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C______________ LÍNGUA PORTUGUESA______________ )

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Leia o texto, abaixo, e responda às questões que se
seguem:

No texto de Galeano, o diabo cospe no olho do
apagador de fogo. Uma ação de Deus, também, é
lembrada, em:

Causos/3

A)

"... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro
de barro...”

B)

”... e faz isso de tal maneira que depois a gente
escuta..."

C)

"... e pode transformar em outra gente ou em
bicho voador..."

D)

"... tão sombreada e fresca que a gente sentia
vontade de ter...”

E)

"... e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo..."

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços.
O que é a verdade? Averdade é uma mentira contada
por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo
inteiro, e não apenas com palavras, e pode se
transformar em outra gente ou em bicho voador ou no
que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente
escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a
gente pensa: Esse passarinho está imitando
Fernando quando imita o sabiá.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente
recém-criada, que ainda tem cheiro de barro; e
também causos de alguns tipos extravagantes que
ele conheceu, como aquele espelheiro que fazia
espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele
apagador de vulcões que o diabo deixou zarolho, por
vingança, cuspindo em seu olho.

Observe:
“... e não apenas com palavras...”, “ .... e pode se
transformar...”, "... e faz isso de tal maneira...”, "... e a
gente pensa...”.
A repetição do “e", conjunção com valor aditivo, foi
usada por Galeano para:

Os causos acontecem em lugares onde Fernando
esteve: o hotel que abria só para fantasmas, aquela
mansão onde as bruxas morreram de chatice ou a
casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e fresca
que a gente sentia vontade de ter, ali, uma namorada
à nossa espera.
Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere
as ervas aos comprimidos e cura a úlcera com
plantas e ovo de pombo; mas prefere ainda a própria
mão. Porque ele cura tocando. E contando, que é
outra maneira de tocar.

A)

Reforçar o desejo do narrador de imitar a
linguagem própria dos seres da floresta.

B)

Ressaltar traços de oralidade para aproximar o
narrador do contador de histórias.

C)

Plagiar o poder mágico do contador de histórias
ao transformar mentira em realidade.

D) A g uçar nossa vontade de conh ecer
fantásticas histórias de outros povos.
E)

as

Criticar a pobreza de vocabulário das pessoas
que moram no interior, no mato.

(Questão 04 )--------------------------------------------------------(Questão 01 )--------------------------------------------------------Observe:

Galeano termina seu texto destacando outro sentido
para o verbo tocar.

“A verdade é uma mentira contada por Fernando
Silva.”

“E contando, que é outra maneira de tocar."
O mesmo valor está presente em:

A ideia expressa na frase acima está, também,
presente em:
A)

'Além disso. Fernando trabalha como médico."

B)

"... aquela mansão onde as bruxas morreram de
chatice...”

C) “Ele conta causos da linda gente do povo, da
gente recém-criada...”
D)

' E contando, que é outra maneira de tocar."

E)

- 'Esse passarinho está imitando Fernando
quando imita o sabiá."

©

A)

O médico Fernando fazia mágicas ao tocar os
enfermos.

Bi

Todos tocavam suas carroças para ouvir as
histórias de Fernando.

C)

Os dedos delicados de Fernando, às vezes,
quase tocavam o céu.

D)

Em suas conlações, Fernando tocava flauta e
dançava.

E)

Fernando toca sua platéia com histórias de
encantamento.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

O plural das palavras terminadas em “ão” sofre
variações. Normalmente se faz em “ões”, como em
vulcões, que aparece no texto.

"... uma namorada à nossa espera."
Na frase destacada, o sinal de crase é facultativo. É o
que, também, ocorre em:

Por vezes, contudo, aceita-se mais de uma forma.
É o que ocorre com:
A)

tostão

B)

vilão

C)

alemão

D)

cidadão

E)

tufão

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A)

Fernando tinha ervas sempre à mão.

B)

Não contarás essa mentira à tua filha.

C)

O contador dedicava suas histórias às crianças.

D)

Às vezes, é melhor fugir dos fantasmas.

Ei

Ele voltava feliz àquela casa assombrada.

(Questão 09 )--------------------------------------------------------Observe as duas frases:

“Prefere as ervas aos comprimidos...”

O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões.
O apagador de vulcões ficou zarolho.

A frase destacada está parafraseada, corretamente,
em:

Elas foram corretamente unidas em:

A)

Prefere os comprimidos do que as ervas.

A)

B)

Prefere as ervas do que os comprimidos.

O apagador de vulcões, em cujc o ho o diabo
cuspiu, ficou zarolho.

B)
C)

Gosta mais das ervas que dos comprimidos.

O apagador de vulcões ficou zarolho no olho o
qual o diabo cuspiu.

D)

Prefere mais as ervas aos comprimidos.

C)

E)

Gosta mais dos comprimidos às ervas.

O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões,
onde ficou zarolho.

(Questão 07 )--------------------------------------------------------Aoração subordinada adjetiva pode ter valor restritivo
ou explicativo.

D) O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de
vulcões ficou zarolho.
E)

O apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu no
olho, ficou zarolho.

(Questão 10 )--------------------------------------------------------No trecho, a seguir, ela tem valor explicativo.
"... a casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e
fresca"
O mesmo acontece em:
A)

"Fernando quando imita o sabiá."

B)

"... alguns tipos extravagantes que ele conheceu
li

C)

"... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro
de barro..."

D)

"... o hotel que abria só para fantasmas ..."

E)

"... como aquele espelheiro que fazia espelhos ..."

A palavra “recém-criadas” sofre, em sua formação,
um tipo de processo de derivação. O mesmo que
ocorre em:
A)

entardecer.

B)

causos.

C)

extravagantes.

D)

guarda-florestal.

E) sombreada.

C

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
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(Questão 11 )--------------------------------------------------------Um anagrama de uma palavra é obtido através da
alteração da ordem das letras dessa palavra,
mantendo-se a mesma quantidade de letras da
palavra inicial. A própria palavra inicial é considerada
um dos seus anagramas e não há necessidade de
que o termo formado tenha significado no nosso
idioma. Por exemplo, um dos anagramas da palavra
roupa é o termo apour. Dessa forma, podemos
afirmar que a quantidade de anagramas da palavra
mercado, iniciados por uma consoante é:
A)

5040.

B)

I2C00.

C)

14200.

D)

1440

E)

2880.

(Questão 12 )A negação lógica da sentença “se estou de dieta,
então fecho a boca” é:
A)

Estou de dieta e não fecho a boca.

B)

Se não estou de dieta, então não fecho a boca.

C)

Estou de dieta ou não fecho a boca.

D)

Se fecho a boca. então estou de dieta.

E)

Se estou de dieta, então não fecho a boca.

(Questão 13 )--------------------------------------------------------Um colégio possui 1000 alunos e nesse colégio
existem dois grêmios estudantis, A e B. 400 alunos
desse colégio não frequentam quaisquer desses
grêmios, 500 alunos frequentam o grêmio A e 100
alunos do colégio frequentam ambos os grêmios
estudantis. Com base nessas informações, pode-se
afirm arque a quantidade de alunos desse colégio que
só frequentam o grêmio B é:
A)

240.

B) 450.
C)

200.

D)

330.

E)

100.

(Questão 14 )--------------------------------------------------------Uma empresa, que durou apenas 1 ano e 4 meses,
teve a participação de dois sócios, André e Ricardo.
André entrou com R$ 30 000,00 e permaneceu por 1
ano na empresa. Ricardo entrou com R$ 40 000,00 e
participou até o fechamento da empresa. No
fechamento, verificou-se um lucro de R$ 12 000,00. A
parte do sócio Ricardo na partilha desse lucro, foi de:
A)

R$7680.00.

B)

R$4320.00.

C)

R$8400.00.

D)

R$6200.00.

E)

R$5200,00.

(Questão 15 )--------------------------------------------------------A sequência de palavras abaixo possui uma
determinada regra lógica que relaciona a palavra
entre parênteses com as outras duas.
MALA (MATO) GATO
COLA(COME) LEME
VIVO (X) RODA
De acordo com essa mesma regra, a palavra que
deve estar no lugar da letra X é:
A)

DAVI

B)

VODA

C)

MEDO.

D)

VIRO.

E)

VIDA.

C_______HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA_______ )
(Questão 16 )--------------------------------------------------------“(...) Com quase dois milhões de habitantes e uma
área territorial de mais de 200 mil metros quadrados,
Rondônia vive uma das piores secas da história. A
agricultura e a pecuária são os setores mais
prejudicados (...). Em algumas propriedades do
interior do estado, a fome tem sido a principal causa
da mortalidade de animais, o que vem aumentando o
desespero de pecuaristas.
Os impactos da falta de chuva na agricultura e na
pecuária no estado deixa a situação mais
complicada. Segundo o meteorologista Diego Silva,
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia (Sipam), o clima está
conforme o previsto ao período. ( ...) (Giobo.com G1
23/07/2018).

(...) Diversos municípios rondonienses têm registrado
índices alarmantes de apenas 11% de umidade. (...)
(tudorondonia.com).

(Questão 18 )--------------------------------------------------------No estado de Rondônia os minerais metálicos
perfazem 85% dos recursos minerais do estado,
enquanto os não-m etálicos apenas 15% .São
recursos minerais metálicos:
A)

ferro, areia, manganês e cascalho.

B)

diamante estanho ( cassiterita). ametista e águamarinha.

C)

ouro. ferro, manganês e estanho (cassiterita).

D)

diamante, ametista, berilo e água-marinha.

E)

arila. areia, cascalho e granito.

(Questão 19 )--------------------------------------------------------A área de Rondônia começa a ser procurada,
somente, nos fins do século XIX, segundo um padrão
de ocupação comum a todo o sul do Amazonas,
podendo-se afirmar que o fator principal dessa
ocupação foi:

Essas notícias tratam de um fenômeno climático
conhecido como:

A)

o surgimento do ciclo da borracha

A)

efeito estufa

B)

a aescoberta de jazidas de diamantes.

B)

inversão térmica.

C)

o inicio do ciclo do ouro.

C)

tornado.

D)

a expansão do ciclo da cana-de-açúcar.

D)

estiagem

E)

a expansão da agropecuária.

Ei

incêndio.
(Questão 20 )---------------------------------------------------------

(Questão 17 }--------------------------------------------------------Em Rondônia os solos que predominam em cerca de
58% do território caracterizam-se por serem solos
minerais, homogêneos, com pouca diferenciação
entre os horizontes ou camadas, reconhecidos
facilmente pela cor quase homogênea do solo e a
profundidade. São profundos, normalmente, bem
drenados e com baixa capacidade de troca de
cátions, com textura média ou mais fina (argilosa,
muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco
férteis. Esse tipo de solo é denominado:

De a c o rd o com d a d o s do M PF e F unai
( h ttp ://c c r6 .p g r.m p f.g o v .b r/d o c u m e n to s -e publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas), entre
os principais povos indígenas que possuem áreas
regularizadas, está um povo que possui uma das
maiores áreas (1.603.245,OOha), que abrange
Juína/MT e Vilhena/ RO (Parque Aripuanã). Trata-se
do povo denominado:
A)

Karipuna.

B)

Karitiane

A)

latossolos.

C)

Cinta Larga.

B)

cam bissolo.

D)

Gavião.

C)

gleissolos.

E)

OroWari.

D)

pianossolo.

E)

argissolo

C______________ INFORMÁTICA BÁSICA______________ )
(Questão 21 )--------------------------------------------------------O sistema operacional que é multiplataforma,
podendo ser executado em Mainframes, RISC ou
servidores Intel é denominado:
A)

Linux.

B)

VmWare

C)

Windows Server

(Questão 24 )--------------------------------------------------------À locação de recursos de servidores e storages
virtuais, com software disponível, localizados em
D a ta - C e n te r s in t e r lig a d o s e a c e s s a d o s
remotamente, dá-se o nome de:
A)

Computação em nuvem

B)

Block Time Computing

C)

Computação Virtual.

D)

Computação On-Line.

E)

Computação em Real Time.

0) AIX.
E)

Z/VM.
(Questão 25 )---------------------------------------------------------

(Questão 22 )--------------------------------------------------------Numa planilha Excel, quando uma formula ou valor
referenciado na célula G4 é copiada e colada na linha
seguinte, a referência é alterada para G5.
A referência correta à célula G4 evitando que o Excel
faça a modificação é:
A)

=$G4S

Bi

%G%4

A transmissão de dados necessita de proteção e
garantia de origem. Uma ferramenta que valida e dá
proteção jurídica a um documento eletrônico é
chamada:
A)

Certificado Digital

B)

Criptografia.

C)

FireWall.

D)

Anti-Vírus

E)

Validador Eletrônico.

C) *G4*
D) $G$4
Ei

=/G4/

r
^

■s
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ÉTICA E CONDUTA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

_____ J

(Questão 23 )--------------------------------------------------------(Questão 26 )--------------------------------------------------------Dispositivos de armazenamento de dados como
discos e fitas, fazem leitura em blocos e usam um
armazenamento intermediário liberando aos poucos
a informação para a memória principal. Chama-se
armazenamento intermediário de:

Com vistas a anular ato lesivo à moralidade
administrativa, qualquer cidadão é parte legítima para
propor:

A)

HUB.

B) habeas corpus.

Bi

Roteador.

C)

açãopopuiar

C)

Memória RAM.

D)

ação civil ex delicio.

D)

Memória C a che.

E)

mandado de injunção.

E)

Memória SDRAM.

A)

habeas data.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

É direito constitucionalm ente assegurado aos
trabalhadores urbanos e rurais, e que visa à melhoria
de sua condição social:

O funcionário público que recebe para si diretamente,
ainda que fora da sua função, mas em razão dela,
vantagem indevida no valor de R$ 10.000 {dez mil
reais), pratica crime de:

A)
B)

a criminalização do assédio moral no ambiente
de trabalho.
filiado ao sindicato de sua classe profissional, sob
pena de sanção ético-administrativa.

C) a impossibilidade de prisão civil por dívida do
d e ve dor de o b rig a çã o a lim e n tícia e do
depositário infiel.

A)

excesso de exação.

B)

estelionato.

C)

corrupção passiva.

D)

roubo.

E)

advocacia administrativa.

D) a proibição de diferença de salários, de axarcftio
de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil.

( __________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ )

E)

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

a violação dos princípios éticos e morais da
administração em caso de guerra civil.

Pelo princípio da legalidade, a fixação de despesas e
a previsão de receitas devem ser aprovadas pelo
P oder L e g isla tivo , to rn a n d o -s e um a lei. O
instrumento em que se materializa esse ato é:

(Questão 28 )--------------------------------------------------------Como forma de moralizar o serviço público, a
C o n s titu iç ã o F e d e ra l p ro ib iu a c u m u la ç ã o
remunerada de cargos públicos. Entretanto, admitiu
algumas exceções, desde que haja compatibilidade
de horários e respeito ao teto remuneratório
constitucional. Considerando essas exceções, é
possível a cumulação de:
Ai

três cargos de professor.

B)

um cargo de médico, com outro de enfermeiro e
com um terceiro cargo de fisioterapeuta.

Ci

um cargo de professor corn outro técnicc ou
científico.

D)

um cargo técnico com outro cientifico.

Ei

um cargo c'e governador de estado com outro
prefeito municipal.

A)

Diretrizes orçamentárias

B)

Orçamento anual.

C)

Plano plurianual.

D)

Orçamento das estatais.

Ei

Orçamento da previdência social

(Questão 32 )--------------------------------------------------------A alternativa que, de acordo com ao NBC TG Estrutura Conceituai, apresenta exem plos de
características de melhoria da informação contábil é:

cíh

Ai

materialidade e tempestividade

Bi

natureza e materialidade

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

C)

compreensibilidade e materialidade.

Segundo a Lei 8429/92, o agente público que deixa
de prestar contas quando está obrigado a fazê-lo,
comete ato de improbidade administrativa:

D)

natureza e comparabilidade

E)

compreensibilidade e tempestividades

A)

que atenta contra os princípios da administração
pública.

B)

que importa enriquecimento ilicito.

C)

punido com pena de reclusão de um a dois anos,
e multa.

D)

que causa lesão ao erário

E)

punido com suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos e pagamento de multa penal de
até quatro vezes o valor do dano.

©

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Determinado instrumento da administração pública
se materializa numa lei ordinária de iniciativa privada
do chefe do Poder Executivo. Esse instrumento tem a
missão de antecipar e orientar a direção e o sentido
dos gastos públicos. Essa abordagem faz referência
à(ao):

Determinada modalidade de análise contábil tem por
finalidade verificar a estrutura patrimonial e de
resultado da entidade, É utilizada para avaliar a
relação entre as contas de uma única demonstração
contábil. Essa referênciaé especificada análise:
A)

A)

Orçamento das Estatais.

B)

Lei do Orçamento Anual.

C)

Plano Plurianual.

D)

Orçamento da Previdência

E)

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Horizontal.

B.) através de índices
C)

de Rentabilidade

D)

Vertical

E)

de Liquidez.

(Questão 37 )--------------------------------------------------------(Questão 34 )--------------------------------------------------------A manutenção de todos os registros relacionados
com os atos e fatos causadores de mudanças no
patrimônio de uma empresa, com individualização e
clareza, é característica do seguinte livro contábil:

De acordo com o artigo 40 da Lei 4.320/1964, “São
créditos adicionais, as autorizações de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do
O rçam ento”. Portanto, os créditos adicionais
destinados ao reforço de dotação orçamentária já
consignada no Orçamento Anual são denominados:
A)

extraordinário.

B)

especiais.

C)

ordinário.

D)

suplementares.

E)

complementares.

A)

Livro Razão.

B)

Registro de saidas.

C)

Registro de entradas.

D)

Livro Diário.

E)

Livro da Despesa

(Questão 38 )--------------------------------------------------------A alternativa que apresenta, respectivamente, os
grupos de contas onde são efetuados os registros a
débito e a crédito no Subsistema de Informações
Orçamentário, da fixação da despesa é:

(Questão 35 )--------------------------------------------------------A Lei Complementar n° 101/2000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta três
objetivos principais. A alternativa que apresenta pelo
menos dois desses objetivos é a seguinte:
A)
B)

Responsabilidade na gestão fiscal, fomentar o
controle social e proteger o patrimônio público.
Fomentar o controle social, proteger o patrimônio
público e fomentar o aumento da eficiência e da
arrecadação.

C)

F o rta le c e r a fu n ç ã o de p la n e ja m e n to ,
transparência fiscal e equilíbrio entre receita e
despesa.

D)

Fomentar o controle social, responsabilidade na
gestão fisca l e fo rta le c e r a fu n çã o de
planejamento.

E)

Transparência fiscal, exigir controle sobre o
endividamento e fomentar o controle social.

©

A)

despesas correntes e despesas de capital.

B)

crédito disponível e despesas de capital.

C)

dotação inicial e despesas correntes.

D)

despesas de capital e despesas correntes.

E)

dotação inicial e crédito disponível.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

No rol das características qualitativas de melhoria das
informações contábeis, encontra-se aquela que
perm ite a id entificaçã o e com preensão das
similaridades e diferenças entre os itens. Nesse caso
a referência éà:

O método de custeamento dos estoques das
empresas, o qual é plenamente aceito pela legislação
do imposto de renda no Brasil é denominado:

A)

Compreensibilidade

B)

Tempestividade

C)

Relevância.

D)

Verificabilidade.

E)

Comparabilidade.

A)

Padrão.

B)

Direto.

C)

ABC

D) Absorção
E)

Variável

(Questão 43 )--------------------------------------------------------(Questão 40 )--------------------------------------------------------A alternativa que, de acordo com a NBC TG 00 Estrutura Conceituai, consagra uma característica da
informação contábil, que se consubstancia na
valorização na substância econômica do evento que
está sendo retratado é:
A)

Fidedignidade

B)

Essência sobre a forma.

C)

Prudência

D)

Oportunidade.

E)

Relevância.

(Questão 41 }--------------------------------------------------------O patrimônio das empresas está em constante
movimento em decorrência dos acontecimentos
diários e são classificados como atos ou fatos
administrativos. É um exemplo de fato administrativo:
A)

Admissão de funcionário

B)

Contratação de seguro.

C)

Fiança em favorde terceiros.

D)

Compra de um veículo

E)

Aval de títulos

Um elemento de custo, comum na formação do custo
primário e do custo de transformação é:
A)

Energia elétrica

B)

Depreciação.

C)

Mão de obra

D)

Material de embalagem.

E)

Matéria prima.

(Questão 44 )--------------------------------------------------------A alternativa que faz referência ao conceito de
“Goodwill” é:
A> É c deságio
investimento.

por ocasião

da

compra

de

B.) E o ágio por expectativa de rentabilidade futura
C)

Representa a mais valia de imobilizado.

D)

Significa o valor pago a menor pelo investimento

E)

É o valor do justo do investimento

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

Considere as seguintes informações sobre o fluxo de
caixa de uma empresa:

Valor residual de um ativo é o valor estimado que a
entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir
as despesas estimadas de venda, caso o ativo já
tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de
sua vida útil. Acerca do valor residual pode-se afirmar
que:

Atividade operacional = R$ 120.000,00
Atividade de Investimentos = (-R$50.000,00)
Atividade de Financiamento = R$ 40.000,00
Resultado do exercício = R$ 320.000,00
Depreciação no exercício = R$ 30.000,00

A)

sofre depreciação econômica e fiscal.

Bi

é baixado ao fina! da vida útil fiscal.

C)

também sofre depreciação econômica.

D)

também sofre depreciação fiscal.

E)

e baixado ao final da vida útil econômica

O caixa gerado no exercício foi:
A)

R$ 70.000,00

B)

RS 120.000,00

C)

R$320.000.00

D)

RS 290.000,00

E)

R$ 110.000,00

(Questão 46 )--------------------------------------------------------Uma empresa que aplica a metodologia do Lucro
Real para apuração do Imposto de Renda, em
determinado exercício identificou adições definitivas
no valor de R$ 350.000,00 e exclusões temporárias
de R$ 250.000,00. Considerando um percentual de
25% para o IR, identifique nos eventos descriminados
abaixo, um registro contábil consistente com a
situação acima descrita:

(Questão 49 )--------------------------------------------------------Uma das demonstrações contábeis obrigatórias, de
acordo com a NBC TG 26, caracteriza-se por registrar
valores que alteraram o patrimônio da empresa, para
os quais ainda não existe expectativa de realização
financeira. Fala-se de:
A)

Mutações do patrimônio liquido

B)

Fluxos de caixa

C) Resultado abrangente.
D) Origens e aplicações de recursos.
E) Valor adicionado.

A)

Alivo diferido no valorde R$ 62.500,00

B)

Passivo fiscal diferido de R$ 87 500.00.

C)

Alivo diferido no valorde R$ 87.500,00

D)

Passivo fiscal diferido de R$ 62 500.00.

E)

Despesa de IR no valor de R$ 25 000.00

(Questão 47 }---------------------------------------------------------

(Questão 50 )--------------------------------------------------------A Consolidação das dem onstrações contábeis
objetiva informar aos seus usuários os resultados das
operações e a posição financeira do Grupo
empresarial; portanto ficam submetidas ao processo
de consolidação integral, as empresas as quais o
investidor tenha investimentos classificados como:

A alternativa que apresenta um critério de avaliação
de estoques, que produz uma informação contábil
mais adequada, por ocasião em que o ambiente
econômico esteja afetado pelo fenômeno econômico
da inflação é:

A)

investimentos disponíveis para venda.

B)

controlada em conjunto

D)

coligada.

A.)

Último a entrar úllimo a sair.

E)

controlada.

B)

Médio ponderado.

C)

Primeiro e entrar primeiro a sair.

D)

Último a entrar primeiro a sair.

E)

Primeiro a entrar último a sair.

C) investimentos com influência significativa.

