FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
Comissão Executiva do Vestibular
Seleção Pública para a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS

LOCAL DE PROVA

PROVA OBJETIVA
22 de junho de 2008
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09h 00min

RG

TÉRMINO: 13h 00min

CONTADOR
ASSINATURA DO CANDIDATO

Leia com atenção todas as instruções abaixo.
O tempo utilizado para esta leitura está incluído no tempo de duração da prova.
01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 50.
02. Cada questão apresenta um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente uma é a correta.
03. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais o caderno de prova
deve ser, necessariamente, assinado no local indicado.
04. Examine se o caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida.
Se for o caso, informe, imediatamente, ao fiscal para que este comunique ao Coordenador. A CEV poderá não aceitar
reclamações após 30 minutos do início da prova.
05. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido
para a correção da prova.
06. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame
imediatamente, se houver discrepância.
07. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho.
08. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá
substituição do cartão-resposta.
09. Marque suas respostas pintando completamente o quadradinho correspondente à alternativa de sua opção. Assim:
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou ainda, aquela que, devido à marcação, não consiga ser identificada pela leitora, uma vez que a correção
da prova se dá por meio eletrônico.
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta de tinta azul ou preta, para marcação das respostas.
12. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação.
13. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer
natureza; bolsas; livros, jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos
que impeçam a visualização completa das orelhas.
14. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado fazendo
uso do aparelho celular, durante o período de realização da prova será, sumariamente, eliminado da Seleção.
15. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu cartão-resposta preenchido e o caderno de
prova, devidamente assinados, devendo, ainda, assinar a folha de presença.
16. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo.
17. O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15 horas do
dia 22 de junho de 2008.
18. O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o conteúdo de
questão da prova. O prazo para interposição de recursos finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.
19. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do
Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
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PROVA OBJETIVA:
Este Caderno de Prova contém 50 (cinqüenta)
questões, numeradas de 01 a 50, todas com 04
(quatro) alternativas. Verifique se o caderno está
completo ou se há imperfeições. Nestes casos,
informe, imediatamente, ao fiscal.

Marque seu cartão-resposta,
pintando completamente o
quadrinho correspondente à sua
resposta, conforme o modelo:

Código 02: ANALISTA DE GESTÃO/CONTADOR

•

O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15
horas do dia 22 de junho de 2008.

•

O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o
conteúdo de questão da prova. O prazo para interposição de recursos inicia às 08 horas do dia 23 de junho
e finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.

•

Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no
Campus do Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Da leitura do texto, depreende-se que
A) liberdade
significa
transferir
responsabilidade para terceiros.

Texto I – Ser Livre: tão Difícil quanto Inevitável
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

a

B) a vida madura está condicionada à liberdade e
à democracia.

O que explica o êxito temporário das formas
negadoras da liberdade é a dificuldade profunda
e muito camuflada de aceitar o enfrentamento
da vida inerente à liberdade. É mais cômodo
delegar a responsabilidade a uma instituição
externa (governo, clubes, partidos, religiões,
autoridades de qualquer tipo: intelectuais,
religiosas,
filosóficas,
tecnocráticas,
policiais, militares etc) e deixar com ela o peso
das decisões do que viver em si próprio a
responsabilidade de decidir, escolher, enfrentar
os problemas da solidão, individualidade,
limitação, injunções e frustrações inerentes a
qualquer tipo de liberdade.
Difícil é ser maduro. Difícil é aceitar as
responsabilidades da vida. Por isso delegar
poder, responsabilidade e livrar-se do problema
(situação infantil) é sempre mais cômodo,
embora, paradoxalmente, acabe levando à
negação posterior da delegação autoritária
porque quem a assume acaba por não a
suportar, tal o preço da sua manutenção, e
cai no arbítrio e na opressão.
Liberdade
e
democracia
são,
pois,
instâncias inevitáveis e assustadoras, sem as
quais a vida madura (de uma pessoa ou um país)
é
impossível,
mas
com
as
quais
a
responsabilidade aumenta e, com ela, a
capacidade de tolerar imperfeições, frustrações,
demoras,
aparentes
desarmonias,
erros,
justamente o que é difícil de aceitar: a lenta
gestação da evolução.
(Artur da Távola. Alguém que já não fui. Rio de
Janeiro, Salamandra, 1979. P. 156)

C) o preço da manutenção
temporário e elevado.

da

liberdade

é

D) as instituições são responsáveis pela garantia
da liberdade.
02. O “O” do início do texto, linha 01, na classe
gramatical e no sentido, corresponde ao termo
A) Aquilo.
B) O fato.
C) Algo.
D) O motivo.
03. Fica correto
palavra

empregar

uma

vírgula

após

A) “liberdade”, linha 02.
B) “cômodo”, linha 04.
C) “autoritária”, linha 20.
D) “democracia”, linha 24.
04. Considere as seguintes afirmações:
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I.

“camuflada”,
dissimulada.

II.

“delegar”, linha 05, significa mostrar.

linha

03,

significa

a
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Sobre as afirmações, assinale o correto.

10. Assinale a alternativa que contém uma palavra
que tem acento gráfico pelo mesmo motivo que a
palavra “inevitáveis”, linha 25.

A) Somente a I é verdadeira.
B) Somente a II é verdadeira.

A) Anéis.

C) A I e a II são verdadeiras.

B) Explicássemos.

D) A I e a II são falsas.

C) Pára.
05. As seqüências de vírgulas entre os parênteses, a
partir da linha 06, têm como finalidade

D) Cabíveis.

A) indicar a omissão do verbo.
B) isolar umas circunstâncias.
C) separar termos de mesma função.

Texto II – Preço Sofrerá Reajuste de 7,2% no
Ceará

D) destacar substantivos e adjetivos.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

06. Assinale a alternativa que contém uma frase na
qual a palavra destacada tem o mesmo sentido de
“injunções”, linha 13.
A) Há dificuldades para se adquirir a liberdade.
B) Há certas imposições na vida das pessoas.
C) São muitas as alegrias dos homens.
D) As ligações entre as pessoas devem ser
fortes.
07. A conjunção “embora”, linha 19, estabelece
relação de
A) explicação.
B) causa.
C) oposição.
D) conseqüência.
08. A passagem “tal o preço da sua manutenção”,
linha 22, expressa idéia de
A) efeito.
B) condição.

O preço do gás natural vai subir, em
média, 7,2% para os setores industrial,
comercial, termogerador e veicular (GNV), a
partir de amanhã, no Ceará. Com este novo
reajuste, o preço do metro cúbico do GNV para
o consumidor final poderá saltar de R$ 1,69 para
1,76, com incremento de 7,32%, dependendo de
quanto cada posto de combustível irá repassar
para a bomba.
Se os postos transferirem integralmente a
alteração nos preços do gás natural para o
consumidor, o produto terá subido 26,61%, em
apenas um ano; quatro vezes mais do que o
INPC, dos últimos 12 meses, em torno de 5%.
Em maio de 2007, o metro cúbico do GNV na
bomba custava R$ 1,39.
O aumento decorre do reajuste tarifário da
margem bruta da Companhia de Gás do Ceará
(Cegás), aprovada pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
(Arce), no último dia 16, mas confirmada por
ambas, apenas ontem. A margem bruta
representa o pagamento dos serviços de
distribuição do gás natural prestados pela
Cegás.
(Diário do Nordeste. 27 de maio de 2008)

C) proporção.
D) causa.

11. O objetivo principal do texto é
A) mostrar as variações dos reajustes nas tarifas
do gás natural.

09. É correto afirmar-se sobre o vocábulo “pois”,
linha 24, que
A) é um pronome e equivale à palavra também.

B) criticar as empresas
reajustes tarifários.

B) é uma conjunção
portanto.

palavra

C) responsabilizar os postos de combustíveis
pelos aumentos das tarifas.

C) é um pronome e equivale à palavra portanto.

D) revelar as contradições entre os fabricantes
de gás natural.

D) é uma conjunção
também.

e

e

equivale

equivale

à

à

palavra

responsáveis

pelos

12. Com relação aos parágrafos do texto II, é correto
afirmar que
A) iniciam-se com um elemento de coesão.
B) tratam do mesmo assunto.
C) apresentam introdução, desenvolvimento e
conclusão
D) têm tópico frasal.
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13. Com relação às palavras “gás”, linha 33, e
“industrial”, linha 34,

19. Do mesmo modo que “prestados”, linha 56, a
concordância nominal está correta em

A) somente a primeira tem acento gráfico no
plural.

A) É meio-dia e meio.
B) A margem tarifária está menas bruta.

B) somente a segunda tem acento gráfico no
plural.

C) O preço do gás subirá, haja visto o reajuste.

C) as duas têm acento gráfico no plural.

D) Anexos à carta enviaremos os dados dos
reajustes.

D) nenhuma tem acento gráfico no plural.
20. Com relação ao gênero textual, predominam no
texto I e no texto II, respectivamente,

14. Expressa idéia de futuro a forma verbal

A) a narração e a descrição.

A) “vai subir”, linha 33.

B) a narração e a dissertação.

B) “transferirem”, linha 42.
C) “custava”, linha 48.

C) a dissertação e a descrição.

D) “representa”, linha 55.

D) a dissertação e a narração.

15. A palavra “reajuste”, linha 37,
seguintes processos de formação:

sofreu

os
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A) ajuste → reajustar → ajustar → reajuste.
B) justo → ajustar → reajustar → reajuste.

21. A seguir, encontra-se uma relação de contas em ordem
alfabética, constantes do Plano de Contas elaborado
para a empresa Palermo Comércio e Distribuição Ltda.

C) ajuste → ajustar → reajustar → reajuste.
D) justo → reajustar → ajustar → reajuste.

16. Caso houvesse uma substituição do objeto direto
do verbo “transferirem”, linha 42, a frase
correta seria
A) Se os postos
consumidor...

lhe

transferirem

para

o

B) Se os postos
consumidor...

lhes

transferirem

para

o

C) Se os postos
consumidor...

a

para

o

D) Se os postos
consumidor...

as

transferirem
transferirem

para

o

Aluguéis Ativos

Lucros Acumulados

Caixa

Mercadorias

Capital Social

Móveis e Utensílios

Clientes

Receitas de Vendas

Custo das Mercadorias
Vendidas

Reservas de Reavaliação

Fornecedores

Despesas Financeiras

ICMS sobre as Vendas

Salários e Encargos

Impostos a Recolher

Títulos a Pagar

Juros Passivos

17. A sigla “INPC”, linha 46, significa

Observando-se as contas acima sob a ótica da escola
patrimonialista, a “Teoria das Contas” mais adotada
na Contabilidade, podemos identificar na lista

A) Imposto Nacional de Políticas Comerciais.
B) Imposto
de
Consumidor.

Negócios

de

Preços

ao

C) Índice de Negócios de Políticas Comerciais.

A)

10 (dez) contas de resultado e 7 (sete) contas
patrimoniais.

B)

9 (nove) contas de resultado e 8 (oito) contas
patrimoniais.

C)

8 (oito) contas de resultado e 9 (nove) contas
patrimoniais.

D)

7 (sete) contas de resultado e 10 (dez) contas
patrimoniais.

D) Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

18. A expressão “em torno de”, linha 46, denota
idéia de
A) aproximação.
B) exclusão.
C) inclusão.
D) retificação.
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22. De acordo com os preceitos de contabilidade vigentes
no Brasil, assinale o correto.
A)

Classificam-se como reservas de capital as doações
e subvenções de qualquer natureza.

B)

Classificam-se como reservas de lucro as contas
que registrem ágio na emissão de ações.

C)

No grupo de resultados de exercícios futuros
incluem-se valores recebidos por conta de entregas
que se realizarão futuramente, já deduzidos dos
custos e despesas correspondentes, incorridos ou a
incorrer.

D)

A reserva legal será constituída com destinação de
5% do lucro líquido do exercício, obrigatoriamente,
até que o seu valor atinja 30% do capital social.

Compra de 600 unidades preço de fatura R$
1.800,00 data 02/10

•

Venda de 400 unidades preço de fatura R$
1.600,00 data 03/10

•

Compra de 200 unidades preço de fatura R$
800,00 data 05/10

•

Venda de 300 unidades preço de fatura R$
1.500,00 data 10/10

•

Compra de 500 unidades preço de fatura R$
2.500,00 data 15/10

•

Venda de 300 unidades preço de fatura R$
1.200,00 data 16/10

R$ 1.080,00, se for avaliado a PEPS.

B)

R$ 1.440,00, se for avaliado a UEPS.

C)

R$ 1.388,00, se for avaliado a UEPS.

D)

R$ 1.530,00, se for avaliado a PEPS.

lucro operacional bruto, pelo critério PEPS, foi de
R$ 7.640,00.

B)

estoque final,
R$ 8.640,00.

pelo

critério

UEPS,

foi

custo da mercadoria vendida, pelo critério UEPS,
foi de R$ 21.360,00.

•

Salários de dezembro, no valor de R$ 15.000,00,
ainda não quitados;

•

Juros de R$ 4.000,00 já vencidos no exercício,
mas ainda não recebidos;

•

Aluguéis de R$ 6.300,00, referentes a janeiro de
2007, pagos em dezembro de 2006;

•

Comissões de R$ 7.200,00, recebidas em
dezembro de 2006, mas que se referem ao
exercício seguinte.

A)

R$ 38.100,00.

B)

R$ 32.700,00.

C)

R$ 45.300,00.

D)

R$ 39.900,00.

26. Na equação geral do sistema contábil, também, são
considerados como origem de recursos
A)

os aumentos de ativo, os aumentos de despesas
e as diminuições de passivo.

B)

os aumentos de patrimônio líquido, os aumentos
de resultado e as diminuições de passivo.

C)

os aumentos de ativo, os aumentos de resultado
e as diminuições de passivo.

D)

os aumentos de passivo, os aumentos
patrimônio líquido e as diminuições de ativo.

de

27. O lançamento correspondente a um cheque sacado
no banco em que a empresa mantém conta corrente,
para suprimento de caixa

24. A movimentação do estoque de mercadorias para
revenda da empresa Doce Vida Comercial Ltda., no
mês 10/2005, apresentou um estoque inicial de
1.200 unidades a R$ 12.000,00; estoque final de 720
unidades e vendas brutas de R$ 29.000,00. As
compras do período foram 1.500 unidades no valor
total de R$ 18.000,00. Sabendo-se que as operações
não sofreram qualquer tributação, pode-se afirmar,
corretamente, que o valor do
A)

D)

Após a contabilização dos ajustes, segundo o
Princípio da Competência, o lucro do exercício passou
a ser de

Sabendo-se que o estoque, em primeiro de outubro,
constava de 100 unidades ao custo unitário de
R$ 2,70 e com base no fluxo demonstrado
anteriormente, pode-se dizer, corretamente, que o
estoque de mercadorias em 31/10/2005 terá o valor
de
A)

custo da mercadoria vendida, pelo critério PEPS,
foi de R$ 22.800,00.

25. Na empresa Paraíso dos Trópicos Ltda., o resultado
do exercício havia sido apurado acusando um lucro
de R$ 50.000,00, quando foram realizadas as
verificações de saldos, para efeito de ajustes de
encerramento e elaboração do balanço patrimonial.
Os resultados contabilizados, segundo o regime
contábil de Caixa, ao longo do período, evidenciaram
a existência de:

23. Abaixo, está demonstrado o fluxo de entradas e
saídas da mercadoria alfa da empresa Beta, em
outubro de 2005. As compras e as vendas foram
tributadas com ICMS de 10%.
•

C)

de
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A)

reduz o Ativo Circulante.

B)

mantém o Ativo Circulante.

C)

reduz o Passivo Circulante.

D)

aumenta o Passivo Circulante.
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31. A despesa é considerada incorrida quando

28. Assinale a alternativa que contém o lançamento
contábil (simplificado) a ser registrado no Livro
Diário, referente à quitação de duplicatas no valor de
R$ 2.500,00, com juros de 10% de seu valor.
A)

A)

ocorrer o surgimento
correspondente passivo.

Diversos

B)

deixar de existir o correspondente valor passivo.

a Bancos conta Movimento

C)

ocorrer a diminuição ou a extinção do valor
econômico de um ativo.

D)

ocorrer aumento do Patrimônio Líquido.

Duplicatas a Pagar

2.500,00

Juros Ativos

B)

250,00

2.500,00

C)

250,00

2.750,00

Bancos conta Movimento
a Diversos
a Duplicatas a Pagar

2.500,00

a Juros Ativos

D)

250,00

2.750,00

a Diversos

a Juros Ativos

2.500,00
250,00

sem

2.750,00

29. Uma pequena empresa, no ramo de armarinho e
brinquedos, utiliza um sistema de controle de seus
negócios bastante arcaico: registra os ingressos de
numerário em seu caixa, como receitas, e os
pagamentos efetuados, tais como salários pagos,
pagamento de contas de água e luz, aluguel,
impostos e compras efetuadas, etc, como despesas.
Essa é uma sistemática inadequada, de acordo com
um princípio da contabilidade, geralmente, aceito.
Assinale a alternativa que contém esse princípio.
A)

Princípio do Custo Histórico como Base de Valor.

B)

Princípio da Prudência.

C)

Princípio da Competência.

D)

Princípio da Continuidade.

errado, pois fere o Princípio do Registro pelo
Valor Original.

B)

correto, pois está de acordo com o Princípio da
Atualização Monetária.

C)

errado, pois fere o Princípio da Oportunidade.

D)

errado, pois fere o Princípio da Prudência.

Competência.

B)

Prudência.

C)

Oportunidade.

D)

Entidade.

A)

R$ 30.000,00.

B)

R$ 15.000,00.

C)

R$ 18.000,00.

D)

R$ 3.000,00.

34. O procedimento de separar na contabilidade o
patrimônio da empresa do patrimônio de seus sócios
está fundamentado no conceito da

30. A empresa Firmino & Franco Ltda. adquiriu um imóvel
por R$ 250.000,00. O contador fez o registro pelo
valor de mercado, uma vez que o imóvel estava
avaliado em R$ 350.000,00, com a finalidade de
aumentar o Ativo da empresa. O procedimento de
registro adotado está
A)

A)

33. As vendas de uma determinada empresa, em
setembro de 2007, somaram R$ 30.000,00, tendo
recebido 50% a vista e o restante com 30 e 60 dias.
No mesmo mês, a referida empresa incorreu em
despesas de R$ 12.000,00, a serem pagas no mês
seguinte.
Em
observância
ao
Princípio
da
Competência, o resultado do mês de setembro de
2007 seria Lucro de

Bancos conta Movimento

a Duplicatas a Receber

ativo

32. Um contador, ao elaborar a Demonstração de
Resultado do Exercício de determinada empresa,
considerou como receita do período o valor das
vendas em negociação, apesar de ainda não
fechadas, com o intuito de aumentar o faturamento
da empresa. De acordo com os Princípios de
Contabilidade, geralmente aceitos, essa prática fere o
Princípio da

a Bancos conta Movimento

Juros Ativos

um

2.750,00

Diversos

Duplicatas a Receber

de

A)

Entidade.

B)

Identidade.

C)

Prudência.

D)

Oportunidade.

35. Uma determinada empresa contratou seguros, com
cobertura para 12 (doze) meses e vigência a partir
de 01.09.2006, pagando, a vista, o prêmio no valor
de R$ 4.800,00. Com base nessa operação, por
ocasião
do
encerramento
do
exercício,
em
31.12.2006, o saldo da conta de Despesas de
Seguros a Apropriar foi de
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A)

R$ 1.600,00.

B)

R$ 3.200,00.

C)

R$ 4.800,00.

D)

R$ 2.400,00.
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36. Uma empresa apresenta os seguintes elementos do
seu patrimônio:

FATOS CONTÁBEIS

VALORES
(R$)

Desconto de duplicatas no banco
ELEMENTOS PATRIMONIAIS

VALORES
(R$)

1. Dinheiro na tesouraria

76.600,00

2. Máquinas para uso da empresa

50.000,00

3. Máquinas para revender

150.000,00

4. Materiais para consumo

12.000,00

5. Equipamento para uso da
empresa
6. Duplicatas Emitidas pela empresa

89.000,00
56.000,00

8. Notas promissórias Emitidas pela
empresa

43.000,00

9. Notas promissórias Emitidas por
terceiros

30.000,00

10. Empréstimos Obtidos pela
empresa

61.000,00

11. Empréstimos Concedidos a
terceiros

23.000,00

12. Capital Social registrado na
Junta Comercial

200.000,00

R$ 205.000,00 e R$ 309.000,00.

B)

R$ 155.000,00 e R$ 109.000,00.

C)

R$ 275.000,00 e R$ 109.000,00.

D)

R$ 155.000,00 e R$ 200.000,00.

17.900,00

Remessa de duplicatas para
cobrança simples no banco

10.500,00

Vendas a prazo de mercadorias

45.000,00

Vendas à vista de mercadorias

34.000,00

A)

R$ 55.500,00.

B)

R$ 45.000,00.

C)

R$ 68.500,00.

D)

R$ 58.000,00.

40. Considere os dados fictícios, a seguir:
CONTAS

Modificativo Diminutivo.

B)

Modificativo Aumentativo.

C)

Permutativo compensando elementos ativos.

D)

Misto compensando elementos do passivo.

não aumenta nem diminui o Patrimônio Líquido.

B)

aumenta o Patrimônio Líquido.

C)

aumenta o Passivo e diminui o Ativo.

D)

aumenta o Ativo e diminui o Passivo.

 Custo das Mercadorias Vendidas

156.320,00

 Compras de Mercadorias

189.390,00
89.590,00

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o
valor do Estoque Final e de Receita Operacional
Líquida.
A)

R$ 245.910,00 e R$ 109.610,00.

B)

R$ 278.980,00 e R$ 43.470,00.

C)

R$ 43.470,00 e R$ 278.980,00.

D)

R$ 109.610,00 e R$ 245.910,00.

41. O Ativo de uma entidade compreende os Bens e
Direitos, tais como:

38. A utilização de reservas de capital para o aumento do
capital social da empresa
A)

76.540,00

 Resultado Operacional Bruto

37. O lançamento de recebimento de duplicata em
dinheiro é um fato
A)

Valores (R$)

 Estoque Inicial

De acordo com esses elementos patrimoniais supra
descritos, nas suas relações com terceiros, a empresa
possui direitos e obrigações, respectivamente de
A)

Recebimento de duplicatas em caixa

O saldo da conta Clientes, em 31.03.2006, era de:

220.000,00

7. Duplicatas Emitidas por terceiros

13.000,00

A)

Estoque de Mercadorias, Caixa, Bancos conta
Movimento e Receitas Líquidas de Vendas.

B)

Clientes, Títulos a Receber, Receitas Financeiras
e Máquinas e Equipamentos.

C)

Instalações, Aplicações financeiras, Impostos a
Recuperar e Empréstimos a Diretores.

D)

Empréstimos
Adiantamento
Tesouraria.

a
Receber
de
a Fornecedores e

Terceiros,
Ações em

42. Uma empresa possuía, em sua carteira de clientes,
três duplicatas – Cliente A: R$ 5.000,00; Cliente B:
R$ 10.000,00 e Cliente C: R$ 15.000,00. O saldo da
Conta Duplicatas a Receber era de R$ 30.000,00. Em
02/01/2007, as duplicatas foram descontadas junto a
um banco. Após o lançamento contábil do desconto
das duplicatas, os saldos das contas Duplicatas a
Receber e Duplicatas Descontadas ficaram assim
representados, respectivamente:

39. O saldo da conta Clientes de uma Empresa, em
01.03.2006, era de R$ 41.400,00. Durante o mês de
março, ocorreram os seguintes fatos:
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A)

saldo zero e credor em R$ 30.000,00.

B)

devedor em R$ 30.000,00 e saldo zero.

C)

credor em R$ 30.000,00 e devedor em R$
30.000,00.

D)

devedor em R$ 30.000,00 e credor em R$
30.000,00.

47. Mantidos constantes os demais elementos e
considerando inexistir Realizável a Longo Prazo,
quanto
maior
o
quociente
de
Imobilização/(Patrimônio Líquido + Exigível a Longo
Prazo), menor será o quociente de

43. São evidenciados, na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, os montantes
A)

da retificação de erros de exercícios anteriores e
dos efeitos da equivalência patrimonial.

B)

das amortizações do ágio na emissão de ações e
do valor das ações preferenciais, em tesouraria.

C)

dos efeitos da mudança de critérios contábeis e
do ágio na emissão de ações.

D)

de ganhos com investimentos em controladas e
das reservas para retenção de lucro para
expansão.

44. A principal
determinar

finalidade

da

análise

horizontal

a evolução de elementos das Demonstrações
Contábeis e caracterizar tendências.

B)

a relação de uma conta com o todo de que faz
parte.

C)

índices–padrão de crescimento das contas do
balanço.

D)

quocientes
de
liquidez,
rotatividade e rentabilidade.

B)

25 dias.

C)

20 dias.

D)

45 dias.

Liquidez Corrente.

C)

Rotação de estoques.

D)

Endividamento.

48. Quando buscamos encontrar a relação percentual de
um elemento com o todo do qual ele faz parte,
estamos utilizando o método de análise de balanço
denominado
A)

Análise por meio de quocientes.

B)

Análise vertical.

C)

Análise horizontal.

D)

Índices–padrão.

49. No que diz respeito à Taxa de Retorno sobre o
Investimento
de
uma
determinada
empresa,
podemos afirmar, corretamente, que é a razão entre
o Lucro Líquido e o

endividamento,

46. Supondo que o Índice de Liquidez Corrente de uma
determinada empresa, no ano 2006, seja de 1,6, a
interpretação que poderá ser feita é a seguinte:
A)

para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,60 de dinheiro, estoques e valores a
receber, no curto prazo.

B)

para cada R$ 1,60 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,00 de dinheiro, estoques e valores a
receber, no curto prazo.

C)

Para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,60 de dinheiro na empresa.

D)

Para cada R$ 1,60 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,00 de dinheiro e valores a receber no
curto prazo.

A)

Patrimônio Líquido.

B)

Ativo Circulante.

C)

Ativo Permanente.

D)

Ativo Total.

50. Supondo que o Índice de Liquidez Seca de uma
determinada empresa, no ano de 2006, seja de 1,1,
a interpretação que poderá ser feita é a seguinte:

45. Uma empresa com Prazo Médio de Renovação dos
Estoques (PMRE) igual a 20 dias e Prazo Médio de
Recebimento das Vendas (PMRV) igual a 45 dias terá
um ciclo operacional de
65 dias.

Rentabilidade.

B)

é

A)

A)

A)
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A)

para cada R$ 1,10 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,00 de dinheiro, estoques e valores a
receber no curto prazo.

B)

para cada R$ 1,10 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,00 de dinheiro, estoques e valores a
receber no curto prazo.

C)

para cada $ 1,00 de dívidas de curto prazo,
existe R$ 1,10 de dinheiro na empresa.

D)

para cada $ 1,00 de dívida de curto prazo, existe
$1,10 de dinheiro e valores a receber no curto
prazo.

