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O texto no quadro abaixo se refere ao anúncio de venda de um
microcomputador:

Analise as seguintes afirmativas acerca da Internet:
1.

Os principais navegadores web possuem um recurso de
bloqueio de janelas pop-ups cuja finalidade é evitar a
abertura de janelas extras indesejáveis ao se abrir um
website.
Roteadores são dispositivos de rede utilizados para realizar
a tradução de sinais analógicos em digitais, permitindo
assim a conexão entre computadores usando a rede
telefônica.
Wiki é o termo usado para designar repositórios de
documentos em hipertexto cujo conteúdo é criado e
mantido colaborativamente.

Intel® Core 2 Duo E7400 2.8GHz / 4GB / 750GB
Nele estão descritas as principais características do
equipamento. Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta dos componentes cujas propriedades estão relacionadas
no anúncio:
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Gabinete, Memória ROM e Disco rígido.
Processador, Memória RAM e Disco rígido.
Processador, Memória RAM e Unidade de CD-ROM.
Memória RAM, Processador e Disco rígido.
Gabinete, Processador e Unidade de CD-ROM.

Assinale a alternativa correta:

     
Analise as seguintes afirmativas acerca dos componentes de um
PC:
1.
2.
3.

2.

USB é um tipo de barramento bastante popular, utilizado
para conectar diversos dispositivos e periféricos a um
microcomputador.
A memória flash é uma memória apenas de leitura utilizada
em cartões de memória, pen drives, mp3 players.
SATA é um tipo de conexão para a comunicação entre o
computador e dispositivos de armazenamento em massa.

A)
B)
C)
D)
E)

    

1.

2.
3.

É possível importar e exportar mensagens e catálogos de
endereços no Outlook Express, permitindo assim a
integração do Outlook Express com outras ferramentas
clientes de e-mail.
O Outlook Express não permite o envio de mensagens com
o campo assunto vazio ou endereçadas ao próprio
remetente.
O Outlook Express pode ser configurado para receber
mensagens de mais de uma conta de e-mail desde que todas
as contas pertençam a um mesmo domínio.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as alternativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as alternativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as alternativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

RAS

CUN

HO

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.



Acerca do Microsoft Outlook Express, analise as seguintes
afirmativas:

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
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Assinale a alternativa que apresenta apenas opções do Painel de
Controle do Windows XP:

Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft Word para
o Windows:

A) Adicionar hardware, Vídeo, Opções da Internet, Meus
documentos, Contas de usuário, Conexões de rede.
B) Adicionar ou remover programas, Opções da Internet, Data
e hora, Opções regionais e de idioma, E-mail, Opções de
pasta.
C) Ferramentas administrativas, Teclado, Vídeo, Opções
regionais e de idioma, Desligar, Opções de pasta.
D) Mouse, Contas de usuário, Conexões de rede, Data e hora,
Opções regionais e de idioma, Sistema.
E) Contas de usuário, Conexões de rede, Ferramentas
administrativas, Data e hora, Anti-vírus, Opções de pasta.

1.

     
A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e Windows
Vista, analise as seguintes afirmativas:
1.

Windows Vista introduz um recurso de busca que permite a
criação de uma Pasta de Busca como resultado de uma
consulta. Desse modo é possível repetir rapidamente essa
mesma consulta ao abrir essa pasta.
Em comparação ao Windows XP, o Windows Vista traz
significantes melhorias sobre recursos de interface com o
usuário como menu iniciar, caixas de diálogo, assistentes e
o painel de controle.
Usando o Windows Explorer é possível pesquisar arquivos
e pastas no Windows XP. Dentre as opções de pesquisa, é
possível filtrar por data, tipo e tamanho do arquivo ou pasta
procurados.

2.

3.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

3.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

     
De acordo com a planilha do Microsoft Excel abaixo, analise as
seguintes afirmativas:

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa em que pelo menos um item não
corresponde a um tipo de efeito que podem ser aplicados a
fontes no Word 2003:
Subscrito, Contorno, Manuscrito, Todas em maiúsculas.
Versalete, Sobrescrito, Todas em maiúsculas, Oculto.
Tachado, Subscrito, Relevo, Baixo relevo.
Sombra, Contorno, Sobrescrito, Relevo.
Tachado, Tachado duplo, Contorno, Sobrescrito.

2.

1) O resultado da expressão =MINIMO(B2:C7) é 4,00.
2) O resultado da expressão =MEDIA(D1:D7)=MEDIA(B2:C7)
é VERDADEIRO.
3) O resultado da expressão =SOMA(B3;C2;D5) é 21,50.

     

A)
B)
C)
D)
E)

Cortar, Definir cor transparente e Redefinir Imagem são
opções da barra de ferramentas Imagem.
CTRL+N e CTRL+I e CTRL+S são, respectivamente, os
atalhos de teclado para Negrito, Itálico e Salvar.
Um documento editado no Word pode ser publicado como
página da Web. Para isso, basta salvá-lo no formato .HTM
ou .HTML.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

    
Assinale a alternativa que apresenta apenas funções do Excel:
A)
B)
C)
D)
E)

MEDIA, AGORA, DET, SEN.
SOMA, MINIMO, MEDIA, SE.
SOMA, MAXIMO, TETO, TOTAL.
PGTO, SOMA, MINIMO, DOBRO.
DOBRO, SOMASE, HOJE, SE.
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Qual dos comentários a seguir está correto em relação aos
textos I e/ou II?
TEXTO I
SETE QUEDAS
O conjunto de saltos de quedas d’água estava
localizado ao oeste do Estado do Paraná, no município de
Guaíra, divisa entre o Brasil e o Paraguai. Era formado por
uma sucessão de quedas e saltos, tendo o maior deles 37
metros de altura. Calcula-se que a água do Rio Paraná levou
cerca de 1 milhão de anos para cavar no basalto, rocha
vulcânica dura, o caminho que percorria. Era a cachoeira mais
caudalosa do mundo, nela se escoando cerca de 75 mil metros
cúbicos de água por segundo, numa velocidade de 150 km por
hora. Era um dos mais belos monumentos do planeta,
insuperável espetáculo da natureza.
(http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/rec/_umdebat
esobresetequedas.arquivo.pdf)

A) No texto I, os verbos no pretérito (perfeito/imperfeito),
que o narrador emprega para constituir seu enredo,
indicam que a narrativa aponta para fatos irreversíveis
situados no passado, uma das características principais
desse tipo de texto.
B) O autor do texto II recorre aos números para dar
credibilidade e força ao pontos de vista que defende em
seu texto argumentativo.
C) Os textos confrontam duas realidades: o dado (natureza) e
o construído (cultura), sendo que os dados numéricos do
texto II tornam irrelevante o propósito injuntivo do texto
I.
D) A imprecisão semântica do verbo na passiva (Calcula-se
que...), no texto I, e do verbo no subjuntivo (Quando
estiver...), no texto II, é imperdoável na construção de
dois textos que pretendem descrever objetivamente uma
realidade.
E) Nos dois textos expositivos, predomina a objetividade,
quebrada apenas no primeiro pela manifestação de um
juízo de valor.

     
Todas as palavras são acentuadas graficamente pelo mesmo
motivo em:

TEXTO II
ITAIPU
Capaz de gerar 15 milhões de kilowatts, Itaipu é a usina
de maior potencial energético do mundo.
A barragem, que represa o Rio Paraná, tem a altura de
um edifício de 62 andares (185 metros), 190 metros de largura
e 7 quilômetros de extensão. O volume de concreto empregado
em sua construção daria para construir cerca de 160 estádios
equivalentes ao do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Quando estiver completamente cheio, o lago, formado
pelo represamento do rio, será três vezes maior que a Baía da
Guanabara, com 1350 km2 de superfície e 170 metros de
profundidade em média.
(http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/rec/_umdebatesobrese
tequedas.arquivo.pdf)

A)
B)
C)
D)
E)

água, município, edifício, Guaíra
estádios, superfície, Baía, média
Paraná, será, vulcânica
cúbicos, espetáculo, energético
insuperável, quilômetro, três

     
Em que opção a expressão em negrito retoma a idéia de um
termo para explicá-lo, desenvolvê-lo ou esclarecê-lo,
assumindo a função sintática de aposto?
A) O conjunto de saltos de quedas d’água estava localizado
ao oeste do Estado do Paraná, no município de Guaíra...
B) Calcula-se que a água do Rio Paraná levou cerca de 1
milhão de anos para cavar no basalto, rocha vulcânica
dura, o caminho que percorria.
C) Era a cachoeira mais caudalosa do mundo, nela se
escoando cerca de 75 mil metros cúbicos de água por
segundo...
D) Capaz de gerar 15 milhões de kilowatts, Itaipu é a usina
de maior potencial energético do mundo.
E) A barragem, que represa o Rio Paraná, tem a altura
aproximada de um edifício de 62 andares.
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Em “era a cachoeira mais CAUDALOSA do mundo”, o
adjetivo em destaque significa:
A)
B)
C)
D)
E)

com água em abundância.
veloz.
impressionante.
vertiginosa.
com a forma sinuosa de uma cauda.

TEXTO III
Teria sido mais econômico e viável construir muitas
pequenas usinas, que trariam menos danos ecológicos que
Itaipu.
Sete Quedas existia, na forma em que a conhecemos, há
cerca de 1 milhão de anos. Num país cujos dirigentes fossem
razoavelmente afinados com a sensibilidade cultural da nação,
tudo se teria feito para preservar essa grande maravilha do
planeta. (...)
Existia um outro projeto, que não foi levado em
consideração, elaborado pelo engenheiro Marcondes Ferraz,
criador do projeto da Usina de Paulo Afonso. Com ele, Sete
Quedas seria preservada, pois a barragem seria construída
acima das quedas e uma parte da água desceria por um túnel
cavado dentro da rocha viva, até as turbinas que ficariam num
“salão” subterrâneo.
Muitos homens estão cegos com a força da ciência e da
tecnologia; não medem as consequências sociais e humanas
desses projetos; perderam o respeito à natureza.
Não temos nem como aproveitar tanta potência
energética. Essa usina é para o próximo século, não deveria ser
construída agora, quando há problemas mais graves para
serem resolvidos.
É inacreditável que um projeto como esse não tenha
sido discutido em nível nacional, com esclarecimento à
população sobre os prós e os contras que envolve.
Haverá alteração do clima local, com a formação de
neblina, aumento da velocidade dos ventos e modificações na
temperatura. O ambiente sempre dá uma resposta à
interferência do homem.

     
A informação com maior força argumentativa a que o autor
recorre para sustentar sua opinião contra a destruição de Sete
Quedas é:
A) Sete Quedas existia, na forma em que a conhecemos, há
cerca de 1 milhão de anos.
B) Num país cujos dirigentes fossem razoavelmente afinados
com a sensibilidade cultural da nação, tudo se teria feito
para preservar essa grande maravilha do planeta.
C) Existia um outro projeto, que não foi levado em
consideração, elaborado pelo engenheiro Marcondes
Ferraz, criador do projeto da Usina de Paulo Afonso.
D) Muitos homens estão cegos com a força da ciência e da
tecnologia...
E) É inacreditável que um projeto como esse não tenha sido
discutido em nível nacional, com esclarecimento à
população sobre os prós e os contras que envolve.

     
As vírgulas são empregadas para isolar a adjetivação explicativa
em forma de oração na letra:
A) Sete Quedas existia, na forma em que a conhecemos, há
cerca de 1 milhão de anos.
B) Num país cujos dirigentes fossem razoavelmente afinados
com a sensibilidade cultural da nação, tudo se teria feito
para preservar essa grande maravilha do planeta.
C) Existia um outro projeto, que não foi levado em
consideração, elaborado pelo engenheiro Marcondes
Ferraz, criador do projeto da Usina de Paulo Afonso.
D) Essa usina é para o próximo século, não deveria ser
construída agora, quando há problemas mais graves para
serem resolvidos.
E) Haverá alteração do clima local, com a formação de
neblina, aumento da velocidade dos ventos e modificações
na temperatura.

(http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/rec/_umdebatesobrese
tequedas.arquivo.pdf)
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TEXTO IV

Escreva V ou F nos parênteses, conforme sejam verdadeiras ou
falsas as informações a seguir.

(

) Por duas vezes, a relação semântica de condição foi

estabelecida entre segmentos do texto: em “Sempre que
possível, se deve preservar o ambiente” e em “Se não
construíssemos Itaipu, teríamos que recorrer, no futuro, à
energia nuclear”.
) Em “O que não podemos, nesse mundo carente de energia,
é deixar de aproveitar nossos recursos hídricos para
produzir energia”, o pronome demonstrativo que inicia o
período antecipa a informação contida em “deixar de
aproveitar nossos recursos hídricos para produzir energia”.
) Em “Se não construíssemos Itaipu, teríamos que recorrer,
no futuro, à energia nuclear, o que seria bem pior”, o
pronome demonstrativo retoma a idéia contida em
“teríamos que recorrer, no futuro, à energia nuclear”.
) No texto IV, predomina a seguinte construção sintática:
verbo transitivo direto ou indireto+complemento. Por
exemplo: “Sempre que possível, se deve preservar o
ambiente”, “E o Brasil precisará cada vez mais de energia
elétrica”, “Itaipu é uma prova da competência de nossa
tecnologia”.

(

(

(

(http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/rec/_umdebatesobrese
tequedas.arquivo.pdf)

     
Analise cada comentário que se desenvolve em torno de
argumentos dos textos III e IV.
1. “Sempre que possível, se deve preservar o ambiente.”
• A informação de que não se levou em
consideração o projeto do engenheiro Marcondes
Ferraz, que preservaria Sete Quedas, anula esse
argumento.
2. “... não podemos deixar de aproveitar nossos recursos
hídricos para produzir energia.”
• A informação de que “a barragem seria
construída acima das quedas e uma parte da
água desceria por um túnel cavado dentro da
rocha viva, até as turbinas que ficariam num
“salão” subterrâneo” não se contrapõe à
necessidade de aproveitar recursos hídricos.
3. “Itaipu foi o projeto mais barato dentre todos os
propostos.”
• A afirmação de que “teria sido mais econômico e
viável construir muitas pequenas usinas”
desmente esse argumento.
4. “Não temos nem como aproveitar tanta potência
energética.”
• O autor do texto IV não nega essa verdade, mas
apela para uma justificativa: “Sem excesso não
há progresso”.

A sequência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretos:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas os comentários 2, 3 e 4.
apenas os comentários 1, 3 e 4.
apenas os comentários 1, 2 e 4.
apenas os comentários 1, 2 e 3.
todos os comentários.

F–F–F–F
V–V–V–V
F–F–V–V
F–V–V–F
V–V–F–F

RAS
CUN
HO

Sempre que possível, se deve preservar o ambiente. O
que não podemos, nesse mundo carente de energia, é deixar de
aproveitar nossos recursos hídricos para produzir energia. E o
Brasil precisará cada vez mais de energia elétrica.
Itaipu foi o projeto mais barato dentre todos os
propostos.
Não existe progresso sem energia elétrica. É verdade
que agora não precisamos de toda a energia que Itaipu pode
gerar, mas ela será indispensável no próximo século. Sem
excesso, não há progresso. (...)
Se não construíssemos Itaipu, teríamos que recorrer, no
futuro, à energia nuclear, o que seria bem pior. A energia
hidroelétrica é renovável e limpa e, para ela, temos tecnologia
brasileira.
Itaipu é uma prova da competência de nossa tecnologia
e deve ser um orgulho para todos os brasileiros. Foi realizada
por nossos engenheiros, usando quase totalmente, materiais
produzidos por nossas indústrias.

Página 5/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Governo do Estado de Pernambuco / Companhia Pernambucana de Saneamento / COMPESA
Concurso Público 2009
Tipo 1
Assistente de Saneamento e Gestão – Técnico de Contabilidade / Nível Médio
TEXTO V
Adeus a Sete Quedas
(Carlos Drummond de Andrade)
Sete quedas por mim passaram,
e todas sete se esvaíram.
Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele
a memória dos índios, pulverizada,
já não desperta o mínimo arrepio.
Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes,
aos apagados fogos
de Ciudad Real de Guaíra vão juntar-se
os sete fantasmas das águas assassinadas
por mão do homem, dono do planeta.

Faz-se do movimento uma represa,
da agitação faz-se um silêncio
empresarial, de hidrelétrico projeto.
Vamos oferecer todo o conforto
que luz e força tarifadas geram
à custa de outro bem que não tem preço
nem resgate, empobrecendo a vida
na feroz ilusão de enriquecê-la.

(...)

Sete quedas por nós passaram,
e não soubemos, ah, não soubemos amá-las,
e todas sete foram mortas,
e todas sete somem no ar,
sete fantasmas, sete crimes
dos vivos golpeando a vida
que nunca mais renascerá.

(...)

E desfaz-se
por ingrata intervenção de tecnocratas.
Aqui sete visões, sete esculturas
de líquido perfil
dissolvem-se entre cálculos computadorizados
de um país que vai deixando de ser humano
para tornar-se empresa gélida, mais nada.

     
O poema de Drummond alinha-se ideologicamente com os textos:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I e III
I, II, III
II, III, IV
I, II, III, IV

    
Em que oração o sujeito não é posposto ao verbo?
A) “Sete quedas por mim passaram”
B) “Cessa o estrondo das cachoeiras”
C) “Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudad Real de Guaira vão juntar-se
os sete fantasmas das águas assassinadas”
D) “Faz-se do movimento uma represa”
E) “da agitação faz-se um silêncio”
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As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. Este é o
Principio da:
A)
B)
C)
D)
E)

Entidade.
Continuidade.
Oportunidade.
Competência.
Prudência.

Sabendo-se que, PL = Patrimônio Líquido, A = Ativo, P =
Passivo Exigível (não inclui o PL). A situação patrimonial em
que os recursos aplicados no Ativo são originários, parte de
riqueza própria e parte de capital de terceiros, é representada
pela equação:
A)
B)
C)
D)
E)

     

A = PL, portanto P = zero
A = P, portanto PL = zero
A > P, portanto PL > zero
A < P, portanto PL < zero
A > P, portanto PL=zero.

    

A Resolução CFC-750/93 estabeleceu como Princípios
Fundamentais da Contabilidade, os princípios da:

O saldo da conta ICMS a Recuperar representa:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Prudência e da Oportunidade.
Oportunidade e da Materialidade.
Prudência e da Objetividade.
Consistência e da Previsibilidade.
Prudência e da Materialidade.

     

     

Marque a opção em que todos os elementos são sinônimos:
A) Passivo Não-Exigível / Recursos Próprios / Capital
Nominal.
B) Capital Alheio / Capital de Terceiros / Capital aplicado.
C) Patrimônio Líquido / Capital Próprio / Recursos de
Terceiros.
D) Ativo / Recursos Aplicados / Patrimônio Bruto.
E) Capital Aplicado / Capital Próprio / Capital Fixo.

     
Caso o Passivo Exigível de uma empresa seja de R$ 19.650,00
e o Patrimônio Líquido de R$ 9.850,00, o valor do seu Capital
Próprio será de:
A)
B)
C)
D)
E)

Débito da empresa com o governo.
Crédito da empresa com o governo.
Crédito da empresa com clientes.
Crédito da empresa com fornecedores.
Débito da empresa com fornecedores.

R$ zero
R$ 9.800,00
R$ 9.850,00
R$ 19.650,00
R$ 29.500,00

Considerando os dados abaixo, marque a opção que indica o
valor da Receita Operacional Líquida e o valor do Resultado
Operacional Bruto, respectivamente:
Venda de Mercadorias
Abatimento sobre Vendas
Comissões sobre Vendas
Custo das Mercadorias Vendidas
Despesas Administrativas
Impostos Sobre Vendas
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 32.000
R$ 4.000
R$ 3.000
R$ 11.000
R$ 7.000
R$ 5.000

R$ 27.000 e R$ 12.000
R$ 23.000 e R$ 5.000
R$ 23.000 e R$ 12.000
R$ 27.000 e R$ 5.000
R$ 27.000 e R$ 13.000

     
Identifique a afirmativa incorreta:

    
Para que haja Passivo a Descoberto, é necessário que:
A) o Capital de Terceiros seja igual ao Capital Aplicado.
B) a Situação Líquida seja superavitária.
C) o Patrimônio Bruto seja menor que os Recursos de
Terceiros.
D) a soma dos Bens e Direitos seja maior que a soma das
Obrigações a terceiros.
E) o Capital de Terceiros seja Maior que o Capital Próprio.

A) As contas do Passivo são credoras, pois representam débito
da entidade.
B) A conta Salários é uma conta de Resultado, pois representa
uma despesa.
C) A conta Juros Ativo é uma conta de Resultado, visto que
representa uma Receita .
D) As contas retificadoras do ativo têm saldos credores,
enquanto que as contas redutoras do passivo possuem
saldos devedores.
E) A conta Duplicatas a Pagar tem saldo devedor, pois
representa um débito da empresa.
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A empresa “ABC” adquiriu equipamentos em 31/12/08, no
montante de R$ 5.000.000. A política da empresa é depreciar a
partir do mês seguinte ao da aquisição. A vida útil econômica
estimada dos equipamentos é de 10 anos.
Considerando essas informações, o valor do montante de
Despesas de Depreciação para 30/06/09, em reais é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 208.333,33
R$ 250.000,00
R$ 291.666,67
R$ 301.441,00
R$ 401.441,00

     
O Ativo da empresa XYZ era de R$ 550 e o Passivo de R$ 340.
Após certo período, a empresa XYZ registrou um prejuízo em
suas atividades de R$ 70. Sendo assim, a sua Situação Líquida
passaria a ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 140
R$ 210
R$ 280
R$ 480
R$ 550

Assinale a alternativa que representa, respectivamente, o valor
do Resultado com Mercadorias (RCM) e o valor do Custo com
Mercadorias Vendidas (CMV) da empresa ABC, com base em
31/12/09. Para tanto, utilize os saldos das contas da empresa
ABC, extraídos do livro Razão em 31/12/09:

Considere os valores seguintes:
Bens................. R$ 43.000
Direitos............ R$ 12.000
Obrigações....... R$ 26.000

Estoque Inicial = R$ 20.000,00; Compras = R$ 90.000,00;
Vendas = R$ 100.000,00

Assim pode-se afirmar que o Patrimônio Bruto e o Patrimônio
Líquido valem, respectivamente:
R$ 43.000 e R$ 26.000
R$ 43.000 e R$ 29.000
R$ 55.000 e R$ 29.000
R$ 55.000 e R$ 26.000
R$ 43.000 e R$ 38.000

A) Quando o extrato bancário de uma empresa apresenta saldo
credor, o valor desse saldo passa a representar um passivo
na estrutura patrimonial.
B) A aquisição de máquinas, parte para alugar e parte para
revender, com pagamento de entrada em dinheiro e aceite
de títulos pelo valor restante, caracteriza um fato
administrativo permutativo.
C) As contas de Provisão tanto podem ser classificadas no
Passivo Circulante, como no Ativo Circulante ou no Ativo
Permanente, dependendo de sua natureza, mas, mesmo
assim, todas elas são formadas a partir de débitos lançados
em contas de despesa.
D) Uma operação de devolução de vendas afeta os valores
contabilizados tanto em “Receita de Vendas”, como em
“Custo das Vendas”, como também afeta o valor do
estoque final.
E) O registro contábil da Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa tem como contrapartida a conta
“Despesas com a Constituição de Provisões”.

      

     

A)
B)
C)
D)
E)

Abaixo são apresentadas cinco afirmativas. Escolha entre elas a
única que não expressa a verdade.

OBS: Foi realizado um inventario físico e constatou-se que o
Estoque Final é igual a R$ 70.000,00
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 60.000,00 e R$ 70.000,00
R$ 100.000,00 e R$ 40.000,00
R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00
R$ 40.000,00 e R$ 100.000,00
R$ 60.000,00 e R$ 40.000,00

     
As contas Fornecedores e Clientes têm seus saldos
aumentados quando são:
A)
B)
C)
D)
E)

debitadas e creditadas, respectivamente.
creditadas e debitadas, respectivamente.
creditadas e creditadas, respectivamente.
debitadas e debitadas, respectivamente.
registradas no Livro Caixa.
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Eis os componentes patrimoniais da empresa ZYZ, em R$:
Caixa
Empréstimos
Tomados
Bens para revender
Clientes

25.000
27.500

Capital Social
Fornecedores

47.500
17.500

45.000
10.000

Impostos a recolher
Empréstimos Concedidos

7.500
20.000

Com os dados acima, pode-se afirmar que o Capital de
Terceiros, o Capital próprio e os Recursos a disposição da
empresa, neste patrimônio, são respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 45.000; 47.500 e 47.500;
R$ 72.500; 100.000 e 47.500;
R$ 52.500; 47.500 e 100.000;
R$ 100.000; 47.500 e 52.500;
R$ 72.500; 47.500 e 45.000.

Despesas de Salários
a Salários a Pagar
É um lançamento de 1ª fórmula
Caracteriza um fato modificativo diminutivo
Aumenta o Capital de Terceiros
Caracteriza regime de competência
Caracteriza regime de caixa

Considere os dados a seguir, relativos a contas e respectivos
saldos:
bancos conta movimento: R$ 250,00
receita de vendas: R$ 800,00
despesas gerais: R$ 200,00
amortização acumulada: R$ 300,00
duplicatas a receber: R$ 150,00
máquinas e equipamentos: R$ 50,00
imóveis: R$ 200,00

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

F–V–F–V
F–V–F–F
V–F–V–F
V–F–V–V
F–V–V–F

R$ 1.000,00
R$ 571,00
R$ 540,00
R$ 19,00
R$ 60,00
R$ 3.050,00

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 3.050; R$ 619; R$ 2.431; R$ 1.431; R$ 860.
R$ 4.050; R$ 619; R$ 3.431; R$ 2.812; R$ 860.
R$ 4.050; R$ 619; R$ 3.050; R$ 2.190; R$ 860.
R$ 3.050; R$ 1.000; R$ 2.050; R$ 1.190; R$ 860.
R$ 3.050; R$ 619; R$ 3.431; R$ 2.190; R$ 860.

    

Levando em conta os dados acima, marque falso (F) ou
verdadeiro (V) para os resultados a seguir.

) Total do ativo permanente: R$ 550,00
) Total dos saldos devedores: R$ 850,00
) Total das contas patrimoniais credoras: R$ 300,00
) O ativo é menor que a soma do passivo exigível

Custo da Mercadoria Vendida
Despesas Administrativas
ICMS sobre Vendas
PIS sobre Faturamento
Cofins
Venda de Mercadorias

Com base nesses dados, classifique e marque a resposta que
informa, respectivamente, os saldos de alguns itens da
Demonstração do Resultado do Exercício, a saber: Receita
Operacional Bruta; Deduções; Receita Operacional Líquida;
Lucro Operacional Bruto; Lucro Operacional:

     

(
(
(
(

Débito de caixa e crédito de despesa.
Débito de despesa e crédito de caixa.
Débito de adiantamento e crédito de despesa.
Débito de adiantamento e crédito de caixa
Débito de despesa e crédito de adiantamento

A empresa XYZ apresenta as seguintes contas de resultado:

Com relação ao lançamento abaixo, marque a opção incorreta:

•
•
•
•
•
•
•

A)
B)
C)
D)
E)

    

     

A)
B)
C)
D)
E)

Um funcionário percebe seu salário até o quinto dia do mês
seguinte ao mês trabalhado. Aos 20 dias do presente mês, seu
patrão resolveu antecipar 50% do salário a ser pago no mês
seguinte. A contabilidade da empresa respeita o regime de
competência. Marque o lançamento que representa o fato
ocorrido em 20/MM/AA:

Marque o item que define a escrituração da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) sobre Faturamento mensal
e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) sobre Faturamento mensal:
A) Ambos são impostos administrados pelo governo estadual
e são calculados mediante a aplicação de alíquotas sobre o
valor bruto das vendas, permitidas algumas deduções.
B) Ambos são administrados pela União e são calculados
mediante a aplicação de alíquotas sobre o valor bruto das
vendas, permitidas algumas deduções.
C) O PIS e a Cofins são contribuições recolhidas por meio da
GARE.
D) Só estão sujeitos ao recolhimento do PIS e da Cofins as
empresas que são obrigadas ao cálculo do IR pelo Lucro
Real.
E) Só estão sujeitos ao recolhimento do PIS e da Cofins as
empresas que são obrigadas ao cálculo do IR pelo Lucro
Presumido.
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A alíquota de um imposto federal é de 15% sobre a receita de
R$ 10.000,00. O vencimento para pagamento do imposto foi
em 31/03/09. Ao calcular o valor do imposto para pagamento
em 31/08/09, a contabilidade teve que acrescentar juros de 5%
sobre o valor do imposto e multa de 0,33% por dia de atraso
estando a multa limitada ao máximo de 20% sobre o valor do
imposto (conforme legislação). Qual o total a ser pago em
31/08/09 informado no DARF?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.575,00
R$ 1.875,00
R$ 2.244,00
R$ 6.500,00
R$ 11.500,00

São livros essenciais para a escrituração contábil de qualquer
entidade:
A) Livro de Apuração do ICMS e Livro de Atas de
Assembléia.
B) Livro Diário; Livro de Apuração do ICMS e Lalur.
C) Livro Caixa e Livro de Entrada e Saída de Mercadorias.
D) Livro Diário; Livro Razão e Livro Caixa.
E) Livro Caixa, Livro de Atas de Assembléia e Lalur.

    
A empresa XYZ de Compras realizou, no prazo de uma
semana, as seguintes operações:

    

1.

Para classificar um elemento patrimonial devemos conhecer sua
função no patrimônio da entidade. Conforme o motivo de sua
permanência na empresa poderemos justificar uma determinada
classificação. Assim, está correto pensar que:
A) Capital Social a Integralizar deve ser alocado no passivo
circulante.
B) Operações de créditos vencíveis durante cinco anos,
contraídas com bancos, devem ser alocadas no ativo
permanente.
C) O imposto de renda retido na fonte sobre o salário do
Funcionário deve ser alocado como despesa.
D) Participações permanentes em outras sociedades devem ser
alocadas no ativo imobilizado.
E) Veículo para uma empresa que compra e vende automóveis
poderá ser alocado como ativo circulante.

    
São funções do lançamento contábil e são elementos essenciais
desse lançamento o que encontramos na alternativa:
A) Assegurar que débitos e créditos sejam registrados no livro
caixa com local e data.
B) Narrar todos os atos administrativos envolvidos com o
acréscimo do patrimônio registrando a conta debitada e a
conta creditada.
C) Permitir o cálculo de tributos e a identificação da conta
debitada e da conta creditada.
D) Registrar monetariamente a história do fato contábil
identificando o local, data, conta debitada e creditada,
histórico e valor.
E) Registrar no livro caixa e no livro razão.

comprou objetos por R$ 2.000,00, pagando 30% de
entrada.
pagou a conta de luz vencida no mês passado, no valor de
R$ 95,00.
vendeu 2/4 dos objetos por R$ 800,0, recebendo 40% de
entrada.
registrou a conta de luz do mês (R$ 80,00) para pagamento
no mês seguinte.
vendeu, a vista, o resto dos objetos comprados, por R$
1.300,00.

2.
3.
4.
5.

Sabendo-se que a contabilização obedece aos princípios
fundamentais da contabilidade, as operações de compra e venda
não sofreram tributação e não houve outras transações no mês,
o registro contábil desses fatos, se corretamente lançados,
evidenciará o seguinte resultado do mês:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5,00 (lucro)
R$ 20,00 (lucro)
R$ 75,00 (prejuízo)
R$ 100,00 (lucro)
R$ 155,00 (prejuízo)

     
A Cia. XYZ, cujo exercício social tem duração de um ano e a
data de seu término, 31 de dezembro, contratou, em 01/09/08,
um empréstimo bancário com vencimento para 31/08/09,
pagando antecipadamente, naquela data, R$ 72.000,00 de juros
(R$ 2.000,00 por mês).
De acordo com Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as Sociedade por Ações, o Balanço
Patrimonial de 31/12/08, em decorrência dessa operação
financeira, apresentou:
A)
B)
C)
D)
E)

um acréscimo no disponível de R$ 8.000,00.
um valor realizável a curto prazo de R$ 8.000,00.
uma realização a longo prazo de R$ 24.000,00.
um passivo circulante de R$ 8.000,00.
uma despesa do exercício seguinte de R$ 16.000,00.

Página 10/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Governo do Estado de Pernambuco / Companhia Pernambucana de Saneamento / COMPESA
Concurso Público 2009
Tipo 1
Assistente de Saneamento e Gestão – Técnico de Contabilidade / Nível Médio

    

    

Analise as assertivas abaixo, relativas à compra de material de
estoque para revenda por uma empresa que atue no ramo de
comércio varejista.
1.

2.
3.

4.
5.

A compra de diversos itens por um preço total de R$
5.000,00, após um desconto de R$ 500,00 para pagamento
à vista, altera o lucro da empresa, mesmo antes da revenda
desses itens.
A compra de material de estoque por R$ 1.000,00, para
pagamento a prazo, acarreta um débito em conta de
estoques e um crédito em conta de passivo de fornecedores.
A compra de diversos itens de estoque, pelo preço total de
R$ 10.000,00, com pagamento de R$ 1.000,00 no ato e R$
9.000,00 a prazo, implica o registro de R$ 1.000,00 em
conta redutora do lucro operacional, além dos demais
registros.
A compra de itens no valor de R$ 20.000,00, com um custo
adicional de frete de R$ 400,00, implica um registro de R$
20.400,00 a débito de conta de estoques.
A compra de calçados para revenda, com emissão de nota
fiscal pelo fornecedor no valor total de R$ 30.000,00,
estando nele incluso um ICMS de R$ 3.000,00, acarreta um
registro pelo comprador a crédito de estoques no valor de
R$ 27.000,00.

BALANCETE DA CIA XYZ, em R$ 1,00
ATIVO
PASSIVO + PL
Caixa
135.000 Promissória
125.000
a Pagar
Mercadorias p/ Revenda
80.000 Duplicatas a
30.000
Pagar
Imóveis
50.000 Capital
170.000
Instalações
20.000
Maq.Equipamentos
40.000
TOTAL
325.000 TOTAL
325.000
A Cia XYZ vendeu R$ 100.000,00 de mercadorias, à vista, que
estavam no estoque e custaram R$ 50.000,00, mediante
despesas administrativas e de vendas de R$ 10.000,00, pagas à
vista. Após a escrituração destes fatos, o balancete acima:
A) não sofreu alteração no ativo.
B) apresentou um lucro de R$ 50.000,00.
C) apresentou um ativo com o saldo de R$ 365.000,00, após a
apuração do lucro líquido.
D) não apresentou alteração no saldo do disponível.
E) apresentou um disponível de R$ 235.000,00

    
A Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as Sociedade por Ações, estabelece, no artigo 178, que:
1. as contas do passivo serão dispostas em ordem crescente
do grau de exigibilidade.
2. as contas do ativo serão dispostas em ordem crescente de
grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos
grupos: ativo circulante; ativo realizável a longo prazo e
ativo permanente, dividido em investimentos, ativo
imobilizado e ativo diferido.
3. as contas do passivo serão dispostas em ordem decrescente
do grau do exigibilidade, apenas no longo prazo.
4. as contas do ativo serão dispostas em ordem decrescente de
grau de liquidez dos elementos nelas registrado, nos
grupos: ativo circulante; ativo realizável a longo prazo e
ativo permanente, dividido em investimentos, ativo
imobilizado e ativo diferido.
Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas
1, 2 e 3, apenas
4, apenas
2 e 4, apenas
1, 2, 3 e 4.

CU N

1
2
3
4
5

RA S

A)
B)
C)
D)
E)

HO

O número de assertivas corretas é:

Página 11/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

