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Texto I 

 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada 
 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 
De tal modo inconsequente 
Que Joana a Louca de Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que nunca tive 
 
E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta 
Montarei em burro brabo 
Subirei no pau-de-sebo 
Tomarei banhos de mar! 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d’água 
Pra me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar 
Vou-me embora pra Pasárgada 
 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização 
Tem um processo seguro 
De impedir a concepção 
Tem telefone automático 
Tem alcaloide à vontade 
Tem prostitutas bonitas 
Para a gente namorar 
 
E quando eu estiver mais triste 
Mas triste de não ter jeito 
Quando de noite me der 
Vontade de me matar 
– Lá sou amigo do rei – 
Terei a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada 

 
 (Vou-me embora para Pasárgada. Manuel Bandeira. 
"Bandeira a vida inteira". Alumbramento, Rio, 1986, p. 90) 

 
  



01. Sobre o texto, é correto afirmar-se que 
A) o poeta exalta a vida bucólica em uma terra distante para a qual deseja retornar. 
B) é um poema centrado no desejo do poeta de escapar de sua dura realidade. 
C) o eu-lírico se foca na busca incessante de novos e diferentes prazeres. 
D) o poeta apresenta um sentimento nostálgico que o leva de volta à juventude. 
E) a busca pelo poder é o que incita o poeta a deixar sua terra e ir para Pasárgada. 

 
Texto II 

 
Como o Estado Islâmico consegue sobreviver a ataques 

 
A recaptura, por forças iraquianas, de grandes partes de Ramadi, que estava sob domínio do grupo autodenominado 

Estado Islâmico, marca o mais recente revés do grupo extremista após este ter perdido outros locais, como Tikrit, Sinjar e 
Baiji. Mas, apesar das derrotas – e de mais de um ano de bombardeios aéreos –, o Estado Islâmico mostrou ser incrivelmente 
resistente. O grupo extremista recapturou parte do território perdido na Síria central e no leste, consolidou seu domínio 
sobre áreas no entorno da cidade de Raqqa, no norte, e continua dominando a segunda maior cidade do Iraque, Mosul. 
Como já aconteceu em outros casos, vitórias táticas não se traduziram em uma derrota estratégica do EI. E há motivos para 
isso. 

“O Daesh (acrônimo depreciativo em árabe para o EI) se intensifica e ataca praticamente a cada dois meses. O 
presidente da Síria, Bashar al-Assad, e seus aliados nos bombardeiam em massa a cada meia hora. Você pode calcular as 
mortes resultantes", diz um ex-combatente rebelde, que não quis ser identificado. Se a prioridade de combater Assad é clara 
entre a oposição armada na Síria, a descentralização das estruturas de comando e controle dos rebeldes pode e vai causar 
grandes reveses para a estratégia proposta pela coalizão liderada pelos EUA. Mas, infelizmente, esse não é o único problema. 

Se comparado ao regime do Talibã, que caiu em uma campanha de dois meses com ataques de forças ocidentais 
coordenadas e de forças rebeldes islamitas afegãs e seculares, descentralizadas, o EI prova ser mais resiliente. 

Até agora, o EI sobreviveu a mais de oito mil ataques aéreos e à morte de mais de 10 mil de seus combatentes desde o 
início da campanha de bombardeios, de acordo com o Departamento de Defesa americano. Mesmo assim, a organização não 
tem grandes problemas para recrutar e mobilizar, principalmente depois da intervenção da coalizão ocidental. Sua resposta 
aos ataques aéreos tem sido dispersar e esconder equipamentos e se misturar a civis, quando não está sob ataque direto. 

O Estado Islâmico ainda tem capacidade de surpresa tática e de tirar vantagem de batalhas espaciais fluidas e 
confusas. O grupo também mudou sua estratégia de terror em relação a cidades ocidentais. Antes dos ataques aéreos, houve 
um ataque ligado ao EI em uma cidade ocidental. Desde o início dos bombardeios, foram mais de 25. Mas isso não quer dizer 
que o EI não será derrotado em algum momento. 
 

Retirado e adaptado de: www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151215_analise_forca_estado_islamico_lab 

 
02. De acordo com o texto, 

A)  apesar de ter perdido milhares de seus combatentes, o Estado Islâmico continua tendo bastante força em regiões do 
Iraque e da Síria.  

B)  a resiliência do Estado Islâmico tem a ver com sua grande capacidade militar, especialmente a de combate aéreo. 
C)  o autor do texto perdeu toda a esperança de que um dia o Estado Islâmico possa ser derrotado.  
D)  os Estados Unidos e o presidente sírio fazem parte de uma coalizão para combater o Estado Islâmico. 
E)  o Estado Islâmico foi derrotado na cidade iraniana de Ramadi, mas conseguiu recapturar a cidade de Raqqa, que fica 

no norte da Síria. 
 
03. Estão grafadas corretamente as palavras 

A) essência, impecilho, quisestes.   B) obsecado, amortização, persuasão. 
C) exceção, assessoria, ânsia.    D) repercussão, pretencioso, sucinto. 
E) limpeza, explendor, excessivo. 

 
04. Uma das palavras mal e mau está empregada corretamente na frase da opção 

A) Mal chegou ao apartamento, começou a telefonar para os parentes. 
B) O chefe está muito estressado. Creio que ele esteja de mau com a vida.  
C) Os documentos estavam mau dispostos sobre a mesa, então ninguém sabia por onde o processo se iniciava. 
D) Deve-se evitar fazer o mau às pessoas.  
E) Seu mal humor ultrapassa todos os limites. 

 
05. São acentuadas pela mesma regra: 

A) papéis, heróis, baús.    B) nós, sofá, pajé. 
C) bíceps, árvore, patético.    D) pôde, pôr, mês. 
E) saúde, baía, egoísmo. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151215_analise_forca_estado_islamico_lab


06. Com base na norma culta da língua portuguesa, o emprego do sinal de crase está inadequado na frase da opção 
A) O jogo começara à uma hora da madrugada.  
B) Eduardo declarou-se à Mônica. 
C) Assisti à peça que está em cartaz no teatro municipal. 
D) Eu irei à Brasília semana que vem. 
E) À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar aqui comigo. 

 
07. Na frase: “A Minha vizinha, ouvi dizer que teve um acidente”, encontramos a seguinte figura de linguagem: 

A) Metonímia.     B) Anacoluto. 
C) Catacrese.      D) Hipérbato. 
E) Silepse. 

 
08. Ainda em relação às figuras de linguagem, relacione as duas colunas. 

I. Os microfones foram atrás dos jogadores.     (    ) Sinestesia 
II. Havia paixão no seu olhar, no seu olhar havia paixão.   (    ) Quiasmo 

III. Deitado na rede, meu pai lia um livro sonolento.    (    ) Metonímia 
IV. Aquele grito áspero revelou tudo que ele sentia.    (    ) Hipálage 

 
A sequência correta é 
A) II, I, III, IV.      B) III, IV, II, I. 
C) IV, II, I, III.      D) I, II, IV, III. 
E) II, III, IV, I. 

 
09. Há um substantivo epiceno na frase da opção 

A) Se o indivíduo for cobiçoso e egoísta, assim será a sociedade. 
B) Apesar da gravidade do acidente, a criança sofreu apenas alguns arranhões. 
C) Ele é um jovem bastante competente e com um futuro brilhante. 
D) Os lápis que dei para minha filha estão espalhados no chão da sala. 
E) O tigre que assustava os moradores da região foi abatido perto da floresta. 

 
10. Está correta a classificação da palavra destacada da frase da opção 

A) Mandou-me ir embora, mas eu não o fiz. (pronome demonstrativo) 
B) Certas pessoas do meu trabalho não pensam no bem comum. (adjetivo)  
C) Desejo que você venha logo. (pronome relativo)  
D) Não há nenhuma acusação contra ti. (pronome oblíquo átono).  
E) Da minha casa até o trabalho, eu gasto em torno de um litro de gasolina. (artigo indefinido) 

 
11. O elemento mórfico em destaque está inadequadamente identificado na palavra da opção 

A) Livro – vogal temática.    B) Nasceram – radical. 
C) Adjacentes – desinência de número.   D) Conta – desinência de gênero. 
E) Falas – desinência número-pessoal. 

 
12. A concordância nominal da palavra destacada está errada na opção 

A) Havia menos pessoas do que o previsto na reunião. 
B) Péssimo lugar e ocasião para tratarmos do assunto. 
C) Bastante elogios o meu filho recebeu na reunião escolar. 
D) Anexos ao processo, encaminhamos dois arquivos de áudio. 
E) Eles estavam sós.  

  
13. A regência verbal segue a norma culta em 

A) Eles chegaram cedo na casa do amigo.   B) Ela obedeceu o código penal. 
C) O grupo a informou que ela podia entrar no templo. D) O rapaz lhe aludiu àqueles detalhes.  
E) Eles preferiam muito mais brincar a trabalhar. 

 
14. O emprego da vírgula é gramaticalmente facultativo em 

A) Cristiano estudou todo o conteúdo, ou seja, todas as três apostilas.  
B) Aqui está, crianças, o que eu havia prometido.  
C) Queremos ir à praia. Não será, porém, nesta viagem. 
D) Hoje, mais da metade da população está acima de peso. 
E) Tua irmã, aluna do quarto ano, já está dispensada.  



15. “Naquele momento, depois de tantos anos no comando da organização, aproximou-se a passos largos e determinados do 
apogeu de sua carreira’’. 
Sem prejuízo do sentido do enunciado, a palavra destacada pode ser substituída por 
A) aclive.      B) auge. 
C) devaneio.      D) ocaso. 
E) crepúsculo. 

  
16. A palavra destacada está empregada inadequadamente em  

A) A família emigrou do Canadá no início da década de 90. 
B) O projeto para descriminar o uso da maconha foi negado. 
C) A bandeira é arriada todo dia no final da tarde. 
D) O poeta comprimentou a jovem com um aceno. 
E) As decisões podem diferir segundo os países. 

 
17. Está empregada em sentido conotativo uma palavra da frase da opção 

A) A Praça da Sé é localizada no coração da cidade de São Paulo. 
B) Demoraram dois dias para concluir a coluna. 
C) Os domadores conseguiram dominar a fera. 
D) O animal foi abatido, e sua carne foi distribuída aos aldeões.  
E) Ela fala daquela forma apenas para causar inveja aos colegas. 

 
18. São palavras polissêmicas as destacadas da opção 

A)  I. O funcionário levou o papel timbrado. 
II. A papelada está na mesa do diretor.  

B)  I. O peão colocou a sela no cavalo e continuou a viagem. 
II. A cela da prisão causava pavor a todos. 

C)  I. O compositor escreveu a letra da canção para os seus pais. 
II. A letra do seu filho tem melhorado bastante nos últimos meses.  

D)  I. A previsão foi ratificada pelas fortes chuvas. 
II. A correia foi retificada pelos mecânicos. 

E)  I. Dizem que ela cura qualquer tipo de doença. 
II. Os médicos afirmam que o remédio para a doença será criado em poucos anos. 

 
19. De acordo com a redação de correspondências oficiais, é verdadeiro afirmar-se que 

A)  o memorando é a modalidade de comunicação que ocorre entre unidades administrativas de órgãos diferentes que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente 
externa. 

B)  os pronomes de tratamento são empregados de acordo com o cargo ou a função do destinatário. 
C)  o ofício é uma forma de comunicação oficial expedida exclusivamente pelos Ministros de Estado. 
D)  a mensagem é o instrumento de comunicação bastante utilizado, tanto na esfera municipal, somente por prefeitos e 

vereadores, como na esfera estadual, somente por deputados e governadores. 
E)  o aviso tem por finalidade o tratamento de assuntos oficiais e é enviado somente para órgãos privados. 

 
20. Em relação ao ofício, é correto dizer-se que 

A) tem que ser assinado por três funcionários. 
B) o fecho é constituído da expressão pede deferimento. 
C) é utilizado apenas por autoridades jurídicas. 
D) o local e a data são dispensados. 
E) tem algumas semelhanças estruturais com o memorando. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Fayol, em sua obra, identifica seis funções inerentes à operação de uma empresa, seja ela simples ou complexa, grande 

ou pequena. A função administrativa é constituída das ações 
A) planejar, comunicar, liderar, coordenar e avaliar. 
B) prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 
C) prever, estruturar, liderar, negociar e fiscalizar. 
D) organizar, negociar, comandar, coordenar e avaliar. 
E) governar, remunerar, coordenar, controlar e fiscalizar. 
 



22.  A principal atividade de um gestor ou líder é a de conduzir pessoas, de forma que elas possam oferecer seu máximo, ou 
seja, lidar com pessoas com pensamentos, ações, estilos e formações diversos e, mesmo assim, conseguir os melhores 
resultados. De acordo com os tipos de liderança, associe os seguintes conceitos às suas características essenciais. 

 
Conceitos 
1. Liderança autocrática 
2. Liderança liberal 
3. Liderança democrática 
4. Liderança carismática 
 
Características 
(   ) Orientada para pessoas, permite ampla participação na tomada de decisão. 
(   ) Maior centralização na tomada de decisão. 
(   ) Inspiradora, tem seguidores fiéis. 
(   ) Laissez-faire. 
 
A sequência correta é 
A) 3 – 1 – 4 – 2.     B) 3 – 1 – 2 – 4. 
C) 2 – 3 – 4 – 1.     D) 2 – 1 – 3 – 4. 
E) 1 – 2 – 4 – 3. 

 
23. A Teoria da Hierarquia das Necessidades é uma das mais conhecidas dentre as que abordam a motivação humana. O 

teórico que apresentou essa teoria foi 
A) Mintzbrg.       B) Herzberg.  
C) Maslow.      D) Mayo. 
E) Fayol. 

 
24.  A seleção de pessoal resulta basicamente da 

A) decisão da chefia imediatamente responsável pelo cargo. 
B) escolha dos melhores funcionários da organização e sua premiação. 
C) especificação do cargo ou competências desejadas. 
D) comparação entre os requisitos de um cargo com o perfil dos candidatos. 
E) admissão de empregados com qualificação mínima e salários menores. 

 
25. Uma empresa realizou uma análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças), como parte da 

construção de seu plano de negócio para os próximos cinco anos. Sobre isso, é correto revelar-se que 
A)  região com população em crescimento e de bom poder aquisitivo é um exemplo de ponto forte. 
B)  falta de competência técnica e equipamentos obsoletos constituem uma fraqueza. 
C)  eficiência e baixo custo das operações e dos recursos, assim como disponibilidade e desempenho da assistência 

técnica ou serviços pós-venda, constituem uma oportunidade. 
D)  negociações com os fornecedores, feitas diretamente pelos gerentes gerais de cada loja, sem levar em conta a 

estratégia global da empresa, é um exemplo de ameaça. 
E)  pedidos abaixo da capacidade produtiva é um ponto fraco. 
 

26.  Não constitui uma etapa para a formulação do plano de marketing: 
A) formulação de metas. 
B) missão do negócio. 
C) análise do ambiente externo e interno (oportunidades & ameaças e pontos fortes & fraquezas). 
D) cálculo do custo médio ponderado do capital. 
E) implementação. 

 
27. É um documento com o objetivo de estruturar as principais ideias e opções que o empreendedor analisará, para decidir 

quanto à viabilidade da empresa a ser criada: 
A) Plano Operacional.  
B) Plano de Marketing. 
C) Plano Financeiro. 
D) Desenvolvimento de Produtos. 
E) Plano de Negócio. 

 
  



28.  Sobre oportunidades de negócios na internet, é incorreto dizer-se que 
A)  o ato de vender ou comprar pela internet é em si um mau exemplo de comércio eletrônico. O mercado mundial está 

absorvendo o comércio eletrônico em grande escala. Muitos ramos da economia agora estão ligados ao comércio 
eletrônico. 

B)  para os analistas de novos negócios, mais importante do que um bom projeto de e-commerce, é o perfil e o grau de 
comprometimento do empreendedor com o seu negócio. E comprometimento só é possível, se você gostar do que 
faz. É por esse motivo que, antes de montar um negócio, a primeira coisa a ser pensada, em relação às inúmeras 
oportunidades de negócios que se apresentam na internet, é qual dessas oportunidades realmente lhe são atrativas e 
lhe darão satisfação em dedicar muitas e muitas horas de trabalho. Só assim você poderá utilizar todo o seu 
potencial, para montar um negócio vencedor na Internet. 

C)  se a ideia for um hobby para sua diversão, você não precisa se preocupar com isso, porém, se você quer montar um 
negócio do e-commerce bem-sucedido, que lhe dê um retorno financeiro aceitável, é preciso analisar criteriosamente 
cada uma das oportunidades de negócios que se apresentam. 

D)  existem, na Internet, negócios que podem ser muito lucrativos e mudar a sua vida; existem negócios que podem 
oferecer alguma margem de retorno financeiro e podem ser excelentes complementos à sua atividade principal. 

E)  também existem negócios, cujas características inviabilizam um modelo lucrativo e deverá ser encarado mais como 
um hobby. Por esse motivo, são fundamentais a pesquisa e a análise do segmento, antes de iniciar o seu projeto de e-
commerce. 

 
29. Um dos principais objetivos do planejamento da auditoria é 

A)  aumentar o mercado da empresa. 
B) identificar as principais áreas de riscos para a auditoria, determinar os procedimentos a serem aplicados, alocar os 

recursos disponíveis e ressaltar os principais problemas detectados nas auditorias anteriores. 
C)  analisar a lucratividade da empresa nos últimos anos. 
D)  verificar se a auditoria é competente. 
E)  ressaltar a importância da aplicação dos corretos princípios fundamentais de contabilidade. 

 
30.  Os indicadores financeiros adversos podem mostrar ao auditor que é alto o risco de continuidade normal das atividades 

da entidade que está sendo auditada. Não representa indicadores, informações ou relatórios financeiros: 
A) índice de endividamento. 
B) índice de liquidez corrente. 
C) índice de participação dos custos fixos nos custos totais. 
D) fluxo de caixa. 
E) prazos médios de recebimentos e pagamentos. 

 
31. O plano de organização e todos os métodos e medidas adotados numa empresa, para proteger seu ativo e verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, incrementando a eficiência operacional e promovendo a obediência 
às diretrizes administrativas estabelecidas, é o conceito de 
A) averiguação detalhada.    B) controle interno. 
C) procedimento de auditoria.    D) papéis de trabalho. 
E) normas relativas à execução do trabalho. 

 
32. A segregação de funções é um procedimento de controle interno que consiste em 

I. estabelecer que um mesmo funcionário não pode ser responsável pelas compras e pelo controle físico dos 
estoques. 

II. estabelecer que um mesmo funcionário não pode ser responsável pelas compras a prazo e pelas contas a pagar da 
empresa. 

III. estabelecer que o responsável pelas vendas não pode ser o mesmo funcionário que aprova os limites de créditos 
dos clientes. 

IV. segregar as funções de elaboração das folhas de pagamento das funções da tesouraria. 
 

São verdadeiros os complementos 
A) II e III, apenas.     B) I e II, apenas. 
C) III e IV, apenas.     D) I e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 

 
  



33.  Entende-se por risco inerente 
A)  a possibilidade de enganos na aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, com reflexos significativos nas 

demonstrações financeiras. 
B)  o risco de não serem descobertos erros ou irregularidades relevantes durante a aplicação dos procedimentos de 

auditoria. 
C)  o risco de não haver um bom sistema de controles internos que previna ou detecte, em tempo hábil, erros ou 

irregularidades relevantes. 
D)  a percepção de possibilidade de ocorrência de erros ou irregularidades relevantes, mesmo antes de se conhecer e 

avaliar a eficácia do sistema de controles da empresa. 
E)  a existência de “caixa dois”. 

 
34.  A principal finalidade da análise horizontal é determinar 

A) a evolução de elementos das Demonstrações Contábeis e caracterizar tendências. 
B) índices-padrão de crescimento das contas do balanço. 
C) a relação de uma conta com o todo de que faz parte. 
D) quocientes de liquidez, endividamento, rotatividade e rentabilidade. 
E) indicadores de retorno sobre investimento. 

 
35. Quando se busca encontrar a relação percentual de um elemento com o todo de que faz parte, utiliza-se o método de 

análise de balanço, denominado 
A) análise da taxa de retorno sobre investimento. B) análise por meio de quocientes. 
C) análise horizontal.     D) índices-padrão. 
E) análise vertical. 

 
36.  As Demonstrações Contábeis são fundamentais para os seus usuários, pois 

A) não diz quanto a empresa vale, nem se está dando lucro. 
B) fornecem os conteúdos mais variados possíveis para o fisco. 
C) fornecem as diretrizes e os procedimentos para os registros contábeis. 
D) não fornecem informações para a tomada de decisões. 
E) fornecem uma visão da situação da empresa. 

 
37.  De acordo com a CVM, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados pode ser substituída pela Demonstração 

A) das Mutações do Patrimônio Líquido.  B) das Mutações do Resultado Líquido. 
C) das Mutações do Ativo Líquido.   D) do Resultado do Exercício. 
E) do Valor Adicionado. 

 
38.  A Demonstração dos Fluxos de Caixa explica as variações 

A) nas aplicações financeiras.    B) em duplicatas a receber. 
C) no patrimônio líquido.    D) no Disponível. 
E) no lucro líquido. 
 

39.  Um dos objetivos da DFC é 
A) avaliar a variação do CCL. 
B) medir a situação patrimonial da empresa. 
C) analisar a situação financeira e econômica da empresa. 
D) avaliar a situação presente e futura de caixa da empresa. 
E) avaliar pelo regime de competência. 

 
40.  A Empresa Comercial Bahia S.A. apresentou, em seu Balanço Patrimonial projetado, antes do final do ano, os seguintes 

valores no Circulante. 
 

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

$ 1.200.000 $ 1.000.000 

 
     

     
      

 
O seu presidente não está contente com o índice de 1,20. Ele determinou ao gestor financeiro que o índice deverá ser 
igual a 2,00. Sobre isso, é correto afirmar-se que 
A) a solução seria pagar $ 200.000 da dívida a curto prazo da empresa. 



B) é impossível modificar esta situação, considerando-se que estamos próximos ao final do ano. 
C) a única alternativa é o gestor financeiro “maquiar” o Balanço Patrimonial. 
D) não é possível, porque o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante. 
E) a solução seria pagar $ 800.000 da dívida a curto prazo da empresa. 

 
41. Uma empresa tem Ativo Circulante de $ 1.800.000 e Passivo Circulante de $ 700.000. Se fizer uma aquisição extra de 

mercadorias, a prazo, na importância de $ 400.000, seu índice de Liquidez Corrente será de 
A) 2,00.      B) 3,1. 
C) 1,6.      D) 4,6. 
E) 4,0. 

 
42.  O Auto-ônibus Auto Viação Fortaleza Ltda. não solicitará, embora esteja carente, empréstimo para Capital de Giro ao 

Banco do Brasil S.A. Seu diretor-presidente fez o seguinte comentário: 
I. “Somos uma empresa recém-constituída (2 anos). 

II. O nosso índice de Liquidez Corrente é de 0,75 (muito baixo). 
III. Não temos Duplicatas a Receber, para garantir o empréstimo necessário.” 

 
É correto afirmar-se que 
A)  as justificativas I e II são verdadeiras. A justificativa III é um empecilho. O presidente está certo em não solicitar o 

empréstimo. 
B)  as justificativas I, II e III são verdadeiras. O presidente está certo em não solicitar o empréstimo. 
C)  as justificativas I, II e III não são depreciativas para a empresa. O presidente deveria solicitar empréstimo. 
D)  a justificativa I não é empecilho para se obter empréstimo. As justificativas II e III são verdadeiros empecilhos. O 

presidente está certo: não deve solicitar o empréstimo. 
E)  a justificativa I é um obstáculo real para se obter empréstimo, todavia as justificativas II e III não são obstáculos. O 

presidente poderia tentar solicitação de empréstimo. 
 
43.  A finalidade da Contabilidade é 

A)  determinar o resultado das entidades. 
B)  atender a legislação comercial e fiscal, que exige das empresas a elaboração das chamadas demonstrações contábeis. 
C)  controlar o patrimônio das entidades, apurar o resultado e prestar informações sobre a situação patrimonial e o 

resultado das entidades aos usuários da informação contábil. 
D)  registrar os custos, as despesas, as receitas e apurar resultado da entidade. 
E) estabelecer as relações de débito e de crédito do proprietário com os agentes consignatários e os agentes 

correspondentes. 
 
44.  O objeto da contabilidade é 

A) o balanço patrimonial.    B) a conta. 
C) o lançamento (registro).    D) o patrimônio. 
E) a demonstração do resultado do exercício. 

 
45.  O Patrimônio Líquido de uma empresa não pode ser 

A) menor do que o Passivo Exigível.   B) maior do que o Ativo. 
C) menor do que o Ativo.    D) maior do que o Passivo Exigível. 
E) igual ao Passivo Exigível. 

 
46.  O patrimônio do BOM PREÇO & CIA. é composto dos seguintes elementos: mercadorias – R$ 1.000,00; duplicatas de sua 

emissão (até 90 dias) – R$ 100,00; dinheiro – R$ 50,00; duplicatas de seu aceite (até 60 dias) – R$ 200,00; móveis para 
uso – R$ 30,00; nota promissória de sua emissão (180 dias) – R$ 100,00. O Ativo Circulante é de R$ 
A) 1.250,00.      B) 900,00. 
C) 1.100,00.      D) 1.200,00. 
E) 1.150,00. 
 

47.  Em relação ao patrimônio bruto e ao patrimônio líquido de uma entidade, as afirmações abaixo são verdadeiras, exceto: 
A)  a soma dos bens e dos direitos a receber de uma entidade constitui o seu patrimônio bruto, enquanto o patrimônio 

líquido é constituído desses mesmos bens e direitos, menos as obrigações. 
B)  o patrimônio bruto nunca pode ser inferior ao patrimônio líquido. 
C)  o patrimônio bruto e o patrimônio líquido podem ter valor inferior ao das obrigações da entidade. 
D)  o patrimônio bruto e o patrimônio líquido não podem ter valor negativo. 
E)  o patrimônio bruto pode ter valor igual ao patrimônio líquido. 



48.  A remuneração mensal dos funcionários de uma empresa é constituída de uma parte fixa igual a R$ 1.500,00 mais uma 
comissão de 3% sobre o total de vendas que exceder a R$ 8.000,00. Calcula-se em 10% o percentual de descontos 
diversos que incidem sobre o salário bruto (isto é, sobre o total da parte fixa mais a comissão). Em dois meses 
consecutivos, um dos funcionários dessa empresa recebeu líquido, respectivamente, R$ 1.674,00 e R$ 1.782,00. Com 
esses dados, as vendas realizadas por esse funcionário, no segundo mês, foram superiores às do primeiro mês em 
A) 20%.      B) 8%. 
C) 10%.      D) 14%. 
E) 15%. 

 
49.  Ânderson vendeu um rádio e um relógio por R$ 150,00 cada. Com relação aos valores que estes objetos lhe custaram, 

Ânderson teve um prejuízo de 25% na venda do rádio e um lucro de 25% na venda do relógio. Nessas condições, é 
correto afirmar-se que, relativamente ao custo dos objetos, no resultado total dessa transação, Ânderson 
A) não teve lucro nem prejuízo.   B) teve um prejuízo de R$ 20,00. 
C) teve um lucro de R$ 20,00.    D) teve um prejuízo de R$ 25,00. 
E) teve um lucro de R$ 25,00. 

 
50. Dentre os candidatos inscritos num concurso, 40% são homens e 60% são mulheres. Destes, já têm emprego 30% dos 

homens e 10% das mulheres. Sabendo-se que o número de candidatos empregados é 90, o número de mulheres 
desempregadas, que se inscreveram no concurso, é 
A) 315.      B) 135. 
C) 180.      D) 225. 
E) 270. 

 
51.  Um comerciante vende uma mercadoria por um valor 20% superior ao preço de custo. Se o preço de custo aumentar 

50% e o comerciante aumentar o preço de venda 80%, o novo preço de venda ficará maior que o novo preço de custo 
em 
A) 44%.      B) 60%. 
C) 56%.      D) 50%. 
E) 32%. 

 
52. Sabendo-se que, no ano de 2015, o euro teve uma valorização de 40% em relação ao dólar e o dólar teve uma 

desvalorização de 30% em relação ao real, é correto afirmar-se que o euro 
A) teve uma valorização de 10% em relação ao real. 
B) teve uma valorização de 2% em relação ao real. 
C) teve uma desvalorização de 2% em relação ao real. 
D) teve uma desvalorização de 10% em relação ao real. 
E) se manteve estável em relação ao real. 

 
53.  Um determinado produto teve seu preço reajustado duas vezes. Na primeira vez, o reajuste foi de 35% e, na segunda 

vez, de 20%. Sabendo-se que o preço do produto, depois do segundo reajuste, era de R$ 567,00, o preço do produto, 
antes do primeiro reajuste, era de 
A) R$ 380,00.     B) R$ 350,00. 
C) R$ 400,00.      D) R$ 420,00. 
E) R$ 450,00. 

 
54.  Um indivíduo aplica R$ 20.000,00 à taxa de juros simples de 12% a.m. O montante obtido nessa aplicação, depois de 50 

dias, é de 
A) R$ 23.200,00.     B) R$ 23.600,00. 
C) R$ 24.000,00.     D) R$ 24.400,00. 
E) R$ 24.800,00. 
 

55.  A Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta para os administradores públicos, que obedecerão às normas e 
aos limites para administrar as finanças públicas brasileiras. Não constitui responsabilidade na gestão fiscal: 
A) cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas propostas nos orçamentos. 
B) ação planejada e transparente. 
C) prevenção de riscos e desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 
D) desvinculação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 
E) obediência a limites e condições quanto à renúncia da receita e à geração de despesas. 

  



56.  Entre os demonstrativos financeiros aplicados ao setor público, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um deles 
como elemento obrigatoriamente integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária: 
A) Balanço Orçamentário.    B) Balanço Financeiro. 
C) Balanço Patrimonial.    D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
E) Demonstração do Resultado do Exercício. 

 
57. De acordo com a Lei Complementar 101/00, art. 20, inciso II, na esfera estadual, a repartição dos limites globais da 

despesa com pessoal correspondem a 
A)  3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 5% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 3% para 

o Ministério Público. 
B)  2% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 3% para 

o Ministério Público. 
C)  3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 48% para o Executivo e 3% para 

o Ministério Público. 
D)  3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 2% para 

o Ministério Público. 
E)  2% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 7% para o Judiciário; 48% para o Executivo e 3% para 

o Ministério Público. 
 
58.  De acordo com a Lei Complementar 101/00, entende-se por Dívida Consolidada o montante total das(os) 

A)  obrigações do ente da federação registradas na Dívida Flutuante e na Dívida Fundada. 
B)  saldos dos empenhos não pagos no exercício anterior, inscritos em restos a pagar e serviço da dívida a pagar. 
C)  obrigações do ente da federação, para amortização em prazo superior a doze meses, bem como as operações de 

créditos de prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. 
D)  obrigações do ente da federação, para amortização em prazo não superior a doze meses. 
E)  obrigações do ente da federação, registradas como Dívida Flutuante. 

 
59.  Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal: 

A) instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. 
B) instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os impostos da competência constitucional do ente da federação. 
C) instituição, lançamento e previsão de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. 
D) lançamento e previsão de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. 
E) instituição e lançamento de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. 

 
60.  É o conceito de Receita Corrente Líquida: 

A)  as receitas de compensações financeiras pela desoneração do ICMS, exceto o rateio do fundo de manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério efetivamente recebido. 

B)  as contribuições dos servidores para o sistema próprio de Previdência 
C)  o somatório das receitas correntes de todos os órgãos, inclusive daqueles que possuem autonomia administrativa, 

financeira, orçamentária e patrimonial. 
D)  os valores relativos ao FUNDEF, independente do recebimento. 
E)  a exclusão das receitas de compensações financeiras pela desoneração do ICMS, bem como as receitas 

extraorçamentárias. 
 
 
 
 


