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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de maio

15 às 19h

50 questões

4h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Leia o texto.

Notícias de um abraço

O homem anda tão brutalizado nas cidades, seus mal-
feitos tão disseminados em nosso meio que, um belo 
dia, um gesto de afeto chamará “dramaticamente” a 
atenção das pessoas. Diante de um “abraço” – o ato de 
um ser humano enlaçar o outro e trazê-lo para junto 
do peito –, o homem surpreso indagará:

– O que é isso?

E aí, na contramão das manchetes, os jornais publica-
rão a notícia de um “abraço”.

Ou de um  “beijo”: “Cientistas do comportamento 
humano, dois psiquiatras, um dermatologista e uma 
assistente social estudam a natureza do gesto que 
chamou a atenção do Brasil, ontem, em Florianópolis, 
Santa Catarina. Um homem e uma mulher, num banco 
da Praça XV de Novembro, no coração da cidade, apro-
ximaram os seus troncos, um de frente para o outro. E 
culminaram o seu estranho comportamento unindo 
os lábios – e os comprimindo num ato que chamou a 
atenção de fotógrafos e passantes. A 3a Delegacia de 
Polícia do bairro não chegou a deter os protagonistas 
pelo gesto bizarro, nem os indiciou em qualquer con-
duta suscetível do enquadramento penal.”

Nesta época de tanto desamor, tanta crueldade, em 
que a tortura deixa as masmorras para exercer sua 
infâmia à luz do sol, espanta que os pelourinhos não 
retornem às praças públicas, para que todos presen-
ciem o homem em seu estado animal, açoitando o 
próprio homem.

Nesses tempos de miséria e vilania, em que tapas 
ecoam nas esquinas com sonoplastia de radioteatro, 
(…) convoco toda a humanidade a falar de abraços e 
beijos.

Um beijo, segundo os pesquisadores do amor, põe em 
circulação hormônios que desencadeiam sensações 
de bem-estar e alegria, mitigando a dor, como uma 
espécie de morfina.

Não por acaso as mães beijam o “dodói” das crianci-
nhas que tropeçam e caem – e já se levantam, reani-
madas pelo milagre do “beijo”.

O ato de pousar os próprios lábios nos de alguém a 
quem muito queremos, imprimindo-lhes um movi-
mento de sucção, não é apenas um gesto afetivo: é 
também um gesto terapêutico.

Segundo os citologistas de plantão, especialistas em 
pele, o beijo é uma das melhores formas de se evita-
rem as rugas e de se fazer “ginástica facial”, já que põe 
em movimento nada menos do que 29 músculos.

Trata-se, portanto, do verdadeiro halterofilismo labial. 
Ainda no campo dos benefícios estéticos, já está 
provado que o beijo “emagrece”. Sim, quem muito 
beija dificilmente deixará de ser esbelto – pois o beijo 
obriga o organismo a consumir cerca de 12 calorias 
por unidade bem estalada e até 28 calorias se o beijo 
é daqueles cinematográficos, de desentupir pia.

Quanta energia, quanta vitamina num beijo só! Com 
tantas propriedades, não há de ter sido por mero 
acaso que o beijo se tornou o afago mais praticado na 
história da humanidade.

Dele, já dizia “William”, o poeta de Stratford-on-Avon:

— Um beijo remove montanhas, constrói reinos, dis-
sipa impérios…

E o magnífico poeta negro, o verdadeiro Iluminado, 
Cruz e Sousa, um dia suspirou pelo beijo de um amor 
secreto e platônico:

— Beija-me e serei teu príncipe, em noite de 
plenilúnio…

Claro, não faltariam os “espíritos de porco”, como o 
poeta espanhol La Serna.

Sobre esse nobre carinho, ele estalou os beiços e ati-
rou com desdém:

— Às vezes, o beijo não passa de um chiclete 
compartilhado…

E daí? — pergunto eu. Se for o chiclete da bem-que-
rença, que mal faz?

Masquemos todos, homens e mulheres, essa doce e 
reparadora saliva do amor, esse halter labial que ainda 
pode salvar a humanidade.
Sergio da Costa Ramos – adaptado
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1. Identifique como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as 
frases que apresentam sinônimos colocados entre 
parênteses, para as palavras sublinhadas.

( ) E culminaram o seu estranho comportamento 
unindo os lábios. (fulminaram)

( ) Os protagonistas e seu gesto bizarro. (surreal)
( ) Conduta suscetível do enquadramento penal. 

(passível)
( ) Ele estalou os beiços e atirou com desdém. 

(pouco-caso)
( ) Em noite de plenilúnio. (lua nova)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • F • V
b. SQUARE V • F • F • F • V
c. Check-square F • V • V • V • F
d. SQUARE F • V • V • F • F
e. SQUARE F • V • F • V • F

2. Analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O tema principal da crônica é um beijo que 
aconteceu em uma praça.

2. O casal que estava se beijando ficou cativo, 
embora não indiciado.

3. O autor denuncia a violência, intimando o 
leitor a falar de afago e carinho.

4. Um beijo exaspera a dor, segundo pesquisa-
dores do tema.

5. O beijo tem um efeito medicamentoso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa que apresenta uma mensa-
gem do texto.

a. SQUARE A sociedade olha o amor com comiseração.
b. SQUARE A complacência ainda vai dominar o mundo.
c. SQUARE Os homens precisam de iniquidade e 

desprendimento.
d. Check-square O homem precisa mais de afeto do que de 

violência.
e. SQUARE “Eu sou apenas um beijo da boca do luxo na 

boca do lixo”.

4. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada 
para separar adjunto adverbial deslocado.

a. SQUARE Se for o chiclete da bem-querença, que mal faz?
b. SQUARE Que importa se o beijo é daqueles cinemato-

gráficos, de desentupir pia.
c. SQUARE E o magnífico poeta negro, Cruz e Sousa, um 

dia suspirou pelo beijo de um amor secreto.
d. SQUARE Masquemos todos, homens e mulheres, essa 

doce e reparadora saliva do amor.
e. Check-square … seus malfeitos tão disseminados em nosso 

meio que, um belo dia, um gesto de afeto cha-
mará “dramaticamente” a atenção das pessoas.

5. Assinale a alternativa em que a relação semântica 
entre as orações está corretamente identificada entre 
parênteses.

a. SQUARE Esse halter labial que ainda pode salvar a 
humanidade. (consequência)

b. SQUARE Beija-me e serei teu príncipe, em noite de pleni-
lúnio. (conclusão)

c. Check-square Um beijo, segundo dizem os pesquisadores 
do amor, põe em circulação hormônios… 
(conformidade)

d. SQUARE Quem muito beija dificilmente deixará de ser 
esbelto, pois o beijo obriga o organismo a con-
sumir cerca de 12 calorias. (causa)

e. SQUARE Se for o chiclete da bem-querença, que mal faz? 
(comparação)

6. Assinale a alternativa correta sobre o uso dos tem-
pos e modos verbais.

a. Check-square No primeiro período do texto, o autor usa o 
presente e o futuro do presente do indicativo 
para iniciar a narrativa.

b. SQUARE A frase: “a quem amou platonicamente”, se 
relacionada a dois poetas, ou seja, com sujeito 
plural, ficaria: “a quem amarão platonicamente”.

c. SQUARE Na frase: “Um homem e uma mulher, num 
banco da Praça XV de Novembro, no coração da 
cidade, aproximaram os seus troncos”, o preté-
rito imperfeito marca a ação dos personagens.

d. SQUARE Em: “Masquemos todos, homens e mulheres, 
essa doce e reparadora saliva do amor”, o sub-
juntivo no pretérito convoca o leitor à ação.

e. SQUARE Em: “Ele estalou os beiços e atirou com desdém”, 
se tratado o interlocutor por “tu”, no imperativo 
afirmativo, teríamos: “Estale os beiços e atire 
com desdém!”
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10. Observe a possibilidade do uso da crase nas fra-
ses abaixo.

1. A cidade a qual te referes é Florianópolis.
2. Habituaram-se aquela boa vida de boêmios.
3. A noite estava clara e fomos ver a lua na praia.
4. Seguiu a frente do cortejo e obedeceu a 

ordem de parar.
5. Estou disposto a discutir sua ida a 

Florianópolis.

Assinale a alternativa que indica todas as frases em 
que a crase é obrigatória.

a. Check-square A crase é obrigatória nas frases 1, 2 e 4.
b. SQUARE A crase é obrigatória nas frases 1, 2 e 5.
c. SQUARE A crase é obrigatória nas frases 3, 4 e 5.
d. SQUARE A crase é obrigatória nas frases 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE A crase é obrigatória nas frases 2, 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Uma empresa tem uma certa quantidade 
de canetas para distribuir igualmente entre seus 
funcionários.

Se cada funcionário receber 3 canetas, irão sobrar 
10 canetas. Se 4 funcionários não receberem canetas 
e os restantes receberem 5 canetas cada, irão sobrar 
2 canetas.

Portanto, o número total de canetas que a empresa 
tem para distribuir é:

a. SQUARE Maior que 65.
b. SQUARE Maior que 60 e menor que 65.
c. SQUARE Maior que 55 e menor que 60.
d. Check-square Maior que 50 e menor que 55.
e. SQUARE Menor que 50.

12. Em um hotel para animais, 6 empregados aten-
dem 25 animais a cada 4 dias.

Mantida essas proporções, quantos animais 8 empre-
gados atendem em 6 dias?

a. Check-square Mais de 49
b. SQUARE Mais de 46 e menos de 49
c. SQUARE Mais de 43 e menos de 46
d. SQUARE Mais de 39 e menos de 43
e. SQUARE Menos de 39

7. Assinale a alternativa em que o “se” indetermina o 
sujeito.

a. SQUARE Doa-se um beijo, aproveite quem quiser.
b. Check-square Reclama-se de tudo, o mundo precisa de amor!
c. SQUARE Um casal, na Praça XV, beijou-se calorosamente.
d. SQUARE Naquela cidade, filmou-se o beijo mais bizarro 

do mundo.
e. SQUARE Pesquisou-se a importância do beijo e ela foi 

surpreendente.

8. Assinale a alternativa correta sobre a frase “Um 
beijo remove montanhas, constrói reinos, dissipa 
impérios”.

a. SQUARE Todas as orações são dependentes da primeira 
oração.

b. SQUARE As palavras “montanhas”, “reinos” e “impérios” 
possuem a mesma função sintática e comple-
tam o sentido da expressão “um beijo”.

c. SQUARE As vírgulas foram usadas para separar termos 
sintáticos ligados pelo mesmo sujeito.

d. SQUARE Se o sujeito fosse colocado no fim das orações, 
o sentido da frase seria alterado e, sintatica-
mente, estaria incorreto.

e. Check-square É um período composto por coordenação com 
orações assindéticas.

9. Complete as lacunas em branco com a palavra 
colocada entre parênteses.

1. Buscava exemplos os mais  
claros         . (possível)

2. É         a organização em prol da 
não violência. (necessário)

3. Não         em minha cidade 
demonstrações de carinho. (faltar)

4.         melhores oportunidades 
ainda. (haver)

5. Ele foi um dos que mais         . 
(falar)

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE possível • necessária • faltam • haverá • falaram
b. SQUARE possível • necessário • faltaram • houve • falaram
c. SQUARE possíveis • necessário • faltaram • haverá • falaram
d. SQUARE possíveis • necessário • faltarão • haverão • falou
e. Check-square possíveis • necessária • faltam • haverá • falou
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13. Um capital é investido em uma aplicação que 
rende juros simples mensais de 0,4%.

Após 9 meses, o valor obtido com juros é de R$ 44,28. 
Logo, o capital inicial investido, em reais, é:

a. SQUARE Maior que 1250.
b. Check-square Maior que 1225 e menor que 1250.
c. SQUARE Maior que 1200 e menor que 1225.
d. SQUARE Maior que 1175 e menor que 1200.
e. SQUARE Menor que 1175.

14. O maior valor de x que satisfaz a equação  
(x – 12)2 = –18x + 171 é:

a. SQUARE Maior que 10.
b. Check-square Maior que 8 e menor que 10.
c. SQUARE Maior que 6 e menor que 8.
d. SQUARE Maior que 4 e menor que 6.
e. SQUARE Menor que 4.

15. No lançamento de um dado de 6 faces, numera-
das de 1 a 6, a probabilidade de ocorrer um número 
cujo quadrado é maior que 20 é:

a. SQUARE Maior que 56%.
b. SQUARE Maior que 46% e menor que 56%.
c. SQUARE Maior que 36% e menor que 46%.
d. Check-square Maior que 33% e menor que 36%.
e. SQUARE Menor que 33%.

Informática 5 questões

16. Qual o nome da funcionalidade do navegador de 
internet Mozilla Firefox que exibe quais abas ou exten-
sões estão usando muita memória ou energia?

a. SQUARE Painel de Performance
b. SQUARE Painel de Desempenho
c. SQUARE Performance e Desempenho
d. SQUARE Gerenciador de Desempenho
e. Check-square Gerenciador de Tarefas

17. Qual a extensão padrão ou default das planilhas 
salvas pelo Calc do LibreOffice 7.3?

a. SQUARE clc
b. SQUARE calc
c. Check-square ods
d. SQUARE odf
e. SQUARE xml

18. Assinale a alternativa correta no que diz respeito 
à criação de PDFs interativos utilizando o Writer do 
LibreOffice 7.3.

a. SQUARE Ao Salvar Como um documento do Writer 
deve-se optar pelo formato de arquivo denomi-
nado PDF Interativo.

b. SQUARE Ao Salvar Como um documento do Writer 
deve-se optar pelo formato de arquivo deno-
minado PDF e selecionar a opção denominada 
Tornar Interativo.

c. Check-square Basta exportar um documento do Writer que 
contenha elementos interativos de Formulário 
em formato PDF que o Writer encarregar-se-á 
da criação do PDF interativo.

d. SQUARE Deve-se salvar um documento do Writer que 
contenha elementos de um formulário em for-
mato PDF e marcar a opção denominada Tornar 
Interativo ao salvar.

e. SQUARE Deve-se exportar um documento do Writer que 
contenha elementos de um formulário em for-
mato PDF e marcar a opção denominada Tornar 
Interativo ao exportar.

19. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
Documento Mestre do Writer do LibreOffice 7.3.

1. Alterações feitas no documento mestre 
implicam modificações nos subdocumentos 
automaticamente.

2. Ao imprimir um documento mestre, o con-
teúdo de todos os subdocumentos também 
será impresso.

3. Os estilos do documento mestre, como estilos 
de parágrafos, sobrepõem-se aos estilos utili-
zados nos subdocumentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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20. Um documento do Writer da versão do  Libre 
Office 7.3 permite que o usuário insira controles de 
formulário em um documento.

Qual tecla deve ser pressionada para inserir controles 
no formato de quadrado, mantendo a proporção das 
medidas de altura e largura?

a. SQUARE Fn
b. SQUARE Alt
c. SQUARE Alt Gr
d. Check-square Shift
e. SQUARE Ctrl

Conhecimentos Específicos 30 questões

21. A respeito dos conhecimentos sobre a demons-
tração das mutações do patrimônio líquido, são fatos 
que alteram o total do patrimônio líquido de uma 
companhia:

1. O aumento do capital social com reservas de 
lucros.

2. A subscrição e integralização do capital social 
em dinheiro.

3. A alienação de ações da própria companhia 
que estavam em tesouraria.

4. A compensação do total do prejuízo do exercí-
cio com a reserva legal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

22. De acordo com a Lei Federal no 6.404/76, a 
demonstração contábil que indica o montante do 
dividendo por ação do capital social é:

a. SQUARE O balancete contábil.
b. SQUARE O balanço patrimonial.
c. SQUARE A demonstração dos fluxos de caixa.
d. SQUARE A demonstração do resultado do exercício.
e. Check-square A demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados.

23. A companhia Ferrugem tem como atividade prin-
cipal o comércio atacadista de mercadorias em geral e, 
ao final de um exercício social, apresentou os seguin-
tes itens patrimoniais:

1. Terreno em que caminhões da empresa e de 
fornecedores aguardam a carga e descarga de 
mercadorias.

2. Imóvel mantido pela companhia para valoriza-
ção do capital nele investido, sem intenção de 
venda, e do qual recebe renda de aluguel.

3. Ações em tesouraria.
4. Adiantamento de clientes, cujo prazo para a 

entrega das mercadorias é de até 30 dias.

Os itens são classificados no Balanço Patrimonial, res-
pectivamente, como:

a. Check-square Ativo imobilizado; Investimentos;  
Patrimônio líquido; Passivo circulante.

b. SQUARE Investimentos; Ativo imobilizado;  
Investimentos; Passivo circulante.

c. SQUARE Ativo imobilizado; Investimentos;  
Ativo circulante; Ativo circulante.

d. SQUARE Investimentos; Investimentos;  
Ativo circulante; Passivo circulante.

e. SQUARE Ativo imobilizado; Ativo circulante;  
Patrimônio líquido; Ativo circulante.

24. Na data de encerramento de um exercício social, 
a companhia Bonaparte apresentou um passivo circu-
lante de R$ 10.000.

Na mesma data, um técnico contábil calculou 
os índices de liquidez da companhia, que estão 
apresentados abaixo:

 � Liquidez seca: 0,5.
 � Liquidez imediata: 0,1.
 � Liquidez geral: 3,0.
 � Liquidez corrente: 2,0.

Com base nessas informações é correto afirmar que o 
valor do ativo circulante da companhia Bonaparte é de:

a. SQUARE R$ 1.000.
b. SQUARE R$ 5.000.
c. SQUARE R$ 10.000.
d. Check-square R$ 20.000.
e. SQUARE R$ 30.000.
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Caso 1

Para responder às questões 25 e 26 considere:

A companhia Elaborada é um comércio varejista. No 
início de março de 2022 tinha em seu estoque 200 uni-
dades da mercadoria X, avaliadas a R$ 2 cada unidade.

Durante o mesmo mês de março, realizou somente as 
seguintes operações com a mercadoria X:

1. Venda de 50 unidades por R$ 4 cada unidade.
2. Compra de 100 unidades por R$ 3 cada 

unidade.
3. Venda de 150 unidades por R$ 5 cada unidade.
4. Compra de 200 unidades por R$ 4 cada 

unidade.

Considere que a companhia utiliza o método do custo 
médio ponderado (média ponderada móvel) para 
avaliar suas mercadorias em estoque e que não há 
qualquer tipo de tributação.

25. O valor do estoque da mercadoria X no final de 
março de 2022 foi de:

a. SQUARE R$ 600.
b. SQUARE R$ 840.
c. SQUARE R$ 960.
d. Check-square R$ 1.040.
e. SQUARE R$ 1.160.

26. O valor do custo da mercadoria X vendida no final 
de março de 2022 foi de:

a. SQUARE R$ 380.
b. Check-square R$ 460.
c. SQUARE R$ 530.
d. SQUARE R$ 720.
e. SQUARE R$ 950.

Caso 2

Para responder às questões 27 e 28 considere:

Ao final de um exercício social, a companhia Soberana 
apresentou a seguinte relação de contas contábeis:

Conta contábil Valor (R$)
Disponível 10.000
Mercadorias em estoque 30.000
Máquinas e equipamentos 80.000
Fornecedores a pagar 5.000
Reserva de lucros para expansão 10.000
Custo das mercadorias vendidas 15.000
Receitas financeiras 3.000
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.000
Reserva de capital de ágio na emissão de ações 8.000
Duplicatas a receber (curto prazo) 27.000
Imóveis 70.000
Salários a Pagar 10.000
Despesas com salários 4.000
Dividendos a pagar 12.000
Receita de vendas 40.000
Comissão de vendedores 3.000
Depreciação acumulada 6.000
Devoluções de vendas 1.000
Capital social 200.000
Ações em tesouraria 4.000
Investimentos 56.000
Provisão para férias 4.000

27. A respeito da relação de contas contábeis, é cor-
reto afirmar que há:

a. SQUARE Três contas patrimoniais redutoras do ativo.
b. SQUARE Três contas que são classificadas no  

patrimônio líquido.
c. SQUARE Cinco contas de resultado.
d. Check-square Onze contas com saldo credor.
e. SQUARE Quatorze contas patrimoniais.

28. O valor do total do passivo somado ao total do 
patrimônio líquido da companhia Soberana é de:

a. SQUARE R$ 258.000.
b. SQUARE R$ 260.000.
c. Check-square R$ 265.000.
d. SQUARE R$ 272.000.
e. SQUARE R$ 308.000.
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30. A respeito das operações ocorridas no mês de 
dezembro de 2021, é correto afirmar que:

a. SQUARE A operação 1 aumentou o total do ativo em 
R$ 300.

b. SQUARE A operação 2 contribuiu para a redução do 
caixa líquido das atividades de financiamento 
na demonstração dos fluxos de caixa.

c. Check-square A operação 3 contribuiu para a redução do 
caixa líquido das atividades operacionais na 
demonstração dos fluxos de caixa.

d. SQUARE A operação 4 alterou o total do patrimônio 
líquido.

e. SQUARE A operação 5 não alterou o total do ativo.

31. O capital circulante líquido é um importante indi-
cador extraído a partir de informações do balanço patri-
monial. A companhia Margarida apresentou o seguinte 
balanço patrimonial, do qual pretende extrair informa-
ções sobre o valor do seu capital circulante líquido.

Balanço patrimonial – companhia Margarida – 
Valores em R$

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020

Ativo Circulante 30.000 20.000

Ativo Não Circulante 80.000 50.000

Total do Ativo 110.000 70.000

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

Passivo Circulante 10.000 10.000

Passivo Não Circulante 60.000 40.000

Patrimônio Líquido (PL) 40.000 20.000

Total do Passivo + PL 110.000 70.000

Com base no balanço patrimonial, é correto afirmar:

a. SQUARE Em 31/12/2020 o índice do capital circulante 
líquido foi de 1,57.

b. SQUARE Em 31/12/2021 o valor do capital circulante 
líquido foi de R$ 40.000.

c. SQUARE De 31/12/2020 para 31/12/2021 o capital circu-
lante líquido variou positivamente em 10%.

d. SQUARE De 31/12/2020 para 31/12/2021 o valor do capi-
tal circulante líquido foi reduzido em R$ 20.000.

e. Check-square De 31/12/2020 para 31/12/2021 o valor do capi-
tal circulante líquido foi ampliado em R$ 10.000.

Caso 3

Para responder às questões 29 e 30 considere o 
balanço patrimonial da companhia Felpuda elaborado 
em 30/11/2021.

ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante 1.000 Passivo Circulante 800

Ativo Não Circulante 3.000 Passivo Não Circulante 2.200

Patrimônio Líquido (PL) 1.000

Total do Ativo 4.000 Total do Passivo + PL 4.000

Durante o mês de dezembro de 2021 ocorreram 
somente as seguintes operações, que foram correta-
mente registradas:

1. Venda de mercadorias à vista, recebida por 
meio de depósito bancário, por R$ 300. As 
mercadorias vendidas estavam no estoque da 
companhia e tiveram um custo de R$ 100.

2. Recebimento, por meio de depósito bancário, 
de R$ 200 referentes a vendas realizadas no 
mês de outubro de 2021.

3. Pagamento de obrigação com fornecedores 
no valor de R$ 300 que estava registrada no 
passivo circulante.

4. Compra a prazo de mercadorias para revenda 
no valor de R$ 500, nos quais estão incluídos 
R$ 100 referentes a impostos recuperáveis.

5. Reconhecimento da depreciação de equipa-
mentos no valor de R$ 200.

29. Em 31/12/2021 o valor do total do ativo da com-
panhia Felpuda foi de:

a. SQUARE R$ 3.900.
b. SQUARE R$ 4.100.
c. Check-square R$ 4.200.
d. SQUARE R$ 4.300.
e. SQUARE R$ 4.400.
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34. O ROE é um indicador que mede a capacidade 
que uma empresa tem de gerar valor ao negócio e 
aos investidores com base nos recursos que a própria 
empresa possui.

A sigla ROE vem do inglês “Return On Equity”, que signi-
fica em português “Retorno Sobre o Patrimônio Líquido”.
Fonte: https://www.suno.com.br/artigos/roe-utilidade/

O cálculo do ROE é realizado pela divisão do valor do:

a. SQUARE Lucro líquido pelo valor do total do ativo.
b. Check-square Lucro líquido pelo valor do patrimônio líquido.
c. SQUARE Patrimônio líquido pelo valor do total do ativo.
d. SQUARE Total do ativo pelo valor do patrimônio líquido.
e. SQUARE Total do passivo pelo valor do patrimônio 

líquido.

35. Um técnico de contabilidade sabe que em 
01/12/2021 a companhia Fortaleza tinha um saldo na 
conta contábil estoque de mercadorias para revenda 
no valor de R$ 10.000. Em 31/12/2021, o mesmo téc-
nico de contabilidade fez o levantamento do saldo de 
algumas contas contábeis da companhia Fortaleza, 
que estão apresentadas abaixo.

Conta contábil Valor (R$)
Frete sobre vendas 2.000
Despesas financeiras 3.000
Impostos sobre vendas 3.000
Devolução de compras de mercadorias para revenda 1.000
Compras de mercadorias para revenda 12.000
Comissões de vendas 4.000
Receita de vendas 29.000
Estoque de mercadorias para revenda 7.000
Devolução de vendas 2.000

Com base nestas informações, o técnico de contabili-
dade apurou que o valor do lucro bruto da companhia 
Fortaleza em 31/12/2021 foi de: 

a. SQUARE R$ 3.000.
b. SQUARE R$ 8.000.
c. Check-square R$ 10.000.
d. SQUARE R$ 11.000.
e. SQUARE R$ 15.000.

Caso 4

Para responder às questões 32 e 33 considere:

Ao final de um exercício social, um técnico contábil 
selecionou a relação de contas contábeis apresenta-
das abaixo que acredita serem necessárias para elabo-
rar a demonstração do resultado do exercício. 

Conta contábil Valor (R$)
Devolução de vendas 1.000
Despesas administrativas 3.000
Receita bruta de vendas 20.000
Dividendos a pagar 3.000
Comissão de vendedores 2.000
Tributos sobre o lucro 1.000
Despesas pagas antecipadamente 2.000
Receita de equivalência patrimonial 4.000
Custo das mercadorias vendidas 8.000
Receitas financeiras 2.000
Reservas de capital 6.000
Despesa com propaganda 5.000
Impostos sobre vendas 2.000

32. Ao elaborar a demonstração do resultado do exer-
cício, o técnico contábil constatou que o valor do lucro 
bruto foi de:

a. SQUARE R$ 7.000.
b. Check-square R$ 9.000.
c. SQUARE R$ 12.000.
d. SQUARE R$ 10.000.
e. SQUARE R$ 11.000.

33. Ao elaborar a demonstração do resultado do exer-
cício, o técnico contábil constatou que houve:

a. SQUARE Prejuízo líquido do exercício de R$ 1.000.
b. SQUARE Prejuízo líquido do exercício de R$ 5.000.
c. SQUARE Lucro líquido do exercício de R$ 2.000.
d. Check-square Lucro líquido do exercício de R$ 4.000.
e. SQUARE Lucro líquido do exercício de R$ 8.000.
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Caso 5

Para responder às questões 38 e 39 considere:

A companhia Azzurra fabrica dois tipos de camisas mas-
culinas e utiliza, no mesmo estabelecimento, duas linhas 
de produção distintas. A administração da companhia 
está sediada em endereço distinto da fábrica. Em deter-
minado período a companhia teve os seguintes gastos:

Gasto Valor (R$)
Comissão dos vendedores 3.000
Salário do contador da companhia 4.000
Botões e linhas aplicados em cada uma das camisas 11.000
Juros sobre os pagamentos em atraso de compras de 
fornecedores

1.000

Energia elétrica da fábrica (não há medidor separado por 
linha de produção)

5.000

Salário do supervisor da fábrica 8.000
Tecidos aplicados em cada uma das camisas 28.000
Aluguel da fábrica 12.000
Desconto concedido a clientes em razão do pagamento 
antecipado de vendas a prazo

2.000

Propaganda 6.000

38. Com base os gastos apresentados, o valor dos 
custos diretos é de:

a. SQUARE R$ 27.000
b. Check-square R$ 39.000.
c. SQUARE R$ 40.000.
d. SQUARE R$ 41.000.
e. SQUARE R$ 43.000.

39. Com base os gastos apresentados, o valor dos 
custos indiretos é de:

a. SQUARE R$ 21.000.
b. Check-square R$ 25.000.
c. SQUARE R$ 27.000.
d. SQUARE R$ 29.000.
e. SQUARE R$ 31.000.

36. A respeito dos conhecimentos sobre a análise e 
interpretação das demonstrações contábeis por meio 
de índices, é correto afirmar que:

a. SQUARE Um índice de giro do ativo de 1,20 indica que 
para cada R$ 100 investidos no ativo, a com-
panhia tem R$ 120 investidos no patrimônio 
líquido. 

b. SQUARE Uma margem bruta de 21% indica que a cada 
R$ 100,00 investidos no ativo, a companhia 
obtém R$ 21,00 de lucro líquido no período.

c. SQUARE O índice de imobilização do patrimônio líquido 
apresenta o quanto a companhia tem de 
obrigações com terceiros (passivo circulante 
somado ao passivo não circulante) para cada 
real de recursos próprios (patrimônio líquido).

d. SQUARE O prazo médio de cobrança (ou prazo médio de 
recebimento das vendas) revela, em média, a 
quantidade de dias que a companhia leva para 
realizar a cobrança (recebimento) das vendas à 
vista.

e. Check-square O índice de composição do endividamento 
revela o quanto das obrigações totais com 
terceiros (passivo circulante somado ao passivo 
não circulante) são exigíveis no curto prazo 
(passivo circulante).

37. O gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na 
produção de outros bens, ou serviços, que é relacio-
nado diretamente à produção ou à atividade-fim de 
uma entidade, como, por exemplo, o gasto com a 
compra de matéria-prima, o pagamento de salários e 
com a energia elétrica da produção, é classificado pela 
contabilidade como:

a. Check-square Custo.
b. SQUARE Despesa.
c. SQUARE Investimento.
d. SQUARE Provisão.
e. SQUARE Reserva.
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41. A companhia Esmeralda, ao efetuar o pagamento 
mensal dos serviços à companhia Polida, deverá reter 
na fonte o imposto sobre a renda no percentual de:

a. Check-square 1%.
b. SQUARE 1,5%.
c. SQUARE 7,5%.
d. SQUARE 15%.
e. SQUARE 27,5%.

42. A companhia Esmeralda, ao efetuar o pagamento 
mensal dos serviços à companhia Polida, deverá reter na 
fonte o valor referente ao somatório das contribuições: 
social sobre o lucro líquido (CSLL); para financiamento 
da seguridade social (COFINS) e para o PIS/PASEP no 
montante de:

a. SQUARE R$ 1.000.
b. SQUARE R$ 1.300.
c. SQUARE R$ 6.000.
d. Check-square R$ 9.120.
e. SQUARE R$ 15.200.

43. A companhia Pérola contratou por R$ 1.000 o sr. 
Alberto, pessoa física, para lhe prestar serviços como 
trabalhador avulso. No mês da prestação do serviço, o 
sr. Alberto não teve outras contribuições à previdência 
social e tampouco manteve relação de emprego com 
outras entidades.

A respeito da contribuição social previdenciária a 
cargo da companhia Pérola devida pela contratação 
do sr. Alberto, o seu valor, sobre o total da remunera-
ção paga ao sr. Alberto, será de:

a. SQUARE 5%.
b. SQUARE 7%.
c. SQUARE 13%.
d. Check-square 20%.
e. SQUARE 27,5%.

44. A reserva constituída por 5% do lucro líquido do 
exercício e que não excederá a 20% do capital social é 
a reserva:

a. Check-square Legal.
b. SQUARE De capital.
c. SQUARE Para contingências.
d. SQUARE Para dividendos.
e. SQUARE Orçamentária.

Caso 6

Para responder às questões 40 a 42 considere:

A companhia Esmeralda (contratante) firmou contrato 
com a companhia Polida (empresa privada, não enqua-
drada no Simples Nacional) para a prestação, nas depen-
dências da contratante, de serviços contínuos de limpeza 
e conservação mediante a cessão de mão de obra. O 
valor mensal estabelecido no contrato é de R$ 200.000.

Em relação a companhia Polida, considere:

 � possui empregados legalmente registrados; 
 � o serviço na contratante não é prestado pes-

soalmente pelo titular ou sócio da empresa 
contratada;

 � o faturamento da contratada no mês anterior 
é superior a duas vezes o limite máximo do 
salário de contribuição;

 � os trabalhadores cedidos à contratante não 
exercem atividades em condições especiais e 
que possam vir a lhes prejudicar a saúde ou a 
integridade física;

 � não está sujeita ao pagamento da contribui-
ção previdenciária sobre a receita bruta em 
substituição às contribuições previdenciárias 
incidentes sobre a folha de pagamento.

40. A companhia Esmeralda, ao efetuar o pagamento 
mensal dos serviços à companhia Polida:

Deverá                valor 
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de pres-
tação de serviços e recolher à previdência social a 
importância retida, em documento de arrecadação 
identificado com a denominação social e o CNPJ da 
empresa            .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE reter 1,5% do • contratante
b. SQUARE reter 11% do • contratante
c. Check-square reter 11% do • contratada
d. SQUARE acrescentar 11% ao • contratante
e. SQUARE acrescentar 11% ao • contratada
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48. João obteve um empréstimo com seu cunhado 
Matheus para comprar um carro. A taxa de juros com-
postos acordada entre ambos foi de 1% ao mês.

Na data de hoje, João ainda deve a Matheus duas par-
celas: uma de R$ 5.100,50, com vencimento daqui a 
60 dias; outra de R$ 10.303,01, com vencimento daqui 
a 90 dias.

No acordo ficou acertado que se João optar por liqui-
dar o empréstimo antes do vencimento das parcelas, 
receberá o desconto referente aos juros.

O valor que João deve pagar hoje para liquidar seu 
empréstimo com Matheus é de:

a. Check-square R$ 15.000,00.
b. SQUARE R$ 15.100,50.
c. SQUARE R$ 15.150,00.
d. SQUARE R$ 15.303,01.
e. SQUARE R$ 15.403,51.

49. Em um contrato de financiamento, o credor e 
o devedor acordam, entre outros aspectos, sobre o 
sistema de pagamentos das prestações (amortização 
acrescida de juros e outros encargos).

No Sistema de Amortização Constante (SAC), o valor 
das prestações é:

a. SQUARE Fixa.
b. SQUARE Diferido.
c. SQUARE Crescente.
d. SQUARE Constante.
e. Check-square Decrescente.

50. Em 01/12/2020, um investidor aplicou recursos 
em um título remunerado com taxa de juros de 10% 
ao ano. Em 01/12/2021, o investidor resgatou o título 
e recebeu o principal acrescido dos juros. Porém, no 
mesmo período, a inflação foi de 5%.

Nesse caso, a taxa de juros real obtida na aplicação foi 
de:

a. SQUARE 4,32%.
b. Check-square 4,76%.
c. SQUARE 4,87%.
d. SQUARE 5,00%.
e. SQUARE 5,12%

45. A companhia Volentieri contratou por R$ 10.000 
empresa não optante pelo Simples Nacional para lhe 
prestar serviço de tradução de documentos (serviço 
caracterizadamente de natureza profissional). Nesse 
caso, ao realizar o pagamento à contratada, a compa-
nhia Volentieri deverá reter, a título de imposto sobre 
a renda na fonte, o valor de:

a. SQUARE R$ 2.750.
b. SQUARE R$ 2.000.
c. SQUARE R$ 1.100.
d. Check-square R$ 150.
e. SQUARE R$ 50.

46. A companhia Rio Prata tem um saldo expressivo 
registado nas contas contábeis de reservas de capital.

Os saldos dessas contas contábeis somente poderão 
ser utilizados para:

1. Aquisição de equipamentos para o ativo 
imobilizado.

2. Resgate, reembolso ou compra de ações.
3. Resgate de partes beneficiárias.
4. Servir de contrapartida para o recebimento de 

subvenções para investimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

47. Em 01/02/2022, Maria aplicou R$ 50.000,00 em 
um título remunerado com taxa de juros compostos 
de 1% ao mês.

Considerando que não há tributação ou encargos e 
meses de 30 dias, em 30/04/2022 Maria resgatou o 
título e recebeu o montante de:

a. SQUARE R$ 50.500,00.
b. SQUARE R$ 50.515,05.
c. SQUARE R$ 51.005,00.
d. SQUARE R$ 51.225,05.
e. Check-square R$ 51.515,05.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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