
 

 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 
e Folha de Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Um ano após ataque em escola em Suzano, túmulo de 
assassino recebe visitas de admiradores 

Um ano após o ataque que matou dez pessoas na Escola 
Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, o 
túmulo de um dos jovens responsáveis pelo massacre volta 
e meia recebe admiradores que até velas acendem em sua 

homenagem 
André Vargas De Suzano para a BBC News Brasil 

 
Os funcionários do cemitério São João Batista, a quase 

10 quilômetros da escola, desconversam, mas admitem que 
ficam de olho nos visitantes.  

O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro, o 
idealizador do ataque, conforme revelaram as conversas por 
aplicativo de celular e e-mails encontrados pela Polícia Civil.  

Ele tinha 17 anos quando, junto de Luiz Henrique de 
Castro, de 25 anos, invadiu a escola numa manhã do dia 13 de 
março de 2019, uma quarta-feira. Eles tentavam imitar o 
massacre na escola de Columbine, no Estado americano do 
Colorado, em 1999, quando dois alunos assassinaram 13 
pessoas e feriram 24.  

Dias antes, Taucci agradeceu pelas dicas que obteve no 
fórum da deep web Dogolachan: "Nascemos falhos, mas 
partiremos como heróis".  

Virtualmente impossível de ser rastreado, é no 
Dogolachan que os autoproclamados incels fermentam seu ódio 
contra mulheres e figuras de autoridade, como professores e 
parentes.  

Incel é a contração em inglês para "celibatários 
involuntários", termo com o qual homens jovens, solitários, 
misóginos e rancorosos costumam se apresentar. Castro 
também escreveu no mesmo fórum: "Depois estaremos diante 
de Deus com nossas 7 virgens". 

Armados com um revólver, uma machadinha, uma besta 
com dardos, coquetéis molotov e bombas falsas, os brasileiros 
estudaram o ataque em Columbine.  

Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem cercados 
pela polícia, os jovens executaram a segunda parte do plano. 
Após atirar contra um policial militar à paisana que mora nas 
proximidades e ouviu os disparos, Taucci matou Castro e 
cometeu suicídio.  

Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras. O 
maior ocorreu em 2011, quando 12 crianças foram mortas e 13 
ficaram feridas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em 
Realengo, no Rio de Janeiro. O assassino, Wellington Menezes 
de Oliveira, de 23 anos, cometeu suicídio após ser baleado por 
um policial. 

[...] 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51880555 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Esse foi, sem dúvidas, o maior crime desse tipo no 

Brasil. 
b) Os funcionários do cemitério não gostam de falar sobre 

o assunto e evitaram dar a entrevista. 
c) Os culpados nunca foram encontrados. 
d) É curioso o fato do túmulo de um dos assassinos receber 

visitar, já que foi um crime brutal. 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta um aposto. 
a) “Dias antes, Taucci agradeceu pelas dicas que obteve no 

fórum da deep web Dogolachan” 

b) “uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis 
molotov e bombas falsas” 

c) “O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro, o 
idealizador do ataque, conforme revelaram as 
conversas” 

d) “Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras” 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio. 
a) “Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem 

cercados pela polícia, os jovens executaram a segunda 
parte do plano” 

b) “Incel é a contração em inglês para ‘celibatários 
involuntários’” 

c) “O assassino, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 
anos, cometeu suicídio” 

d) “O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro” 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do 

sujeito da oração a seguir: “Os funcionários do 
cemitério São João Batista, a quase 10 quilômetros 
da escola, desconversam, mas admitem que ficam de 
olho nos visitantes.” 

a) Funcionários. 
b) Cemitério. 
c) São João Batista. 
d) Visitantes. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta o tempo do 

principal verbo da oração: “Eles tentavam imitar o 
massacre na escola de Columbine” 

a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 

Informática Básica 
 
6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+S, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Alinhar o texto à direita. 
b) Colar o conteúdo da área de transferência. 
c) Salvar o documento. 
d) Aplicar sublinhado ao texto. 
 
7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+S, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Remover o conteúdo da célula. 
b) Aplicar sublinhado a célula. 
c) Ir para a guia Página Inicial. 
d) Ir para a guia Layout da Página. 
 
8. Assinale a alternativa que representa um programa 

para editar slides. 
a) OnenNote 
b) Outlook. 
c) PowerPoint. 
d) Publisher. 
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9. Assinale a alternativa que não representa um 
hardware. 

a) Eraser. 
b) Mouse. 
c) Processador. 
d) Memória RAM. 
 
10. Utilizando Google Chrome Versão 81.0.4044.92 

(Versão oficial) 64 bits, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+t. (Obs.: o sinal de + não 
faz parte do comando, significa que as teclas devem 
ser pressionadas simultaneamente) 

a) Acessar uma guia específica. 
b) Acessar a guia aberta anterior. 
c) Acessar a próxima guia aberta. 
d) Abrir uma nova guia e acessá-la. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. A grave crise instaurada pelo novo Coronavírus 

mobilizou o ministério da saúde para a realização de 
ações visando o combate à disseminação desse vírus. 
Das alternativas abaixo, quem foi Ministro da Saúde 
durante esse período?  

a) Sérgio Moro. 
b) Eduardo Bolsonaro. 
c) Luiz Henrique Mandetta. 
d) Onyx Lorenzoni. 
 
12. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
Apesar de ganhar pouca repercussão, a 
____________________ foi uma greve que durou 20 
dias em fevereiro de 2020, a manifestação foi 
organizada por conta do fechamento da fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados do Paraná – ANSA, 
desativada pela Petrobrás. 

a) greve dos Caminhoneiros 
b) greve dos Petroleiros 
c) greve dos Professores 
d) greve da PM 
 
13. De acordo com o Art. 10º da Lei Orgânica do 

Município de Luiziana, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que apresenta competências 
comuns do Município de Luiziana em conjunto com 
a União e Estado do Paraná. 

I. Cuidar da saúde e assistência pública de Luiziana, da 
proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

II. Fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar. 

III. Criação e extinção de distritos nos termos da lei. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
14. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Luiziana, o processo legislativo compreende a 
elaboração de, exceto: 

a) emendas à Constituição Federal. 
b) emendas à Lei Orgânica. 
c) leis complementares. 
d) leis ordinárias. 
 
 

15. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
 Constituem recursos financeiros do Município 
I. as multas arrecadadas pelo exercício do poder de 

polícia 
II. impostos arrecadados na extração de petróleo e gás 

natural que venha a ocorrer nos limites do 
município. 

III. as multas arrecadadas pelo exercício do poder de 
polícia. 

IV. a receita tributária originária da União e do Estado, 
entregue consoante o disposto nos artigos 158 e 159 
da Constituição Federal. 

a) Apenas uma alternativa está correta. 
b) Apenas duas alternativas estão corretas. 
c) Apenas três alternativas estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Conforme a Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa 
correta. 

a) Todas as despesas relacionadas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que não as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

b) Farão parte das despesas da União, e serão incluídas na 
lei orçamentária, todas as despesas do Banco Central, 
exceto as relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo e destinadas a benefícios e assistência aos 
servidos e investimentos. 

c) Transferência voluntária é a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título 
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 
decorra de determinação constitucional, legal ou 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 

d) Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de 
títulos para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária. 

 
17. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, 

devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, 
serão calculadas com base no seu faturamento, 
observadas a legislação vigente e as alterações 
introduzidas pela Lei nº 9.718/98. De acordo com esta 
legislação, assinale a alternativa correta. 

a) Para determinação da base de cálculo das contribuições, 
se excluem da receita liquida as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos. 

b) Nas operações de câmbio realizadas por instituições 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, considera-se 
receita bruta a diferença negativa entre o preço de venda 
e o preço de compra da moeda estrangeira. 

c) As despesas de captação de recursos incorridas pelas 
pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização 
de créditos imobiliários, financeiros e agrícolas, podem 
ser deduzidas na base de cálculo das contribuições. 

d) As operadoras de planos de assistência de saúde não 
podem deduzir da base de cálculo: corresponsabilidades 
cedidas, parcela das contraprestações pecuniárias 
destinada a constituição de provisões técnicas. 
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18. Contabilidade de Custo é uma das ramificações da 
Contabilidade, tem por objetivo gerar informações 
para a tomada de decisão. Sobre custos, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Custos de transformação são todos os custos de 
produção, exceto os materiais, que representam o 
esforço da empresa no processo de fabricação. 

(   ) A soma de todos os custos diretos no processo 
produtivo é denominada de custos secundários. 

(   ) O valor dos bens e serviços, não relacionados 
diretamente a produção de outros bens e serviços, 
consumidos num determinado período, são gastos. 

(   ) Custos variáveis são aqueles que se alteram em 
função do volume de produção da entidade. 

a) V – F – F – V. 
b) V – V – V – V.  
c) F – V – V – F. 
d) F – F – F – F. 

 
19. O Imposto de Renda das pessoas jurídicas é 

determinado com base no lucro real, presumido, ou 
arbitrado, por períodos de apurações trimestrais, de 
acordo com a Lei nº 9.430/96. Conforme esta Lei, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) A entidade que estiver sujeita a tributação do lucro real 
pode optar pelo pagamento do imposto de renda mensal, 
aplicando a alíquota de 15% sobre a base de cálculo. Em 
meses em que a base de cálculo exceder o valor de R$ 
20.000,00, será cobrado adicional de 10% sobre o 
excedente. 

b) A pessoa jurídica pode deduzir do imposto de renda 
devido, incentivos fiscais de redução e isenção de 
impostos, calculados com base no lucro da exploração, 
e imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente 
sobre receitas computadas na determinação do lucro 
real. 

c) A instituição domiciliada no Brasil que receber, de fonte 
do exterior, receita decorrente da prestação do serviço 
efetuada diretamente, poderá compensar o imposto pago 
no país de domicílio da entidade contratante. 

d) Não são considerados créditos garantidos, os 
provenientes de vendas com reserva de domínio, os 
provenientes de alienação fiduciária em garantia ou 
provenientes de operações com outras garantias reais. 

 
20. Estatística é um conjunto de métodos e processos 

quantitativos, que serve para estudar e medir os 
fenômenos coletivos. Assinale a alternativa correta 
sobre alguns conceitos básicos englobados pela 
Estatística. 

a) Amostragem é a coleta de informações de parte da 
população, chamada de amostra, mediante métodos 
inadequados de seleção destas unidades. 

b) População é o conjunto de indivíduos, objetos ou 
informações que não apresentam características em 
comum, cujo comportamento interessa a ser analisado. 

c) Amostra é um subconjunto finito de uma população 
selecionada segundo métodos adequados, cujo objetivo 
é tirar conclusões sobre populações com base no 
resultados da amostra. 

d) Censo é o exame parcial de parte da população, 
apresentando os resultados mais perfeitos da Estatística. 

 
 
 

21. Com base na Lei nº 5.172/66 – Código Tributário 
Nacional, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
para o que se afirma e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.  

(   ) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda, cujo valor é expresso, não constitui sanção de 
ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante 
atividade administrativa vinculada. 

(   ) O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação dependente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

(   ) A receita líquida do imposto sobre exportação 
destina-se à formação de reservas monetárias, na 
forma da lei. 

(   ) Imposto sobre serviços de transportes tem como fato 
gerador: a prestação do serviço do transporte, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 
valores, exceto quando o trajeto se contenha inteiro 
no território de apenas um Município. 

a) V – F – V – V. 
b) V – V – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – V – F – V. 
 
22. As principais características de análise de uma 

organização são as comparações dos valores obtidos 
em determinado período com anteriores, estas 
características são apresentadas pela analise vertical 
e horizontal. Sendo assim, assinale a alternativa 
incorreta sobre o assunto citado acima. 

a) A análise horizontal é um processo desenvolvido por 
meio de números-porcentagem, para comparar os 
valores de uma mesma conta ou grupo contábil. 

b) Uma metodologia básica utilizada para a análise 
horizontal de balanços é resumida pela evolução dos 
ativos e passivos, evolução do ativo permanente 
produtivo e evolução da estrutura de capital. 

c) Análise vertical é um processo comparativo, expresso 
em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma 
conta ou grupo de contas, de um valor identificado no 
mesmo demonstrativo, ou seja, de mesmo período. 

d) Quando da análise de demonstrações de uma empresa, é 
importante aplicar as duas analises, tanto vertical e 
horizontal, não tomar decisões com base em apenas uma 
das duas. 
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23. A Análise das Demonstrações Contábeis tem por 
objetivo observar e confrontar os elementos 
patrimoniais e os resultados das operações, visando 
ao conhecimento minucioso de sua composição 
qualitativa e de sua expressão quantitativa, contando 
com a opção de alguns métodos. Sobre os métodos de 
análise de demonstrações contábeis, assinale a 
alternativa correta. 

a) Método de percentagens horizontais consiste no 
relacionamento dos valores das contas de cada grupo 
com montante do respectivo grupo, bem como do 
montante de cada grupo com o total. 

b) Método de índices, estudo sistêmico do comportamento 
da instituição pelo estabelecimento de ratios, em meio 
uma razão entre duas ou mais quantidades monetárias ou 
físicas, apresentando uma como denominador e outra 
como numerador da razão. 

c) Método de percentagens verticais, apura-se o percentual 
de crescimento ou declínio de valores de uma mesma 
conta ou grupo de contas, entre duas datas ou períodos 
considerados. 

d) Método das diferenças absolutas, comparação entre 
apenas uma situação de cada vez, mediante apuração das 
diferenças absolutas entre valores monetários de uma 
mesma conta ou grupo, de uma data para outra, sendo 
insuficiente em regimes inflacionários. 

 
 24. A Lei nº 6.404/76 estabelece que ao fim de cada 

exercício social sejam elaborados com base na 
escrituração mercantil demonstrações financeiras, 
publicadas todos os exercícios com comparativo do 
exercício anterior. Sobre as demonstrações, assinale 
a alternativa correta. 

a) No Balanço Patrimonial, as contas são agrupadas para 
facilitar o conhecimento e análise da situação financeira, 
as contas do ativo são dispostas em ordem decrescente 
de grau de liquidez, as contas do passivo são 
classificadas em três grupos: passivo circulante, passivo 
não circulante e patrimônio líquido. 

b) A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
apresenta o saldo do início do período, os ajustes de 
exercícios futuros e a correção monetária do saldo 
inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício e as transferências para reservas, dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período. 

c) A Demonstração do Resultado do Exercício demonstra 
apenas receitas e rendimentos ganhos no período, 
independente da sua realização em moeda. 

d) A Demonstração dos Fluxos de Caixa divulga aos 
usuários todas as alterações ocorridas no saldo de caixa 
e equivalentes de caixa em um período, segregando em 
apenas dois fluxos; fluxos referentes às operações e aos 
investimentos. 

 
25. O custeio baseado em atividades é uma metodologia 

de custeio que reduz distorções provocadas por 
rateios de custos indiretos. Sobre o custeio ABC, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) O custeio baseado em atividades se limita ao conceito de 
atividade no contexto de cada departamento, possui uma 
visão exclusivamente funcional. 

b) O método de custeio ABC possibilita a análise de custos 
sob duas visões, a visão econômica de custeio e a visão 
de aperfeiçoamento de processos. 

c) O custeio baseado em atividades é considerado uma 
ferramenta da gestão de custos. 

d) O método Activity-Based Costing não pode ser aplicado 
em custos direitos, pois não apresenta diferenças 
significativas em relação aos sistemas tradicionais. 

 
26. Legislação tributária se refere às leis direcionadas a 

denominações de tributos, a atribuição de 
responsabilidade tributária e à cobrança de tributos 
no país, incluindo a fiscalização e as penalidades para 
o indivíduo que não cumpre a lei. Com embasamento 
em legislação tributária, assinale a alternativa 
correta. 

a) A base de cálculo para Imposto sobre Produtos 
Industrializados em operações externas é o valor da 
operação na saída do estabelecimento industrial. 

b) As alíquotas utilizadas pelo Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica são de 15% e adicional de 10%. 

c) Valores utilizados como base de cálculo de Imposto 
sobre Operações de Crédito: rendimento bruto mensal 
do trabalho, rendimentos de capital e remessas ao 
exterior. 

d) Alíquotas da Contribuição sobre o Lucro Líquido: 1% 
para pessoas jurídicas de direito público/autarquias; 
0,65% sobre faturamento de empresas públicas e 1% 
sobre folha de pagamento. 

 
27. De acordo com o Código Tributário Nacional, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 

em lei como necessária e suficiente à sua concorrência. 
b) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 

público titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

c) A obrigação tributária é apenas classificada como 
acessória. 

d) A restituição de tributos que comportem, por sua 
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro 
somente será feita a quem prove haver assumido o 
referido encargo. 

 
28. A análise e a interpretação de balanços têm-se valido 

do expediente de calcular uma série de quocientes, 
relacionando as mais variadas contas patrimoniais e 
de resultado, procurando atribuir um significado aos 
resultados. Sobre quocientes, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) O quociente da liquidez imediata relaciona o disponível 
em determinado momento com o passivo corrente.  

b) O quociente de atividade pode apresentar resultados em 
dias, meses e anos. 

c) O quociente de liquidez corrente relaciona reais 
prontamente disponíveis e rapidamente realizáveis com 
dívidas de curto prazo. 

d) O quociente de liquidez seco considera apenas os 
recursos indisponíveis para fazer face as exigibilidades 
correntes. 
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29. Em análise as Demonstrações Contábeis de uma 
entidade, pode-se obter informações a respeito de sua 
posição econômica financeira. Sobre a análise das 
contas patrimoniais e de resultado, assinale a 
alternativa correta. 

a) A análise das contas patrimoniais de uma entidade 
apresenta apenas informações sobre o passado e o 
presente de fatos de uma organização. 

b) A maneira como os indicadores de análise são utilizados 
não é particular do profissional que faz sobressaindo-se, 
além do conhecimento técnico, a experiência e a própria 
intuição de profissional. 

c) A análise de liquidez visa conhecer a capacidade de 
pagamento da empresa, suas condições de cobrir os 
vencimentos. 

d) As análises se tornam menos consistentes quando 
interpretadas dentro de características do setor de 
atividade da empresa. 

 
30. Os princípios gerais da economia se dividem em três 

tópicos, sendo eles: como as pessoas tomam decisões, 
como as pessoas se interagem e como a economia 
funciona. Sobre estes princípios, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Os princípios associados ao tópico de como as 
pessoas tomam decisões são: as pessoas enfrentam 
Tradeoffs; o custo de algo é o que você desiste para 
obtê-lo; pessoas racionais pensam na margem; e 
pessoas reagem a incentivos. 

(   ) O comércio pode ser bom para todos, os mercados 
geralmente são uma boa maneira de organizar a 
atividade econômica, melhora do governo nos 
resultados de mercado, são princípios ligados ao 
tópico de como as pessoas interagem. 

(   ) Tradeoff representa o que abri-se mão para alcançar 
um determinado objetivo. Trata-se, portanto, das 
escolha que se faz e o que se abdica para seguir tal 
caminho. 

a) F – V – F. 
b) V – V – F. 
c) V – V – V. 
d) F – F – F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


