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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 
 

Numerosos estudos abordam a dificuldade da 
separação entre traficante e usuário, sombreada pelos efeitos do 
vício que a droga proporciona. Pesquisas muito caras e de 
difícil metodologia foram conduzidas nos Estados Unidos e 
levaram à conclusão de que os homens, mais do que as 
mulheres, usam drogas ilegais. Homens mais novos (de 18 a 25 
anos) usam mais do que os mais velhos; os desempregados, 
mais do que os empregados; os solteiros e divorciados, mais do 
que os casados. 

Existem igualmente estudos focalizados nas relações 
familiares, de emprego e de vizinhança que os usuários 
abusivos de drogas mantêm. As conclusões contestam as idéias 
de senso comum, que associam tais comportamentos à pobreza, 
a "lares desfeitos" e a "más companhias". Alguns estudos 
procuram mostrar que não a pobreza, mas as próprias 
exigências do funcionamento do tráfico são a origem do 
comportamento violento associado ao uso de drogas. Outros 
juntam evidências de que a falta de diálogo aberto entre pais e 
filhos abre caminho para o consumo das mesmas. Seria, então, 
a violência doméstica e a ausência dos pais, mais do que a 
separação deles, as principais razões do uso de drogas.  

A curiosidade, a valorização do proibido e do risco, 
característicos da adolescência, assim como o desejo de se 
afirmar como alguém capaz de enfrentar a morte, fazem do uso 
de drogas proibidas uma atração constante para os jovens, só 
superada pela informação, pelo diálogo e pela preocupação 
demonstrada pelos adultos. 

 
Texto disponível em: http://www.antidrogas.com.br. Acessado 

em 19/01/2008. Adaptado. 
 

 
 
 
O Texto 1 aborda, principalmente: 
 
A) as conseqüências do uso de drogas. 
B) as razões que levam ao uso de drogas. 
C) a posição dos pais quanto ao uso de drogas. 
D) as soluções para o problema das drogas. 
E) as formas de prevenção contra as drogas. 
 

 
 
 
Segundo o Texto 1, pesquisas têm conseguido comprovar que: 
 
A) a infância se configura como a fase mais propícia ao uso de 

drogas. 
B) a violência que se associa ao uso de drogas deve-se 

exclusivamente à pobreza.  
C) inexiste relação entre o uso de drogas e o estado civil das 

pessoas. 
D) a atração que as drogas exercem sobre os jovens é 

impossível de ser superada. 
E) há relação entre uso de drogas e relacionamentos familiares 

conflituosos. 

 
 
 
São saídas apontadas pelo Texto 1 para evitar o envolvimento 
dos jovens com as drogas, exceto: 
 
A) separá-los dos traficantes. 
B) conversar com eles acerca do problema. 
C) permanecer preocupado com eles. 
D) manter com eles constante diálogo. 
E) fornecer-lhes adequadas informações. 
 
 
 
 
Ao afirmar que “As conclusões contestam as idéias de senso 
comum...” (2º §), o Texto 1 pretendeu dizer que:  
 
A) as conclusões vão ao encontro das idéias consensualmente 

aceitas. 
B) as conclusões ratificam as idéias veiculadas pelo senso 

comum. 
C) as conclusões complementam os resultados de pesquisas 

anteriores.  
D) as conclusões são diferentes daquelas idéias aceitas como 

verdadeiras. 
E) as conclusões avançaram muito pouco, em relação às idéias 

de senso comum. 
 
 
 
 
Nos seguintes trechos extraídos do Texto 1, analise a função 
dos segmentos sublinhados. 
 
1. Pesquisas muito caras e de difícil metodologia foram 

conduzidas nos Estados Unidos. 
2. Existem estudos focalizados nas relações familiares, de 

emprego e de vizinhança que os usuários abusivos de 
drogas mantêm. 

3. Alguns estudos procuram mostrar a origem do 
comportamento violento associado ao uso de drogas. 

4. A curiosidade, a valorização do proibido e do risco fazem 
do uso de drogas proibidas uma atração constante para os 
jovens. 

 
Têm função adjetiva os trechos sublinhados em: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Assinale a alternativa na qual as regras da concordância verbal 
foram cumpridas. 
 
A) Não resta dúvidas de que o acesso às drogas é mais fácil, 

nos tempos atuais. 
B) Não é cientificamente comprovado que, no passado, 

haviam mais jovens viciados. 
C) Faz muitos anos que os jovens requerem mais abertura em 

relação às drogas. 
D) De fato, falta informações para que o problema das drogas 

seja totalmente superado.  
E) Sabe-se, hoje, que o resultado das pesquisas não são 

totalmente confiáveis. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se apresenta 
corretamente grafada. 
 
A) Os envolvidos com drogas, sem excessão, necessitam de 

ajuda para se livrar do vício. 
B) Os estudiosos defendem que é preciso ter corajem e 

determinação para se libertar do vício. 
C) Nem todos os viciados em drogas têm a mesma condição; é 

preciso analisar caso a caso.  
D) Tentar libertar-se das drogas sem ajuda tem causado uma 

enorme frustação nos jovens. 
E) Procurar ajuda para superar o problema das drogas é uma 

grande prova de umildade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 2 

 

Boa lição de um ex-traficante 
 

Perguntei a João Guilherme Estrella, ex-viciado e ex-
traficante que inspirou o filme "Meu nome não é Johnny", como 
ele educaria seu filho contra o abuso de drogas. Sua receita: 
ficar próximo e, sem discursos moralistas ou histéricos, mostrar 
os perigos do prazer. A proximidade ajudaria a evitar que o 
filho, longe da família, veja nos amigos sua única fonte de 
acolhimento afetivo. "Sou um ótimo contra-exemplo do perigo 
da droga", conta. Esse foi um detalhe da minha entrevista com 
João Guilherme, mais aprofundada em meu site. Mas é um 
detalhe valioso para os pais e educadores preocupados com o 
abuso de drogas entre os jovens.  

Estabelecer limites gera conflitos e desgastes, mas é 
uma das grandes responsabilidades dos pais e educadores, não 
para tolher, mas para assegurar a liberdade. João Guilherme, 
como mostra o filme, sentia-se um indivíduo totalmente livre, 
sem limites na família, na escola e na sociedade. Foi descobrir o 
limite da pior maneira possível. Numa jaula. 

O que a história de João Guilherme, amplificada pelo 
filme, traz à reflexão é que de pouco adianta o discurso 
terrorista ou moralista contra as drogas. E que os pais e 
educadores não devem nunca temer o conflito com os jovens 
para que se estabeleçam os limites, pois é nesse conflituoso 
aprendizado do limite que o jovem teria mais condições de 
valorizar a autonomia. Isso implica inclusive estabelecer limites 
na própria sociedade. Para o aprendizado do limite sem 
moralismo nem histeria, o filme deveria ser trabalhado nas 
escolas. Vale mais do que qualquer sermão. 
 

Gilberto Dimenstein. Texto disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.  
Acessado em 19/01/2008. Adaptado. 

 

 
 
 

Os Textos 1 e 2 apresentam pontos em comum. Por exemplo, 
podemos afirmar que a “receita” apresentada por João 
Guilherme (1º parágrafo) para educar seu filho contra o abuso 
de drogas: 
 

A) é relativamente inútil, pois, de acordo com o Texto 1, essa 
receita vai de encontro às conclusões apontadas pelas 
pesquisas mais recentes em relação ao uso de drogas. 

B) é comprovadamente a única solução para evitar que seu 
filho seja seduzido pelo prazer que as drogas despertam nos 
jovens, segundo as pesquisas apresentadas no Texto 1.  

C) dificilmente causará o efeito desejado, pois, de acordo com 
o Texto 1, a curiosidade e a valorização do proibido e do 
risco fazem das drogas uma atração constante para os 
jovens. 

D) pode resultar no afastamento de seu filho das drogas, mas, 
conforme o Texto 1, isso só será alcançado se o ator 
conseguir manter um relacionamento duradouro com sua 
esposa.  

E) pode, de fato, afastar seu filho das drogas, já que, segundo 
o Texto 1, há evidências de que a carência de diálogo 
aberto entre pais e filhos abre caminho para o consumo de 
drogas. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08
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Segundo informações fornecidas pelo Texto 2, no caso do ator 
João Guilherme, a principal razão para que ele se tenha 
envolvido com drogas foi: 
 
A) os constantes conflitos e desgastes familiares por ele 

enfrentados. 
B) o fato de ele ter ido parar numa prisão ainda muito jovem. 
C) o fato de ele não concordar com o discurso moralista contra 

as drogas. 
D) a ausência de limites em todas as instâncias de sua vida. 
E) a desvalorização com que seus pais trataram sua educação 

escolar. 
 
 
 
 

O autor utiliza a história de vida de um ator para defender, no 
Texto 2, principalmente: 
 
A) a necessidade de a escola adotar uma estratégia para educar 

os jovens contra as drogas.  
B) uma atitude mais firme dos pais, no sentido de estabelecer 

limites para seus filhos. 
C) a substituição do discurso terrorista contra as drogas por 

um discurso mais moralista. 
D) o direito à autonomia dos jovens, que deve começar pela 

liberdade dada a eles pelos pais. 
E) um relacionamento mais estreito entre escola e família, 

para, juntas, combaterem as drogas. 
 
 
 
 

“Para o aprendizado do limite sem moralismo nem histeria, o 
filme deveria ser trabalhado nas escolas.” – Nesse enunciado, o 
trecho destacado indica: 
   
A) finalidade. 
B) causa. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) conseqüência. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa na qual as regras da regência nominal 
foram obedecidas. 
 
A) Hoje, sabe-se o quanto as drogas são prejudiciais com a 

saúde. 
B) Usar drogas não é uma condição inerente do ser humano.  
C) O uso de drogas é incompatível com uma boa condição 

física. 
D) Os jovens não se sentem capazes em sair do mundo das 

drogas sozinhos. 
E) Para livrar-se das drogas, é necessário ter aversão delas. 
 

 
 
 
 
Analise as formas verbais destacadas nos enunciados a seguir. 
 
1. Vários cientistas já proporam medidas que poderiam ser 

usadas no tratamento contra as drogas. 
2. Somente quando os remédios satisfazerem algumas 

condições, poderão ser utilizados.   
3. O governo interveio muito pouco nas pesquisas contra as 

drogas que estão em andamento. 
4. Alguns jovem se entretem usando drogas, mas o fato é que 

elas não são uma diversão. 
 

Os verbos estão corretamente conjugados apenas em:  
 

A) 3. 
B) 4. 
C) 2 e 4. 
D) 1 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está 
corretamente grafado. 
 
A) É preciso investigar o por quê do crescente interesse dos 

jovens pelas drogas. 
B) A razão por que alguns jovens conseguem superar o vício e 

outros não ainda é uma incógnita. 
C) Lutar contra as drogas é urgente, porquê cada vez mais 

jovens se entregam a elas. 
D) Uma pergunta crucial é: Por quê o governo não age com 

mais rigor no combate às drogas? 
E) É compreensível que alguns pais não entendam porque 

seus filhos usam drogas.  
 
 
 
 
De acordo com as regras de acentuação vigentes, o termo 
‘histérico’ deve ser acentuado, mas o termo ‘histeria’ não deve. 
Assinale a alternativa correta quanto à acentuação. 
 
A) Os substantivos ‘café’ e ‘cajú’ devem, ambos, ser 

acentuados. 
B) O termo ‘pôr’, quer seja preposição, quer seja verbo, deve 

receber acento. 
C) Os advérbios ‘alí’ e ‘aquí’ devem, ambos, ser acentuados. 
D) O substantivo ‘maquinária’ deve ser acentuado, mas o 

adjetivo ‘hilaria’ não deve. 
E) O substantivo ‘fábrica’ deve ser acentuado, mas ‘rubrica’ 

não deve. 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Uma determinada empresa comercial, do ramo de gêneros 
alimentícios, apresentou o seguinte rol de contas contábeis: 
contas a pagar; caixa; despesas de juros; receitas financeiras; 
custo das mercadorias vendidas; estoque de mercadorias; 
móveis e utensílios (prateleiras; refrigeração; mesas e cadeiras); 
Fornecedores de mercadorias; Despesas de salários; 
depreciação acumulada de móveis e utensílios; Capital social. 
As contas indicadas correspondem a: 
 
A) 4 contas de ativo; 2 contas de passivo; 1 conta de 

patrimônio líquido; 1 conta de receita; 3 contas de despesa. 
B) 3 contas de ativo; 2 contas de passivo; 1 conta de 

patrimônio líquido; 1 conta de receita; 3 contas de despesa; 
1 conta de custo. 

C) 3 contas de ativo; 2 contas de passivo; 1 conta de 
patrimônio líquido; 1 conta de receita; 4 contas de despesa. 

D) 2 contas de ativo; 3 contas de passivo; 1 conta de 
patrimônio líquido; 1 conta de receita; 3 contas de despesa; 
1 conta de custo. 

E) 3 contas de ativo; 1 conta de passivo; 2 contas de 
patrimônio líquido; 1 conta de receita; 3 contas de despesa; 
1 conta de custo. 

 
 
 
 
Um lançamento contábil de baixa de um bem do ativo 
imobilizado em razão de se encontrar imprestável para uso 
devido a um sinistro envolve as seguintes contas: 
 
A) Débito – Receita por ganho; Crédito – Ativo imobilizado. 
B) Débito – Ativo imobilizado; Crédito – Receita por ganho. 
C) Débito – Perda; Crédito – Ativo imobilizado. 
D) Débito – Ativo imobilizado; Crédito – Perda. 
E) Débito – Receita por ganho; Crédito – Perda. 
 
 
 
 
Uma empresa comercial apurou um lucro líquido de $ 35.000; 
um saldo de Caixa de $ 1.200; Fornecedores $ 350.000; e 
Capital Social de $ 500.000. O seu retorno sobre o ativo (ROI) 
correspondeu a 5%. O montante de seu ativo total é, portanto, 
de: 
 
A) $ 1.200 
B) $ 850.000 
C) $ 315.000 
D) $ 535.000 
E) $ 700.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Os índices de liquidez corrente de uma determinada empresa 
em três anos consecutivos foram: 1,20; 1,25; 1,35. Neste caso, é 
correto afirmar: 
 
A) A empresa apresentou estabilidade, no período, no que diz 

respeito à sua capacidade de cobrir, com ativos de longo 
prazo, os seus compromissos de longo prazo. 

B) A empresa apresentou melhoria contínua, no período, no 
que diz respeito à sua capacidade de cobrir, com ativos de 
curto prazo, os seus compromissos de curto prazo. 

C) A empresa apresentou melhoria contínua, no período, no 
que diz respeito à sua capacidade de cobrir, com ativos de 
longo prazo, os seus compromissos de longo prazo. 

D) A empresa apresentou piora, no período, no que diz 
respeito à sua capacidade de cobrir, com ativos de curto 
prazo, os seus compromissos de longo prazo. 

E) A empresa apresentou piora, no período, no que diz 
respeito à sua capacidade de cobrir, com ativos de longo 
prazo, os seus compromissos de curto prazo. 

 

 
 
 

O retorno sobre o ativo de uma empresa pode ser melhorado 
quando: 
 

A) aumentando-se a margem de lucro, reduz-se, em montantes 
maiores do que o aumento de margem de lucro, o giro dos 
ativos. 

B) reduzindo-se a margem de lucro, reduz-se, em montantes 
menores do que a redução de margem de lucro, o giro dos 
ativos. 

C) reduzindo-se a margem de lucro, aumenta-se, em 
montantes menores do que a redução de margem de lucro, 
o giro dos ativos. 

D) mantendo-se constante a margem de lucro, aumenta-se o 
giro dos ativos. 

E) reduzindo-se a margem de lucro, reduz-se, na mesma 
proporção, o giro dos ativos. 

 

 
 
 
Cinco empresas estão sendo analisadas quanto ao seu 
desempenho na geração de lucros como proporção dos 
respectivos valores de patrimônio líquido (retorno sobre o 
patrimônio líquido). Os indicadores são: Empresa 1: RSPL = 
+0,09%; Empresa 2: RSPL = +0,0045%; Empresa 3: RSPL = 
+0,08%; Empresa 4: RSPL = -0,10%; Empresa 5: RSPL = -
0,15%. Considerando apenas este indicador, a empresa de 
melhor desempenho é a: 
 
A) Empresa 1 
B) Empresa 2 
C) Empresa 3 
D) Empresa 4 
E) Empresa 5 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Uma empresa adquiriu a vista 100% do controle de uma outra 
empresa, que apresentava um Patrimônio Líquido (PL) de $ 
10.000. O valor pago pela aquisição foi de $ 12.000. 
Considerando-se o registro de diferença entre o valor do PL e o 
valor de aquisição para uma conta de ativo intangível, o registro 
contábil, na empresa adquirente, correspondente será: 
 
A) Débito – Capital Social $2.000 e Crédito – Caixa $2.000 
B) Débito – Ativo Circulante $2.000 e Crédito – Passivo 

Circulante $2.000 
C) Débito – Ativo Intangível $2.000 e Crédito – Capital Social 

$2.000 
D) Débito – Capital Social $2.000 e Crédito – Ativo Intangível 

$2.000 
E) Débito – Ativo Intangível $2.000 e Crédito – Caixa $2.000 
 
 
 
 
A taxa de retorno de um ativo, considerando-se o fluxo de caixa 
gerado, é de 10%. Uma instituição financeira oferece uma taxa 
de aplicação de 8% para o mesmo período. Neste caso, deve-se 
optar, considerando-se as informações disponíveis: 
 
A) pela aplicação dos recursos na instituição financeira, 

porque é mais rentável. 
B) pela aplicação tanto no ativo quanto na instituição 

financeira, desde que se faça um outro empréstimo e se 
pague uma taxa maior do que as taxas oferecidas pelo ativo 
e pela instituição financeira. 

C) pela aplicação dos recursos no ativo, porque oferece um 
retorno maior. 

D) pela aplicação tanto no ativo quanto na instituição 
financeira, desde que se faça um outro empréstimo e se 
pague uma taxa, pelo menos duas vezes maior do que as 
taxas oferecidas pelo ativo e pela instituição financeira. 

E) pela aplicação na instituição financeira, desde que se faça 
um outro empréstimo a uma taxa, pelo menos duas vezes 
maior do que as taxas oferecidas pelo ativo. 

 
Para responder às Questões 24, 25 e 26 considerar os seguintes 
dados, apurados em 31/12/X1, de determinada empresa, que 
iniciou suas atividades em 01/01/X1. Ativo Circulante $ 
12.000; Capital Social $ 30.000; Passivo Circulante $ 5.000; 
Ativo Realizável a Longo Prazo $ 2.000; Passivo Exigível a 
Longo Prazo $ 45.500; Lucros Acumulados $ 3.500; Ativo 
Permanente $ 15.000; Receita de Vendas $ 125.000; Custo das 
Mercadorias Vendidas $ 85.000; Despesas Operacionais $ 
27.000. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O montante do Lucro Líquido é de: 
 
A) $13.000 
B) $3.500 
C) $5.000 
D) $7.000 
E) $9.000 
 
 
 
 
O montante do Ativo é de: 
 
A) $93.500 
B) $84.000 
C) $80.000 
D) $70.000 
E) $30.000 
 
 
 
 
O montante de lucros distribuídos foi de: 
 
A) $9.000 
B) $3.500 
C) $7.000 
D) $9.500 
E) $13.000 
 
 
 
 
De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei 5.172 de 25 
de outubro de 1966), o termo “Legislação Tributária” 
compreende: 
 
A) as leis, os tratados e as convenções internacionais, os 

decretos e as normas complementares que versem, no todo 
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 

B) as leis, os tratados e as convenções nacionais, os decretos e 
as normas complementares.  

C) as leis, os tratados e as convenções nacionais, os decretos e 
as normas suplementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 

D) os tratados bilaterais, as convenções nacionais, os decretos 
e as normas suplementares.  

E) as leis, os decretos e as normas suplementares que versem, 
apenas em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Nos termos do Código Tributário Nacional (Lei 5.172 de 25 de 
outubro de 1966), a definição correta para Tributo é: 
 
A) Tributo é toda prestação pecuniária não compulsória, 

exclusivamente em moeda, que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

B) Tributo é toda prestação pecuniária não compulsória, em 
moeda nacional, que não constitua sanção de ato lícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

C) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

D) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato lícito, instituída em decreto do 
poder executivo e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

E) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em decreto do 
poder executivo e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

 
 
 
 
Com base no Código Tributário Nacional (Lei 5.172 de 25 de 
outubro de 1966) a natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo: 
 
A) relevantes para qualificá-la a denominação e demais 

características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da sua arrecadação. 

B) indispensáveis para qualificá-la a denominação e demais 
características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da sua arrecadação. 

C) necessárias para qualificá-la a denominação e demais 
características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da sua arrecadação. 

D) compulsórias para qualificá-la a denominação e demais 
características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da sua arrecadação. 

E) irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais 
características formais adotadas pela lei e a destinação 
legal do produto da sua arrecadação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nos termos do Código Tributário Nacional (Lei 5.172 de 25 de 
outubro de 1966), o fato gerador da obrigação principal é: 
 
A) qualquer situação, a critério do contribuinte, que configure 

sanção de ato lícito. 
B) qualquer situação, a critério do poder tributante, que 

configure sanção de ato ilícito. 
C) a situação, principal em sua natureza, que configure 

ocorrência formal de dispensa tributária. 
D) a situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 
E) qualquer situação, a critério do poder tributante, que 

concorra para a melhoria da arrecadação tributária. 
 
 
 
 
 
Estão dispensados da apresentação da DACON (Demonstrativo 
de Apuração de Contribuições Sociais): 
 
A) todas as pessoas jurídicas estabelecidas em regiões 

abrangidas por incentivos fiscais. 
B) as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, 

cujo valor mensal das contribuições a serem informadas no 
Dacon seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

C) todas as pessoas jurídicas que desenvolvem atividades 
industriais. 

D) as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, 
cujo valor das contribuições a serem informadas no Dacon 
seja superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

E) as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, 
cujo valor mensal das contribuições a serem informadas no 
Dacon seja inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 
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A DIRF é a: 
 
A) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf é a 

declaração feita pela fonte pagadora, com o objetivo de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor 
do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos 
ou creditados para seus beneficiários. 

B) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf é a 
declaração feita pela fonte recebedora, com o objetivo de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor 
do imposto de renda pago na fonte, dos rendimentos pagos 
ou creditados para seus mantenedores. 

C) Declaração de Informações da Receita Federal - Dirf é a 
declaração feita pela fonte recebedora, com o objetivo de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor 
do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos 
ou creditados para seus beneficiários. 

D) Declaração de Informações da Receita Federal - Dirf é a 
declaração feita pela fonte pagadora, com o objetivo de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor 
do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos 
ou creditados para seus beneficiários. 

E) Declaração de Informações da Receita Federal - Dirf é a 
declaração feita pela fonte pagadora, com o objetivo de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor 
do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos 
ou creditados para seus mantenedores. 

 
 
 
 
A obrigatoriedade de entrega da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, não se aplica: 
 
A) às empresas comerciais e prestadoras de serviços. 
B) às empresas comerciais apenas. 
C) aos órgãos públicos, às autarquias e fundações públicas. 
D) às empresas beneficiárias do imposto retido na fonte. 
E) às empresas operadoras de telefonia móvel celular. 
 
 
 
 
Nos termos da Lei do Ajuste Tributário no. 9.430 de 27/12/96, 
o período de apuração da CSLL – Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido é: 
 
A) quadrimestral. 
B) trimestral. 
C) semestral. 
D) anual. 
E) mensal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
São contribuintes da COFINS – Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social, as pessoas jurídicas de 
direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto: 
 
A) as empresas comerciais. 
B) as empresas prestadoras de serviço profissionais. 
C) as microempresas e as empresas de pequeno porte em 

geral. 
D) as microempresas e as empresas de pequeno porte em geral 

dedicadas ao setor industrial. 
E) as microempresas e as empresas de pequeno porte 

submetidas ao regime do Simples Nacional. 
 
 
 
 
Com respeito aos recursos do editor de texto Microsoft Word 
do pacote de aplicativos Office XP, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. A barra de ferramentas Editar contém botões para recortar, 

copiar e colar textos e outros elementos contidos no 
documento.   

2. A barra de ferramentas Formatar contém os botões A+ e 
A-, utilizados para aumentar e reduzir o tamanho do texto 
selecionado. 

3. A barra de ferramentas Formas Gráficas possui botões 
para inserir figuras de arquivos e do clip-art. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é incorreta. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são incorretas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são incorretas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são incorretas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são incorretas. 
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Sobre as funções para formatação de texto do Microsoft Word 
do pacote de aplicativos Office XP, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. Através do menu Formatar | Texto, é possível definir 

diversas propriedades do texto atualmente selecionado, 
como sua fonte, o estilo a ser utilizado (negrito, itálico, 
etc.), tamanho e diversas outras informações. 

2. Através do menu Formatar | Parágrafo, é possível 
especificar os recuos e espaçamentos a serem utilizados em 
um texto selecionado pelo usuário. 

3. Através do menu Formatar | Colunas, é possível 
especificar o número de colunas a ser utilizado no 
documento ou em parte dele, respeitando o número 
máximo suportado (3 colunas). 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é incorreta. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são incorretas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são incorretas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são incorretas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são incorretas. 
 
 
 
 

Analise as seguintes afirmações relacionadas ao Microsoft 
Excel do pacote de aplicativos Office XP: 
 
1. As planilhas da pasta de trabalho do Excel não podem ser 

renomeadas. 
2. A aplicação de fórmulas pode ser obtida selecionando as 

células que passarão por algum cálculo e, em seguida, 
clicando na opção de menu Inserir | Função. 

3. Os gráficos de barras, colunas e linhas são mais adequados 
para demonstrar o percentual de ocorrências para uma 
determinada informação. 

4. Podem-se classificar os itens de uma planilha em ordem 
crescente ou decrescente. 

 

Estão corretas 
 

A) 1 e 3 
B) 2 e 3 
C) 3 e 4 
D) 1 e 2 
E) 2 e 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Em relação ao Microsoft Excel do pacote de aplicativos Office 
XP, assinale a alternativa incorreta  
 
A) Para criar um gráfico a partir de um bloco de células 

selecionado, pode-se teclar F11. 
B) Quando uma célula contém os caracteres ###### após seu 

preenchimento ou cálculo de fórmula, significa que a 
coluna está configurada para receber apenas letras. 

C) Pode-se fazer referência absoluta ou relativa da célula 
desejada. 

D) Para copiar o conteúdo e o formato da célula de um 
intervalo selecionado, pode-se teclar Ctrl + D. 

E) Quando uma célula contém o código #NOME!, após o seu 
preenchimento ou cálculo de fórmula, significa que essa 
célula possui uma função desconhecida ou inválida. 

 

 
 
 
No sistema operacional Windows, existem diversas teclas de 
atalho que podem ser utilizadas pelo usuário. Acerca desse 
assunto, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. A combinação de teclas CTRL+ESC abre o menu Iniciar. 
2. A tecla F1 inicia o sistema de Ajuda do Windows. 
3. A combinação de teclas CTRL+F4 fecha a janela atual, 

finalizando dessa forma o programa em execução. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é correta. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são corretas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. 
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