custo das mercadorias 

vendidas. 
D) A diferença entre as receitas e o custo das mercadorias 

vendidas. 
E) O excesso do valor das vendas e o das compras de 

mercadorias. 
 
 
   
 
 
No Balanço, as doações e subvenções são classificadas como: 

 
A) Reservas especiais. 
B) Resultados de exercícios futuros. 
C) Reservas estatutárias. 
D) Reservas de capital. 
E) Tanto faz. O contador deve escolher e evidenciar em 

Notas Explicativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no Patrimônio Líquido de uma Companhia no ano de 2005: 
 
 

Saldos em 01.01.2005 
Capital Social  R$ 100.000,00 
Reservas de Lucros R$ 15.000,00 
Lucros Acumulados R$ 12.800,00 

 
Fatos ocorridos durante o ano de 2005 

Aumento de capital com reservas de lucros R$ 12.000,00 
Aumento de capital com imóveis R$ 34.000,00 
Lucro do exercício R$ 25.000,00 
Distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício R$ 15.000,00 
Destinação de parte do lucro para reservas R$ 8.000,00 

 
 
 
O valor do Patrimônio Líquido, em 31.12.2005, é: 

 
A) R$ 171.800,00 
B) R$ 174.800,00 
C) R$ 182.800,00 
D) R$ 190.800,00 
E) R$ 176.800,00 
 
 
 
 
   
 
 
As Notas Explicativas destacam: 

 
A) Fatos passados, presentes e futuros, significativos nos 

negócios, e resultados da empresa e de importância para 
os usuários das informações contábeis. 

B) Somente os critérios de avaliação dos elementos 
patrimoniais. 

C) Os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as 
participações societárias relevantes. 

D) Fatos passados que venham a interferir nos resultados da 
empresa. 

E) Fatos passados e presentes que venham a interferir nos 
resultados da empresa. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os métodos de avaliação de investimentos são: 

 
A) custo ou mercado, dos dois o menor. 
B) custo e equivalência patrimonial. 
C) custo de aquisição e valor de mercado. 
D) equivalência patrimonial e soma dos dígitos. 
E) pela moeda do país ou em moeda estrangeira. 
 
 
   
 
 
Pela ótica contábil, a depreciação deve ser entendida como: 

 
A) a variação negativa do preço de um bem no mercado. 
B) a perda de eficiência funcional do bem. 
C) uma provisão para compra de outro bem. 
D) um lançamento para diminuir o imposto de renda. 
E) um custo amortizado. 
 
   
 
 
 
 

QUESTÃO 29 QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 28 
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Uma determinada empresa de manutenção de veículos em seu 
Balancete de Verificação, de 31.12.2005, apresentava os 
seguintes saldos das contas: 
 

CONTAS SALDOS 
Adiantamento de Clientes R$ 5.000,00
Bancos conta Movimento R$ 4.000,00
Caixa R$ 1.800,00
Capital a Integralizar R$ 8.000,00
Capital Social R$ 12.000,00
Clientes R$ 800,00
Custo de Serviços Vendidos R$ 3.500,00
Despesas com Aluguel R$ 500,00
Despesas com Energia Elétrica R$ 200,00
Despesas com Pró-Labore R$ 3.200,00
Despesas com Propaganda R$ 1.500,00
Despesas com Salários R$ 3.400,00
Despesas com Seguros R$ 300,00
Despesas com Telefone R$ 200,00
Duplicatas a Pagar R$ 3.500,00
Equipamentos R$ 4.000,00
Estoques de Peças de Reparos R$ 5.000,00
Imóveis R$ 12.000,00
Lucros Acumulados R$ 2.200,00
Receita com Venda de Serviços R$ 28.000,00
Seguros a Vencer R$ 3.300,00

 
 
Após o encerramento das contas de resultado, o Balanço 
Patrimonial apresentou o Ativo Total e o Patrimônio Líquido, 
respectivamente, de: 

 
A) R$ 26.600,00 e R$ 21.400,00 
B) R$ 29.900,00 e R$ 21.400,00 
C) R$ 32.600,00 e R$ 29.400,00 
D) R$ 27.600,00 e R$ 21.400,00 
E) R$ 34.900,00 e R$ 29.400,00 
 
   
 
 
No lado direito do Balanço da empresa Alfa encontramos as 
seguintes contas: Capital, Lucros Acumulados e Duplicatas a 
Pagar. Qual (is) dela(s) representa(m) o capital próprio dessa 
empresa? 

 
A) Capital. 
B) Duplicadas a Pagar. 
C) Capital + Duplicatas a Pagar. 
D) Capital + Lucros Acumulados. 
E) Capital + Lucros Acumulados + Duplicatas a Pagar. 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

A liquidação de uma dívida é uma operação que: 
 

A) diminui o Passivo e o Patrimônio Líquido e aumenta o 
Ativo. 

B) diminui o Passivo e o Ativo. 
C) aumenta o Ativo e diminui o Passivo. 
D) diminui o Ativo e o Passivo e aumenta o Patrimônio 

Líquido. 
E) diminui o Exigível a Longo Prazo e aumenta o Patrimônio 

Líquido. 
 

   
 
 

No caso de uma empresa ter contratado um seguro contra fogo 
pelo período de 01.10.2006 a 30.09.2007, pagando um prêmio 
único de $ 24.000, teríamos em conseqüência dessa operação, 
por ocasião do encerramento do exercício, em 31.12.2006: 

 
A) uma exigibilidade de $ 24.000 
B) um disponível de $ 6.000 
C) uma despesa antecipada de $ 18.000 
D) uma exigibilidade de $ 18.000 
E) um valor a receber de $ 6.000 
 

   
 
 

É conta retificadora da conta Estoques: 
 

A) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. 
B) Provisão para Contingências. 
C) Provisão para Reajuste. 
D) Provisão para Ajuste ao Valor de Mercado. 
E) Provisão para Perdas Prováveis. 
 

   
 
 

O registro contábil da provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa tem como contrapartida devedora a conta: 

 
A) Despesa com a Constituição de Provisões. 
B) Provisão para Devedores Duvidosos. 
C) Duplicatas a Receber. 
D) Lucros Acumulados. 
E) Despesas do Exercício Seguinte. 
 

   
 
 

A ocorrência de um desfalque do caixa é um evento que afeta 
o patrimônio da seguinte forma: 
 
A) Diminui o ativo e aumenta o passivo. 
B) Diminui o ativo e diminui o passivo. 
C) Aumenta o passivo e diminui o patrimônio líquido. 
D) Diminui o ativo e diminui o patrimônio líquido. 
E) Diminui o patrimônio líquido e diminui o passivo. 
 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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A utilização de lucros acumulados para aumento de capital 
social de uma empresa: 
 
A) Aumenta o patrimônio líquido. 
B) Diminui o patrimônio líquido. 
C) Aumenta o passivo e/ou diminui o ativo. 
D) Nem aumenta nem diminui o patrimônio líquido. 
E) Aumenta o ativo e/ou diminui o passivo. 
 
   
 
 

Receita antecipada deve ser entendida como uma receita: 
 
A) ganha e ainda não contabilizada. 
B) ganha e ainda não recebida. 
C) recebida e ainda não ganha. 
D) recebida e ainda não contabilizada. 
E) recebida, ganha, mas não contabilizada. 
 
   
 
 

A distribuição de lucros aos acionistas sob a forma de 
dividendo: 
 
A) é despesa porque diminui o caixa com a saída de dinheiro. 
B) é despesa porque diminui o patrimônio líquido da 

empresa. 
C) é despesa porque diminui o capital de giro da empresa. 
D) é despesa porque diminui o lucro da empresa. 
E) não é despesa. 
 
   
 
 

Se o inventário inicial de mercadorias for superavaliado, qual 
das hipóteses abaixo ocorrerá? 
  
A) O inventário final será superavaliado. 
B) O lucro líquido do período será subavaliado. 
C) O custo de mercadorias vendidas será subavaliado. 
D) O lucro líquido será superavaliado. 
E) O inventário final será subavaliado. 
 

   
 
 

Calcule o lucro líquido de uma empresa que apresente os 
seguintes registros contábeis em seu movimento mercantil: 
Estoque inicial $ 1.300,00; Compras R$ 1.500,00; Devolução 
de vendas: R$ 200,00; Estoque final R$ 1.400,00; Devolução 
de compras R$ 200,00; Vendas R$ 1.700,00; Despesas 
administrativas R$ 140; Despesas financeiras R$ 60,00: 
 
A) R$ 500,00 
B) R$ 300,00 
C) R$ 100,00 
D) R$ 400,00 
E) R$ 200,00 

   
 
 
 
A baixa de um cliente incobrável é registrada da seguinte 
forma: 
 
A) Devedores duvidosos a Clientes. 
B) Devedores duvidosos a Devedores Incobráveis. 
C) Clientes a Devedores incobráveis. 
D) Provisão para Devedores duvidosos a Clientes. 
E) Provisão para Devedores duvidosos a Apuração do 

Resultado do exercício. 
 
   
 
 
Considera-se custo de aquisição do ativo imobilizado: 
  
A) O custo de fabricação / construção. 
B) Os valores anteriores das depreciações periódicas. 
C) Todos os gastos efetuados pela entidade para que o 

imobilizado tenha condição de uso. 
D) Somente o valor pago ao fornecedor. 
E) Os gastos com transporte, as depreciações anteriores a 

compras e o valor pago aos fabricantes do bem. 
 
   
 
 
Um veículo estando cem por cento depreciado passa por uma 
reforma geral, de grande valor, que aumenta sua vida útil em 
três anos. Os gastos com a reforma devem ser contabilizados 
como: 
  
A) Despesas de manutenção. 
B) Despesas extraordinárias. 
C) Despesas diferidas. 
D) Imobilizado. 
E) Metade em imobilizado e a outra metade como despesas. 
 
   
 
 
O principal objetivo da DOAR (Demonstração de Origens e 
Aplicação de Recursos) é: 
  
A) Evidenciar a situação econômica da entidade. 
B) Evidenciar a situação financeira da entidade. 
C) Evidenciar as destinações do resultado. 
D) Evidenciar a apuração do resultado. 
E) Evidenciar a variação do capital circulante líquido. 
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Na Demonstração do Resultado do Exercício, a Despesa de 
Equivalência Patrimonial é classificada no subgrupo de: 
  
A) Despesas Financeiras. 
B) Despesas Administrativas. 
C) Outras Despesas Operacionais. 
D) Despesas Extraordinárias. 
E) Despesas não operacionais. 
 
   
 
 
 
Com relação ao livro Razão, assinale a alternativa incorreta: 
  
A) É um livro acessório. 
B) É um livro sistemático. 
C) É um livro facultativo pela legislação comercial e 

obrigatório pela legislação fiscal às empresas que 
declaram imposto de renda com base no lucro real. 

D) É um livro contábil. 
E) Coluna de débito e coluna de crédito são essenciais no 

livro Razão. 
 
 
   
 
 
Uma empresa possui Passivo a Descoberto quando: 

 
A) Quando todos os seus passivos são conhecidos. 
B) Apresentar má situação financeira. 
C) O imobilizado for menor que o passivo. 
D) O saldo de caixa é negativo. 
E) Seu ativo for menor que o passivo. 
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