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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 20 (vinte)
questões objetivas correspondentes às seguintes
disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões),
Conhecimentos Gerais (10 questões) e 4 (quatro) questões
dissertativas de Conhecimentos Gerais.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com
caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.
VI. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para
marcar o cartão de respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.
VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 3 (três) horas do seu início.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
X. Transcreva as respostas das questões dissertativas,
com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
XI. Utilize caneta azul ou preta.
XII.A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais
de uma alternativa.
XIII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.
XIV. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas
em consideração.
XV.É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.
Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões 1 e 2, leia o texto abaixo:

1) Considere as afirmações abaixo:
I. A charge exalta a aprovação do governo Lula,
mostrando o aumento do poder aquisitivo da classe
trabalhadora, que passou a consumir mais.
II. Há uso de discurso direto na charge.
É verdadeiro o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma

2) No título da charge, a expressão “dos pobres”
exerce função sintática de:
a) adjunto adnominal
b) complemento nominal
c) objeto indireto
d) agente da passiva

3) Assinale a alternativa em que a oração encontra-se
na voz passiva sintética:
a) A medida foi aprovada pelo Congresso.
b) Precisa-se de secretária.
c) Divulgou-se o gabarito da prova.
d) Mataram o jovem friamente.

4) Assinale a alternativa que completa adequadamente
a lacuna:
a)
b)
c)
d)

Gostamos do filme ______ enredo trata do conflito
em Ruanda.
onde
que
no qual
cujo
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Para as questões de 5 a 8, leia o texto abaixo:
Despedida

Rubem Braga

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se
despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma
separação como às vezes acontece em um baile de
carnaval — uma pessoa se perde da outra, procura-a por
um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor
para os amantes pensar que a última vez que se
encontraram se amaram muito — depois apenas aconteceu
que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a
vida é que os despediu, cada um para seu lado — sem
glória nem humilhação.
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e
também uma lembrança boa; que não será proibido
confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso
dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um
indefinível remorso; e um recôndito despeito.
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas
que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que uma
estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa
noite e de nosso confuso sonho?
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros
verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes
como as cigarras e as paineiras — com flores e cantos. O
inverno — te lembras — nos maltratou; não havia flores,
não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro
como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil.
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um
telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que
não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos
as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo
menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e
digamos apenas a pequena palavra: adeus.
A pequena palavra que se alonga como um canto de
cigarra perdido numa tarde de domingo.

5) Considere as afirmações:
I. De acordo com o texto, a separação de alguém traz tristeza,
mas os bons momentos podem permanecer na memória.
II. O autor despediu-se de alguém no baile de carnaval e,
agora, no inverno, sente falta dela.
De acordo com o texto, está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) Nenhuma

6) Considere as afirmações:
I. Ao longo do texto, o autor dirige-se a um interlocutor.
II. O autor usa metaforicamente as estações do ano para
representar os tempos bons e ruins.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) Nenhuma
7) Considere o período:

“Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste (...)”

A oração destacada é classificada como:
a) subordinada adverbial consecutiva
b) subordinada adverbial condicional
c) subordinada adverbial concessiva
d) subordinada adverbial conformativa
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8) A conjunção destacada abaixo estabelece entre as
orações uma relação de:
“E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam(...)”
a) adição
c) conclusão
b) adversidade
d) explicação
9) Considere as orações:
I. Lembramos os bons momentos.
II. Lembramo-nos dos bons momentos.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
c) I e II estão corretas
b) somente II está correta
d) Nenhuma está correta
10) Considere os períodos:
I. O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a
decisão da diretora.
II. Faz dois anos que ele foi embora.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correto
c) I e II estão corretos
b) somente II está correto
d) Nenhum está correto
CONHECIMENTOS GERAIS

11) Um carro pode ser financiado no regime de juros
compostos em dois pagamentos. Uma entrada de
R$ 20.000,00 e uma parcela de R$ 20.000,00 seis meses
após a entrada. Um comprador propõe como segunda
parcela o valor de R$ 17.000,00, que deverá ser pago
oito meses após a entrada. Sabendo-se que a taxa
contratada é de 2 % ao mês, então, sem considerar
os centavos, o valor da entrada deverá ser igual a:
a) R$ 23.250,00.
c) R$ 26.580,00.
b) R$ 24.580,00.
d) R$ 23.455,00.
12) Um empresário depositou R$ 200.000,00 num banco
a prazo fixo, por dois meses, à taxa de 2% ao mês.
Sabendo-se que, sobre os juros incide uma taxa de
30% de imposto de renda, determinar o valor dos juros
e a taxa efetiva mensal do rendimento:
a) R$ 8.000,00 e 1,36% a. m. c) R$ 8.000,00 e 2% a. m.
b) R$ 8.000,00 e 1,39 % a.m. d) R$ 8.000,00 e 1,4% a. m.
13) Com relação à responsabilidade solidária, analise
as seguintes afirmativas:
I. A responsabilidade solidária é aplicada quando há
contratação de obra por empreitada total;
II. A empresa contratante, valendo-se da faculdade
estabelecida no artigo 30 da lei 8.212/91, poderá
elidir-se da responsabilidade solidária, mediante a
retenção e o recolhimento do percentual de 11% sobre
o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo;
III. A Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito
Federal e Municipal, direta, autárquica e fundacional
estão imunes, em qualquer hipótese, da
responsabilidade solidária com o contratado, nos casos
de empreitada total e repasse integral do contrato;
IV. Excluem-se da responsabilidade solidária, as
contribuições destinadas a terceiros (entidades e fundos)
arrecadados e cobrados pelo INSS;
V. O contratante deverá exigir da empresa construtora,
cópia da GPS recolhida na matrícula da obra, quando
houver a quitação da nota fiscal.
Das afirmações acima, estão corretas:
a) apenas I, II, IV e V.
c) apenas I, III, IV e V.
b) apenas II, III, IV e V.
d) Todas.

14) Com relação às obrigações acessórias à previdência
social, as empresas deverão:
I. Inscrever, no Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), os segurados empregados e os trabalhadores
avulsos a seu serviço;
II. Fornecer ao contribuinte individual que lhe presta
serviços comprovante do pagamento do serviço,
consignando a identificação completa da empresa,
inclusive com o número no CNPJ, o valor da
remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado
e o número de inscrição do segurado no RGPS;
III. Inscrever como contribuintes individuais no RGPS, as
pessoas físicas contratadas sem vínculo empregatício
e os sócios-cooperados, no caso de cooperativas,
se ainda não inscritos;
IV. Prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
V. Exibir à fiscalização do INSS, quando intimada para tal,
todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições sociais.
Das afirmações acima estão corretas:
a) I, II, III e V;
c) I, III, IV e V;
b) somente a II;
d) Todas.
15) Analise as afirmações a seguir com relação ao
crédito tributário na fase do lançamento:
I. É o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável e identificar o sujeito
ativo e, sendo o caso, conceder a anistia.
II. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
III. É o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
IV. Salvo disposição da lei em contrário, quando o valor
tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no
lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional
ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador
da obrigação.
V. O crédito tributário é extinto na fase do lançamento.
Com relação a estas afirmações é correto afirmar que:
a) I e V estão incorretas.
c) I, II, IV e V estão corretas.
b) I, IV e V estão corretas. d) II, III e V estão corretas.
16) Analise as afirmações a seguir:
I. Os pontos fundamentais em um sistema de informação
contábil são operacionalidade, integração e
navegabilidade dos dados e custo da informação.
II. O sistema de informação contábil gera informações de
apoio as operações e à gestão.
III. A contabilidade gerencial e estratégica faz parte do
sistema contábil.
IV. Em uma visão sistêmica, as empresas preocupam-se
em compreender um problema de forma restrita
e separadamente.
V. A organização deve ser vista como um conjunto de
subsistemas (ou processos) que trabalham como um
único sistema global, para atingir os objetivos do negócio.
Das afirmações acima estão corretas:
a) apenas I, III, e IV;
c) apenas I, II, III e V;
b) Todas;
d) apenas I, II, IV e V.

17) O pagamento de uma despesa de utilidade pública
é considerada:
a) Fato contábil permutativo.
b) Fato contábil misto diminutivo.
c) Fato contábil modificativo aumentativo.
d) Fato contábil modificativo diminutivo.
18) Com relação ao controle interno, é correto afirmar que:
a) O sistema contábil e de controles internos compreende
o plano de organização e o conjunto integrado de
métodos e procedimentos adotados pela entidade na
proteção da confiabilidade e tempestividade dos seus
registros e demonstrações contábeis, e de sua eficácia
operacional.
b) Controle interno é o que se realiza por órgão estranho
à administração responsável pelo ato controlado, como,
por exemplo, a apreciação de contas do Executivo e do
Judiciário pelo Legislativo.
c) O controle interno é de competência exclusiva do
Poder Executivo.
d) A avaliação de riscos envolve uma combinação de
técnicas qualitativas e especiais.

19) Compete ao Conselho Deliberativo da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial:
a) Deliberar sobre a proposta de manual de licitações e
de contratos elaborados pela Diretoria-Executiva, e suas
posteriores alterações.
b) Fiscalizar a gestão administrativa, orçamentária, contábil
e patrimonial da ABDI, observado o disposto no contrato
de gestão.
c) deliberar sobre as demonstrações contábeis da ABDI.
d) Aprovar, anualmente, o orçamento-programa da ABDI
para a execução das atividades previstas no contrato
de gestão.
20) Assinale a alternativa que descreve corretamente
conceito inerente à Política de Desenvolvimento
Industrial:
a) Um dos traços fundamentais da Política de
Desenvolvimento Industrial é seu pragmatismo, que
deve se traduzir em medidas concretas de
implementação a longo prazo, articuladas
primordialmente em cooperação com os demais entes
públicos e direcionadas para enfrentar os principais
entraves que afetam seu desempenho.
b) A Política de Desenvolvimento Industrial tem por objetivo
estabelecer um diálogo com a diversidade da estrutura
produtiva doméstica, partindo do estágio de
desenvolvimento dos diversos sistemas produtivos e
das empresas, tanto no que se refere às suas
necessidades quanto no que respeita às
suas oportunidades.
c) A estratégia de conquista de mercados da Política de
Desenvolvimento Industrial reflete o objetivo de manter
ou posicionar um determinado sistema produtivo entre
os principais importadores mundiais, combinando-se
uma participação significativa nos fluxos de comércio
internacional com a preservação de posição mínima no
mercado doméstico.
d) Para inserção internacional do Brasil, a Política de
Desenvolvimento Industrial busca o atendimento de
mercados externos, por meio de significativas
importações, ou o investimento direto no exterior para
instalação de representações comerciais.
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QUESTÕES DISSERTATIVAS

Responda as questões dissertativas com clareza e objetividade, em no máximo 5 (cinco) linhas.
1) Relacione os tipos de tributos que a União, os Estados e os Municípios podem instituir.
RESPOSTA:

2) Explique o princípio contábil da entidade.

RESPOSTA:

3) O USGAAP é um padrão internacional para a contabilidade das empresas. Cite os países que
utilizam este padrão:
RESPOSTA:

4) A Consolidação de Balanços é realizada ao final de cada ano, portanto, é necessária sua escrituração
em livros contábeis. Dê sua opinião se esta afirmação é verdadeira e explique sua conclusão.
RESPOSTA:

Realização:
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