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Língua Portuguesa

A falta que o sono faz

              Yuri Al'Hanati

A mente sem o sono é oca. A informação que 
chega ao cérebro via buracos do crânio parece 
ter menos dificuldade de chegar ao seu cerne 
sem qualquer tipo de processamento. Registra-
se apenas: fio desencapado, cheiro de queimado, 
madeira crepitando, fogo. A reação do sistema 
a essa cadeia clara de sintomas é uma tarefa 
exaustiva para a mente sem o sono. Os poréns 
das críticas, os talvezes das ponderações, os 
vejabens do discernimento, tudo se afoga em um 
ruído branco que só ecoa dentro da cabeça de 
quem não dormiu.

A escritora australiana Anna Funder, em seu 
elucidativo livrorreportagem Stasilândia, procurou 
investigar, entre outros fenômenos sociais da 
Alemanha Oriental, as táticas de tortura da Stasi, 
a polícia secreta do país. Mais do que a privação 
de comida ou de água, fisiologicamente mais 
elementares, a crueldade do sistema se mostrou 
na técnica da privação do sono por parte de seus 
prisioneiros. Um oficial de guarda montada na cela 
do investigado tinha a incumbência de acordá-lo 
toda vez que ameaçasse fechar os olhos. Mais 
do que a raiva da fome ou a fraqueza da sede, 
somava-se a esse expediente o desespero louco 
da insônia. Sim, porque a falta de sono enlouquece 
em curtíssimo prazo. Neurônios que fritam diante 
de uma necessidade de raciocínio um pouco 
maior do que a de um símio fazem de Jack um 
bobão. Inoperante e nervoso, o ser mescla suas 
três instâncias freudianas em um blend perfeito 
de neuroses, paranoias e, claro, a necessidade 
perene de conseguir um sono prolongado. Como 
quando se anda pelo mundo sem ter mais nada a 
dizer sobre si mesmo além do fato de estar com 
sono, para parafrasear a escritora romena. Um 
reino por uma pestana.

Quando finalmente o imperativo fisiológico se 
faz presente, entretanto, não se recompõe por 
inteiro. O insone que dorme é um restaurador de 
cacos. Não pode aspirar à obra completa, pode 
apenas transformá-la em mosaico aquebrantado, 
simulacro do que já foi. Uma vida descansada, 

uma prosaica noite de sono. Dormir… talvez 
sonhar. Eis onde surge o obstáculo: são cinco e 
meia e o sono não vem.

Disponível em: <http://www.aescotilha.com.br/cronicas/yuri-al-hanati/a-falta-
que-o-sono-faz/>. Acesso em: 12 jul. 2019.

1. De acordo com as ideias apresentadas 
no texto, é correto afirmar que

(A) a privação do sono é uma prática de tortura 
comum na Alemanha.  

(B) a insônia gera muitos danos às pessoas, 
visto que o sono é fisiologicamente mais 
necessário que se alimentar ou ingerir água.

(C) o sono é capaz de reparar todos os 
danos causados pela insônia ao corpo, já 
que se pode recuperar o tempo de sono 
perdido. 

(D) a falta de sono causa a perda do poder de 
raciocínio e de discernimento.

2. Assinale a alternativa que apresenta 
o significado da palavra destacada no 
trecho “Uma vida descansada, uma 
prosaica noite de sono.”, considerando 
o contexto em que se insere no texto.

(A) Longa. 
(B) Trivial. 
(C) Reparadora.  
(D) Inesquecível.

3. Assinale a alternativa que apresenta 
o motivo pelo qual a crase foi utilizada 
no excerto “Não pode aspirar à obra 
completa, pode apenas transformá-la em 
mosaico aquebrantado [...]”. 

(A) A crase ocorreu porque o verbo aspirar está 
com o sentido de sugar, exigindo, assim, o 
uso da preposição “a”. 

(B) A crase ocorreu por causa da presença 
de uma expressão adverbial com palavra 
feminina. 

(C) A crase ocorreu porque o verbo aspirar, com 
o sentido de desejar, exige a preposição “a”, 
a qual se funde com o artigo feminino que 
antecede o substantivo “obra”. 

(D) A crase ocorreu devido ao uso do advérbio 
“não” antes da locução verbal “pode aspirar”.
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4. Em relação aos aspectos sintáticos 
destacados nos excertos a seguir, 
assinale a alternativa correta.

(A) Em “A mente sem o sono é oca.”, o termo 
destacado é um complemento nominal, 
visto que acrescenta uma característica à 
“mente”, que é o núcleo do sujeito.

(B) No período “A reação do sistema a essa 
cadeia clara de sintomas é uma tarefa 
exaustiva para a mente sem o sono.”, a 
expressão em destaque funciona como 
um adjunto adnominal por caracterizar “a 
reação”.

(C) Em “Um oficial de guarda montada na cela 
do investigado tinha a incumbência de 
acordá-lo toda vez que ameaçasse fechar 
os olhos.”, a expressão destacada é um 
objeto indireto, já que completa o sentido 
do verbo “montada”, sendo introduzida pela 
preposição “de”. 

(D) No excerto “[...] tudo se afoga em um ruído 
branco que só ecoa dentro da cabeça 
de quem não dormiu.”, a sequência em 
destaque é o objeto direto que complementa 
o sentido do verbo “afoga”.

5. Assinale a alternativa em que se 
encontra a interpretação adequada para 
o trecho “Os poréns das críticas, os 
talvezes das ponderações, os vejabens 
do discernimento, tudo se afoga em 
um ruído branco que só ecoa dentro da 
cabeça de quem não dormiu.”.

(A) A falta de sono dificulta a compreensão 
da completude dos fatos e a tomada de 
decisões, visto que se perde o autocontrole 
e falha a inteligência, que se apaga na 
mente vazia. 

(B) A privação do sono deixa as pessoas 
estressadas, ocasionando um 
comportamento irritado e severo com os 
outros.

(C) A tomada de decisões é dificultada pela 
insônia, já que o raciocínio fica lento. 

(D) As pessoas privadas do sono enxergam 
apenas os pensamentos alheios, excluindo-
se a capacidade de considerar o que os 
próprios pensamentos promovem.

Raciocínio Lógico e Matemático

6. Considere como falsa a seguinte 
afirmação: “Se José é servidor municipal, 
então Josias é o responsável pela                                                                                          
frota municipal.”. A afirmação 
necessariamente verdadeira é

(A)  “José é servidor municipal e Josias é a 
responsável pela frota municipal.” 

(B)  “José não é servidor municipal ou Josias 
não é o responsável pela frota municipal.”

(C)  “José não é servidor municipal e Josias não 
é o responsável pela frota municipal.”

(D)  “José é servidor municipal.”

7. O salário de Matias foi reajustado, mês 
a mês, em um período de 3 meses. Em 
fevereiro, ele recebeu um aumento de 
5%. Em março, o aumento foi de 3%. Já 
em abril, o aumento foi de apenas 2%. Ao 
final desses 3 meses, qual foi o aumento 
do salário de Matias em relação a janeiro?

(A) 10%. 
(B) 10,313%. 
(C) 15,15%. 
(D)  30%.

8. Em uma pesquisa que foi realizada com 
320 pessoas para saber em qual de três 
candidatos à presidência da associação 
dos servidores municipais elas votariam, 
foram feitas as seguintes perguntas: 
Você votaria no candidato A? Você 
votaria no candidato B? Você votaria no 
candidato C? O resultado foi o seguinte:

• 150 pessoas votariam em A;
• 160 pessoas votariam em B;
• 155 pessoas votariam em C;
• 70 pessoas votariam em A e B;
• 68 pessoas votariam em A e C;
• 59 pessoas votariam em B e C; 
• 20 pessoas votariam em qualquer um dos 

três.

Das 320 pessoas entrevistadas, quantas 
não votariam em nenhum dos três 
candidatos? 

(A)  32 
(B)  42 
(C) 12 
(D)  22
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9. Dada a proposição: “Se você passou 
no concurso, então terá estabilidade”, 
assinale a alternativa que apresenta uma 
frase equivalente.

(A) “Você não passou no concurso e terá 
estabilidade.” 

(B) “Você não passou no concurso e não terá 
estabilidade.”

(C)  “Você passou no concurso ou não terá 
estabilidade.” 

(D)  “Você não passou no concurso ou terá 
estabilidade.”

10. Dada a sequência de números                                                
97, 81, 72, x. Usando a implicação 
lógica e os seus conhecimentos sobre 
sequência, qual é o número que ocupa o 
lugar de x?

(A) 64 
(B) 62 
(C) 63 
(D) 61

Informática Básica

11. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Memória RAM.
2. Processador.
3. Disco Rígido.

(   ) É volátil.
(   ) Sistema de armazenamento de alta 

capacidade, não volátil.
(   ) Realiza operações matemáticas e lógicas 

para cumprir determinada tarefa.
(   ) É possível dividi-lo(a) em unidades 

menores, chamadas de partições.
(   ) A velocidade de transferência dessa 

memória é superior à dos dispositivos 
de memória de massa.

(   ) Possui registradores, nos quais os dados 
são temporariamente armazenados.

(A) 2 – 3 – 3 – 2 – 1 – 1.
(B) 3 – 1 – 1 – 2 – 3 – 2.
(C) 1 – 3 – 2 – 3 – 1 – 2.
(D) 1 – 3 – 1 – 3 – 2 – 2.

12. É uma técnica pela qual um atacante 
utiliza um computador para tirar de 
operação um serviço, um servidor, um 
computador ou uma rede conectada à 
Internet. O objetivo desses ataques não 
é invadir e nem coletar informações,                    
mas  sobrecarregar o alvo com a 
finalidade de torná-lo indisponível. A que 
o enunciado se refere?

(A) Defacement.
(B) Spoofing.
(C) Sniffing.
(D) DoS (Denial of Service).

Conhecimentos Gerais e  Atualidades

13. Segundo o IBGE (2010), São Bento 
do Sul apresentou uma população de                                 
74 801 habitantes no último censo, que, 
distribuída pelo território, dá um total 
de 149,11 habitantes por quilômetros 
quadrados. Estimativas de 2018, alegam 
que a população do município aumentou. 
Levando em consideração o enunciado 
e o tema em destaque, assinale a 
alternativa correta.

(A) A população absoluta de São Bento do Sul 
não pode aumentar, pois o número de filhos 
dos casais tem diminuído.

(B) Embora a estimativa do IBGE para 2018 
afirme que a população aumentou, a 
densidade demográfica do município 
diminuiu.

(C) Tanto a população absoluta como a relativa 
aumentaram, com base nessas estimativas 
de 2018.

(D) Pelas estimativas, a tendência é de aumento 
da população absoluta e diminuição da 
densidade demográfica em São Bento do 
Sul. 
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14. Um dos principais especialistas do 
mundo em comércio, Richard Baldwin, 
professor de estudos internacionais e do 
desenvolvimento, em Genebra, na Suíça, 
vai na contramão dos seus pares. Não 
tem fé que a Globalização está vivendo 
um processo reverso, afirma que a 
nova fase em curso é muito polêmica: 
a imigração virtual, ela está relacionada 
a profissionais que moram num país e 
trabalham no outro, através das novas 
tecnologias: Skype, Facetime, dentre 
outras.  

Adaptado de: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/imigra-
cao-virtual-inaugura-nova-fase-daglobalizacao-e-vai-beneficiar-emergen-
tes-diz-especialista.shtml>. Acesso em: jul. 2019.

Com base no exposto, é correto afirmar 
que

(A) empresas globais, especialmente dos 
países desenvolvidos, terão possibilidade 
de contratar mão de obra mais barata nos 
países subdesenvolvidos.

(B) tanto os trabalhadores dos países ricos 
como dos pobres ganharão com a nova fase 
da globalização.

(C) a nova tendência é o processo de 
globalização ficar mais humanizado e justo.

(D) o grande interesse das empresas na 
imigração virtual é o de colocar novos 
produtos no mercado com preços mais 
acessíveis à população.

15. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).
As condições de uma cidade têm 
dimensões relativas. Elas podem ser 
mais ou menos valorizadas em razão do 
maior ou menor dinamismo e da função 
econômica da cidade por exemplo. 
Um dos parâmetros para o estudo das 
cidades brasileiras é a demanda por 
espaços, a qual, vai corretamente ao 
encontro de:

I. ampliar a incorporação de novos 
espaços, assim como o adensamento 
dos já ocupados.

II. expandir sua periferia no sentido 
horizontal, ao mesmo tempo em que 
pode ocorrer a verticalização das áreas 
centrais.

III. acrescer os setores primários e 
secundários da economia, típicos da 
atualidade urbana brasileira.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

16. Sobre o poder de polícia atribuído 
à administração pública, assinale a 
definição correta. 

(A) O poder de polícia consiste na                   
possibilidade de os chefes do Poder 
Executivo editarem atos administrativos 
gerais e abstratos, ou gerais e concretos, 
expedidos para dar fiel execução à lei.

(B) O poder de polícia consiste na possibilidade 
de a Administração aplicar punições aos 
agentes públicos que cometam infrações 
funcionais.

(C) O poder de polícia é o de que dispõe o 
Executivo para distribuir e escalonar as 
funções de seus órgãos, ordenar e rever a 
atuação de seus agentes.

(D) O poder de polícia representa uma                   
atividade estatal restritiva dos interesses 
privados, limitando a liberdade e a 
propriedade individual em favor do interesse 
público.

17. Ato administrativo é a exteriorização da 
vontade dos agentes da Administração 
Pública ou de seus delegatários, nessa 
condição, que, sob regime de direito 
público, vise à produção de efeitos 
jurídicos, com o fim de atender ao 
interesse público. A respeito da extinção 
do ato administrativo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Anulação ou invalidação é a extinção de um 
ato ilegal, determinada pela Administração 
ou pelo Judiciário, com eficácia retroativa – 
ex tunc.

(B) A convalidação é uma forma de suprir 
defeitos leves do ato administrativo para 
preservar sua eficácia e implica na sua 
extinção a curto prazo.

(C) A revogação é a modalidade de extinção 
do ato administrativo que ocorre quando o 
administrado deixa de preencher condição 
necessária para permanência da vantagem.

(D) A anulação consiste na extinção do 
ato administrativo em consequência da 
sobrevinda de norma legal, proibindo 
situação que o ato autorizava. Assim, 
funciona como uma anulação por causa 
superveniente.
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18. Em se tratando das limitações 
constitucionais sobre o poder de tributar, 
assinale a alternativa correta.

(A) Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre 
templos de qualquer culto. 

(B)  O legislador constituinte imunizou somente 
as atividades essenciais, o patrimônio 
e os serviços a elas relacionados das 
entidades sindicais dos trabalhadores, 
como a imunidade de IPTU sobre o imóvel, 
pertencente a sindicato de trabalhadores, 
sendo dedicado à colônia de férias dos 
empregados, mas não à renda.

(C) No campo do tributo, a isenção é uma forma 
de não incidência constitucionalmente 
qualificada, enquanto a imunidade é uma 
possibilidade normativa de dispensa 
legalmente qualificada.

(D) Os templos de qualquer culto não podem 
ser objeto de fiscalização por parte da 
secretaria de finanças dos Municípios do 
Estado de Santa Catarina.

19. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Segundo a legislação fiscal, considera-
se receita corrente líquida o somatório 
das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, inclusos os 
repasses entre os entes federados.

(B) Os recursos legalmente vinculados à 
finalidade específica serão utilizados 
preferencialmente para atender ao objeto 
de sua vinculação, apenas no exercício 
financeiro daquele em que ocorrer o 
ingresso.

(C) A receita corrente líquida será apurada 
somando-se as receitas arrecadadas no 
mês em referência e nos onze anteriores, 
excluídas as duplicidades.

(D) Considera-se obrigatória de caráter 
continuado a despesa corrente derivada de 
lei, sentença judicial ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período 
superior a 6 exercícios.

20. Acerca dos princípios orçamentários 
que regem o direito financeiro brasileiro, 
assinale a alternativa correta.

(A) O princípio da anualidade determina que 
todas as receitas e despesas do Estado 
devem estar agrupadas em uma única 
peça orçamentária, sendo vedada a sua 
repartição. 

(B) O princípio da universalidade determina 
que todas as receitas e as despesas 
do Estado devem ser abrangidas pelo 
orçamento pelo seu valor total, ou seja, sem 
deduções. Mesmo que a receita ou despesa 
seja afetada por uma dedução, esta deve 
constar pelo seu valor bruto, sendo também 
discriminado o valor da dedução.

(C) O princípio da unidade determina que o 
orçamento deve abranger apenas um ano, 
ou seja, apenas um exercício contábil-
financeiro.

(D) A lei do orçamento conterá a discriminação 
da receita e da despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira 
e o programa de trabalho do governo, 
obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade, anualidade, moralidade, 
publicidade, contraditório, eficiência e 
vedação ao retrocesso.

21. Referente à Lei Orgânica do Município 
de São Bento do Sul, em Santa                               
Catarina, assinale a alternativa correta.

(A) Compete, privativamente ao Prefeito 
Municipal, representar o município nas 
relações, políticas e administrativas, 
mas não nas jurídicas, cabendo isso ao 
procurador-geral municipal. 

(B) A criação, transformação, fusão, cisão, 
incorporação, privatização ou extinção das 
sociedades de economia mista, autarquias, 
fundações e empresas públicas dependem 
de prévia autorização da Câmara dos 
Vereadores por maioria qualificada de três 
quintos. 

(C) São vedados o início de programas, 
projetos e atividades não incluídos na Lei 
Orçamentária Anual e a realização de 
despesas ou assunção de obrigações diretas 
que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais.

(D) A aquisição de imóvel, independentemente 
de autorização legislativa, será precedida de 
avaliação de ambos os imóveis na hipótese 
de permuta.
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22. Sobre a legislação que dispõe sobre 
critérios e prazos de crédito das 
parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência dos Estados 
e de transferências por estes recebidos, 
pertencentes aos Municípios, assinale a 
alternativa correta.

(A) 90% do produto da arrecadação do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores licenciados no território 
de cada Município será imediatamente 
creditado a este, por meio do próprio 
documento de arrecadação, no montante 
em que esta estiver sendo realizada.

(B) 75% do produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação será creditado, pelos 
Estados, aos respectivos Municípios.

(C) O valor da produção de energia proveniente 
de usina hidrelétrica, para fins da apuração 
do valor de ICMS adicionado, corresponderá 
à quantidade de energia desperdiçada, 
multiplicada pelo preço máximo da energia 
hidráulica comprada das geradoras pelas 
distribuidoras, calculado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

(D) Fica vedado aos Municípios apreender 
mercadorias ou documentos, impor 
penalidade ou cobrar quaisquer taxas ou 
emolumentos em razão da verificação dos 
documentos fiscais que, nos termos da lei 
federal ou estadual, devam acompanhar 
as mercadorias, em operações de que 
participem produtores, indústrias e 
comerciantes estabelecidos em seus 
territórios.

23. Considerando a legislação                
complementar federal que dispõe                        
sobre o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSN), de 
competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) O ISSQN, de competência dos Municípios 
e do Distrito Federal, tem como favor 
gerador a propriedade territorial urbana e 
as operações financeiras bancárias.

(B) Para efeito de tributação do ISSQN, 
considera-se "estabelecimento prestador" 
o local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo 
permanente ou temporário, e que configure 
unidade econômica ou profissional, 
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 

denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.

(C) A base de cálculo do ISSQN é o valor 
da operação de saída do produto do 
estabelecimento do contribuinte.

(D) A alíquota mínima do ISSQN é de 5%, 
embora permitida a lei ou o ato do Município 
ou do Distrito Federal que não respeite as 
disposições relativas à alíquota mínima 
previstas no caso de serviço prestado a 
tomador.

24. Fato contábil é aquele que provoca 
modificação no Patrimônio da entidade, 
sendo, por isso, objeto de contabilização 
por meio de conta patrimonial ou conta 
de resultado, podendo ou não alterar 
o Patrimônio Líquido. Nesse sentido, 
analise a seguinte Situação Hipotética: 
uma sociedade empresarial realizou o 
pagamento de uma duplicata no valor de 
R$ 10.000,00, com desconto financeiro de 
R$ 400,00. Assim, o lançamento contábil 
dessa movimentação gerou um fato 

(A)  modificativo diminutivo.
(B)  misto diminutivo. 
(C)  misto aumentativo. 
(D)  modificativo aumentativo.
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25. Analise as seguintes informações de uma determinada sociedade empresarial:

ATIVO PASSIVO TOTAL

Bens R$             10.000,00 Obrigações a Pagar R$       50.000,00

Direitos R$             20.000,00 Situação Líquida ?

Com base nas informações apresentadas, é possível concluir que a sociedade apresenta 
(A)  uma situação líquida positiva. 
(B)  um passivo a descoberta.    
(C)  uma situação patrimonial superavitária.
(D)  uma situação patrimonial nula.  

26. As contas de resultado podem ser representadas pelas receitas e despesas. Elas são 
evidenciadas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), tendo como objetivo a 
apuração do resultado econômico da entidade.  Nesse sentido, assinale a alternativa que 
NÃO apresenta uma conta de resultado.   

(A)  Aluguel ativo.
(B)  Despesa financeira.   
(C)  Despesa de imposto.
(D)  Despesa antecipada.  

27. Analise as informações a seguir, extraídas de um balancete de verificação de uma sociedade 
empresarial:

CONTAS VALORES
Obras e Edificações R$           120.000,00
Caixa e Equivalente de Caixa R$           100.000,00
Depreciação Acumulada R$             15.000,00
Capital a Integralizar R$             50.000,00
Capital Social R$           300.000,00
Tributos a Pagar R$             74.000,00
Adiantamento a Funcionários R$             12.500,00
Máquinas e Equipamentos R$           300.000,00
Juros Ativos a Vencer R$             80.000,00
Receita com Vendas de Mercadorias R$           800.000,00
Reservas de Lucros R$             10.000,00
Ações em Tesouraria R$               5.000,00
Juros Ativos R$               6.000,00
Juros Passivos R$               5.900,00
Adiantamento de Cliente R$               5.000,00

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o valor total 
das contas contábeis de natureza devedora.

(A)  R$ 593.400,00.
(B)  R$ 941.700,00.
(C)  R$ 663.400,00.
(D)  R$ 613.400,00.
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28. Uma Empresa realizou as seguintes operações no mês de junho de 2019, referentes à 
aquisição de estoques com mercadorias para revenda: 

 01/06 – Aquisição de mercadoria para revenda, 1.000 unidades a R$ 5,00 cada.
 03/06 – Aquisição de mercadoria para revenda, 2.000 unidades a R$ 4,00 cada.
 06/06 – Venda de 1.500 unidades de mercadorias a R$ 12,00 cada.
 10/06 – Venda de 500 unidades de mercadorias a R$ 11,00 cada.
 12/06 – Aquisição de mercadoria para revenda, 500 unidades a R$ 6,00 cada.

Sabendo que não havia estoques iniciais nem incidência tributária e que essa Empresa 
registra seus estoques pelo Método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), assinale a 
alternativa que apresenta o valor total dos custos das mercadorias vendidas e o valor total 
registrado em seu estoque final, respectivamente.

(A)  R$ 23.500,00 e R$ 13.000,00.
(B)  R$ 13.000,00 e R$ 23.500,00.
(C)  R$ 9.000,00 e R$ 7.000,00.
(D)  R$ 8.666,67 e R$ 7.333,33.

29. Considere as seguintes informações a cerca de uma determinada empresa:

CONTAS VALORES
Obras e Edificações  R$                   50.000,00 
Caixa e Equivalente de Caixa  R$                   85.000,00 
Depreciação Acumulada  R$                   15.000,00 
Capital a Integralizar  R$                   50.000,00 
Capital Social  R$                 150.000,00 
Provisões Tributárias  R$                   25.000,00 
Adiantamento a Funcionários  R$                      8.000,00 
Máquinas e Equipamentos  R$                 150.000,00 
Estoque de Mercadorias  R$                   60.000,00 
Investimento em Coligada  R$                   30.000,00 
Reservas de Lucros  R$                   10.000,00 
Ações em Tesouraria  R$                     5.000,00 
Reserva de Capital  R$                     6.000,00 
Prejuízos Acumulados  R$                     5.900,00 
Adiantamento de Cliente  R$                     2.000,00 

Com base nas informações apresentadas, o valor total do Ativo Circulante da empresa é de
(A)  R$ 185.000,00.
(B)  R$ 183.000,00.
(C)  R$ 160.000,00.
(D)  R$ 153.000,00. 

30. Os índices de liquidez indicam a capacidade da empresa de pagar suas obrigações a curto 
ou a longo prazo. Envolvem principalmente as contas do Balanço Patrimonial. Esses índices 
são utilizados, dentre outros usuários, pelos credores da empresa (instituições bancárias, 
fornecedores, investidores, etc.), para avaliar o risco de inadimplência de créditos já 
concedidos ou a conceder. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o índice 
que avalia a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo.

(A)  Liquidez imediata.
(B)  Liquidez corrente.
(C)  Liquidez seca.
(D)  Liquidez geral.


