SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ANALISTA FINANCEIRO
ATENÇÃO
 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Conhecimentos da Língua
Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o
Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da
Federação e o Número de Inscrição.
 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta
(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o
seu Número de Inscrição.
 As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
 O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05
Medicamentos vencidos serão recolhidos no Parque das Nações Indígenas no sábado
Campo Grande (MS) - O grupo de escoteiros Zilda Arns vai fazer orientações e recolhimento de medicamentos
vencidos neste sábado (8), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A iniciativa que tem o apoio do
CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul) faz parte do XXII Muteco (Mutirão
Escoteiro de Ação Ecológica).
A destinação ecologicamente correta dos medicamentos vencidos ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental,
parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
Desde dezembro de 2010, a Lei Municipal n°168/10 indicada pelo Conselho autorizava o poder público a
implantar pontos de coleta de medicamentos vencidos. A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura
ainda não foi regulamentada.
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta os medicamentos
sem qualquer cuidado com o Meio Ambiente, porque eles, em contato com o lençol freático e as águas de superfície,
provocam contaminação e acabam voltando para as nossas residências. As estações de tratamento de água não
eliminam esses produtos; então, a cada vez que abrimos uma torneira, saem, junto com a água, hormônios, antiinflamatórios, antibióticos, agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos”, explica o presidente do CRF/MS,
Ronaldo Abrão.
Os escoteiros, neste sábado, darão início a uma campanha que deve se estender ao longo do ano, no bairro
Aero Rancho. O recolhimento será das 8 às 17h.
Disponível em: www.radiowebs.com.br

01. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"medicamentos vencidos neste sábado (8)"; "no Parque das Nações Indígenas"
"autorizava o poder público a implantar pontos"; do XXII Muteco (Mutirão Escoteiro de Ação Ecológica).
"em contato com o lençol freático"; "água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos".
"e toda a sorte de produtos químicos"; "anti-inflamatórios, antibióticos, agrotóxicos".
"saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios"; "A destinação ecologicamente correta dos medicamentos
vencidos ficará a cargo".

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas nos itens I e III, os termos sublinhados são proparoxítonos.
B) No item II, a tonicidade do segundo termo sublinhado recai na penúltima sílaba.
C) No item III, o segundo termo sublinhado se acentua porque o "i" forma hiato.
D) No item IV, a tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
E) No item V, apenas a tonicidade de um dos termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
02. Observe os períodos abaixo:
I.
II.

"ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental, parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
"que deve se estender ao longo do ano, no bairro Aero Rancho”.

Em relação ao emprego das vírgulas, está CORRETO o que se afirma em
A) No item I, a vírgula é facultativa.
B) No item II, a vírgula se justifica por separar termos explicativos.
C) No item I, a vírgula poderia ser permutada por um ponto-e-vírgula, e isso não implicaria desobediência às normas
gramaticais vigentes.
D) No item II, a vírgula se justifica por separar elementos de mesma função sintática.
E) Em ambos os itens, as vírgulas isolam termos explicativos.
03. Observe o trecho abaixo:
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco"
Se os verbos sublinhados fossem permutados por INFORMAR, estaria CORRETO o que se afirma em
A) Precisamos informar a população o grande risco.
B) Precisamos informar a população do grande risco.
C) Precisamos informar à população no grande risco.

D) Precisamos informar à população ao grande risco.
E) Precisamos informar a população no grande risco.
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04. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.
A) "saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos" - se os termos sublinhados estivessem no singular, a
forma verbal "saem" poderia ficar no singular ou no plural.
B) "alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta" - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: alertar as populações do grande risco que ela corre quando descarta.
C) "A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS faz parte do XXII Muteco” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: As iniciativas que tem o apoio do CRF/MS fazem parte do XXII Muteco.
D) "A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada" - se ao termo "lei" fosse
acrescido "artigo", estaria correto o trecho: A lei e o artigo aprovados por unanimidade e sancionados pela prefeitura ainda
não foram regulamentadas.
E) "explica o presidente do CRF/MS, Ronaldo Abrão" - se ao termo "presidente" fosse acrescido "diretor", obrigatoriamente o
verbo se flexionaria no plural, concordando com ambos os sujeitos.
05. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"acabam voltando para as nossas residências"
"As estações de tratamento de água não eliminam esses produtos"
"e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada"
"A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS"
"agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos"

Em que item(ns) o termo sublinhado NÃO se classifica como PRONOME?
A) I e V.

B) II e III.

C) II.

D) I, III e V.

E) III.

06. Observe o trecho abaixo:
"Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la."
Sobre os conectivos sublinhados, está CORRETO o que se afirma em
A) O primeiro exprime uma circunstância modal.
B) O segundo exprime uma circunstância condicional.
C) O primeiro poderia ser substituído por " no entanto" e seria mantido o sentido original.
D) O segundo indica finalidade e poderia ser substituído por "a fim de que", sem causar prejuízo ao sentido original.
E) O segundo poderia ser permutado por "à medida que", preservando-se o sentido original.
TEXTO 02 para as questões de 07 a 10
Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.
Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.
Se achar que precisa voltar, volte!
Se perceber que precisa seguir, siga!
Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-a.
Se perder um amor, não se perca!
Se o achar, segure-o!
Fernando Pessoa
07. Sobre os verbos sublinhados no poema acima, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) Todos estão conjugados no imperativo afirmativo.
B) Todos têm o mesmo sujeito: tu.
C) Apenas um deles não está conjugado no imperativo afirmativo.
D) Se o sujeito estivesse na 1ª pessoa do plural, estaria correto: revoltemo-nos, sigamos, continuemos, matemos e não se
percamos.
E) Se o sujeito fosse "vós", estaria correto: revoltai-vos, sigais, continuais, mateis e não te percais.
08. Assinale a alternativa que contém uma mensagem NÃO declarada no poema de Pessoa.
A) O ser humano precisa se manter passivo diante das situações cotidianas.
B) O recomeço, às vezes, se faz necessário.
C) É importante nutrir esperanças, embora a elas se deva dar limites.
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D) Saudade é sentimento que deve ser vivido quando o momento o exige.
E) Há momentos em que o retorno é saudável.
09. Observe o trecho abaixo:
"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário."
Dito de outra forma, mantendo-se, no entanto, o sentido original, o trecho CORRETO está indicado na alternativa
A) É importante manter a rotina de vida, mesmo que os fatos o causem revolta.
B) Revoltar-se sempre é atitude que denota o quanto a pessoa é feliz.
C) Quando julgarem oportuno, as pessoas podem protestar diante de coisas ou fatos que não as fazem felizes.
D) A felicidade está atrelada a fatos que desencadeiam revoltas.
E) Ser feliz significa estar atento aos fatos e protestar levianamente, sem se preocupar com as consequências.
10. Observe que, no termo em parênteses de cada alternativa, existe uma lacuna. Em qual das alternativas, essa lacuna
deve ser preenchida com a(s) letra(s) maiúscula(s) do termo sublinhado?
A) "Se achar que preciSa voltar, volte!" (Cori_a)
B) "quando julgar neceSSário." ( Admi_ ível)
C) "Alague seu coração de esperanÇas" (Eficá _ia)

D) "Se aCHar que precisa voltar, volte! (Fa_ina)
E) "com o que não o faz feliZ"(Mi_antropo)

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Assinale a alternativa que apresenta a negação de: Saxofone é um instrumento de corda ou piano é um instrumento de
sopro.
A) Saxofone não é um instrumento de corda.
B) Saxofone não é um instrumento de corda ou piano não é um instrumento de sopro.
C) Saxofone não é um instrumento de corda e piano é um instrumento de sopro.
D) Saxofone não é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
E) Saxofone é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
12. Em um painel, as luzes brancas piscam 10 vezes por minuto, e as vermelhas piscam 15 vezes por minuto. Se as luzes
piscam simultaneamente em um dado instante, após quantos segundos, piscarão juntas novamente?
A) 15

B) 12

C) 9

D) 6

E) 3

13. Uma distribuidora tem 12 encomendas para transportar. Essas encomendas, todas com peso diferente, pesam entre
3 e 14 quilos. A empresa precisa acondicionar 6 encomendas em uma única embalagem, de forma que 1 encomenda
tenha exatamente 10 quilos, 3, menos de 10 quilos, e as demais, mais que 10 quilos. Quantas embalagens diferentes
podem ser feitas com essas encomendas?
A) 35

B) 38

C) 70

D) 140

E) 210

14. Em um congresso com 400 participantes, 120 falam inglês, 90 falam espanhol, 70 falam francês, 40 falam inglês e
espanhol, 35 falam inglês e francês, 25 falam espanhol e francês, e 7 falam os três idiomas. Assinale a alternativa que
apresenta, CORRETA e respectivamente, o número de participantes que falam, apenas, inglês, os que falam apenas
espanhol, os que falam apenas francês e os que não falam nenhum dos idiomas.
A) 52, 32, 17, 213
B) 52, 32, 17, 187
C) 120, 90, 40, 150

D) 120, 90, 40, 0
E) 202, 162, 112, 0

15. Assinale a alternativa que completa a sequência.
7D
5B
3A

11 G
13 K

......

A) 15 O
B) 15 P
C) 17 O
D) 17 P
E) 19 Q
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16. Assinale a alternativa que completa a sequência de dominós.

A)

B)

C)

D)

E)

17. Há três suspeitos de um crime: o motorista, o barbeiro e o jardineiro. Sabe-se que o crime foi cometido por um ou
mais de um dos suspeitos e que: 1. se o motorista é inocente, então o barbeiro é culpado; 2. ou o jardineiro é culpado
ou a barbeiro é culpado, não os dois; 3. o jardineiro não é inocente. Logo
A) somente o barbeiro é o culpado.
B) somente o jardineiro é o culpado.
C) o barbeiro e o jardineiro são os culpados.
D) o motorista e o jardineiro são os culpados.
E) o barbeiro e o motorista são os culpados.
18. Se Nathalia é dentista, então Eugênia é médica. Se Eugênia é médica, então Eduarda é advogada. Se Eduarda é
advogada, então Gabriela é engenheira. Ora, Gabriela é engenheira, então
A) Eugênia não é médica e Nathalia não é dentista.
B) Eduarda não é advogada e Eugênia é médica.
C) Eugênia é médica e Nathalia é dentista.
D) Eduarda é advogada e Eugênia é médica.
E) Eugênia não é médica e Nathalia é dentista.
19. Se é verdade que “alguns sapatos são vermelhos” e que “nenhum chinelo é vermelho”, então também é
necessariamente verdade que
A) nenhum chinelo é branco.
B) nenhum sapato é azul.
C) algum sapato é azul.

D) algum chinelo é branco.
E) algum sapato não é azul.

20. Em uma festa, há 10 crianças, sendo 6 meninos e 4 meninas. 3 brindes serão sorteados para as crianças. A
probabilidade de as 3 crianças ganhadoras dos brindes serem do mesmo sexo é
A) 10%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 30%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quando buscamos encontrar a relação percentual de cada conta ou grupo de contas do Balanço Patrimonial, em
relação ao valor total do Ativo ou do Passivo, estamos utilizando o método de análise de balanço denominado
A) análise por meio de quocientes.
B) análise vertical.
C) análise horizontal.
D) índices-padrão.
E) índices por quociente.
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Com os dados do Balanço Patrimonial em 31/12/X5, da Companhia ABC S/A, responda às questões 22, 23 e 24.
Ativo

31-12-X5

Circulante
Caixa e Bancos
Duplicatas a Receber
Estoques
Total Ativo Circulante

20.000
50.000
42.000
112.000

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo

88.000

Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo

88.000
200.000

Passivo e PL

31-12-X5

Circulante
Diversos a Pagar

70.000

Não Circulante
Financiamento

10.000

Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas
Total do PL
Total do Passivo

100.000
20.000
120.000
200.000

22. Qual o índice de liquidez corrente?
A) ILC = 1,60

B) ILC =1,27

C) ILC = 1,12

D) ILC = 1,78

E) ILC = 1,42

C) ILS = 0,60

D) ILS = 0,80

E) ILS = 1,00

C) ILG = 1,8

D) ILG = 1,6

E) ILG = 1,3

23. Qual o índice de liquidez seca?
A) ILS = 0.82

B) ILS =0.65

24. Qual o índice de liquidez geral?
A) ILG = 2,0

B) ILG = 2,5

25. Os quocientes de liquidez são
A) imediata, seco, giro dos estoques, geral.
B) corrente, rotatividade dos estoques, seco, imediata.
C) giro do ativo, geral, seco, imediata.
D) geral, corrente, seco, imediata.
E) imediata, giro do ativo, seco, corrente.
26. A Demonstração do Fluxo de Caixa explica as variações
A) no patrimônio líquido.
B) em duplicatas a receber.
C) no patrimônio líquido.

D) nas aplicações financeiras.
E) no disponível.

27. Sobre a estrutura do mercado de capitais, assinale V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.
( )

( )

( )

( )

O Mercado de Capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições
financeiras autorizadas. O mesmo é subdividido em Mercado Primário, Mercado Secundário e Mercado
Terciário.
É no Mercado Primário, em que se negocia a subscrição de novas ações ao público, isto é, em que os valores
mobiliários circulam pela primeira vez e em que a empresa obtém o capital para seus empreendimentos, pois o
dinheiro da venda vai para a empresa.
Já o Mercado Secundário são as demais negociações com esses títulos, como simples trocas de possuidores,
pois a empresa emissora já não terá mais contato com o dinheiro proveniente dessas trocas. Esse último
mercado se caracteriza, também, pelas negociações realizadas fora das bolsas, em negociações que
denominamos como mercado de balcão, trazendo, dessa forma, mais liquidez para esses ativos financeiros.
O Mercado Terciário é um mercado sem local físico determinado para a realização das transações. Elas são
realizadas por telefone, entre as instituições financeiras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, F, F, F

B) V, V, F, F

C) F, V, V, F
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D) V, V, V, F

E) F, F, V, V

28. Determine a taxa efetiva mensal de uma operação de desconto nas seguintes condições:
Prazo = 1 mês
d = 20% a.m.
A taxa efetiva corresponde a
A) 30% a.m.

B) 24% a.m.

C) 20% a.m.

D) 27% a.m.

E) 25% a.m.

29. Pelo critério de juros simples, determine uma taxa anual (a.a.) que seja proporcional à taxa de 7,5% a.q. (ao
quadrimestre) e uma taxa trimestral (a.t.) que seja proporcional a 7,6% a.s. (ao semestre). As taxas solicitadas
correspondem, respectivamente, a
A) 22,5% a.a. e 3,8% a.t.
B) 15% a.a. e 2,53% a.t.
C) 30% a.a. e 1,9% a.t.

D) 21,5% a.a. e 4,8% a.t.
E) 25% a.a. e 2,7% a.t.

30. Regular o valor interno da moeda para tanto, prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de
origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais
compete à(ao)
A) Comissão de Valores Mobiliários.
B) Conselho Monetário Nacional.
C) Banco Central.

D) Banco do Brasil.
E) Governo Federal.

31. Suponha que se depositam R$ 500,00 em um banco que paga 8% de juro capitalizado trimestralmente. Isso significa
que ao final de cada trimestre seu depósito fica maior. Quanto estará creditado na sua conta, ao final do primeiro
ano?
A) R$ 520,20

B) R$ 562,10

C) R$ 530,60

D) R$ 541,22

E) R$ 553,70

32. “É uma modalidade de mercado a prazo, em que são negociados direitos de comprar ou de vender um determinado
ativo mediante pagamento pelo comprador (titular) ao vendedor (lançador) de um valor chamado prêmio, com preço do
ativo e prazo de exercício previamente fixados”. A qual tipo de mercado se refere essa definição?
A) Mercado à vista
B) Mercado a termo
C) Mercado de opções

D) Mercado futuro
E) Mercado volátil

33. Considere a seguinte situação hipotética “Carlos aplicou R$ 5.000,00 em uma instituição financeira à taxa de juros
compostos de 24% a.a., capitalizados mensalmente”. Nessa situação, ao final de 2 meses, qual o montante dessa
aplicação de Carlos?
A) R$ 5.502,00

B) R$ 5.600,00

C) R$ 5.105,00

D) R$ 5.300,00

E) R$ 5.704,00

34. Qual a taxa semestral (a.s.) de juros compostos equivalente à taxa de 21% a.a. (ao ano)?
A) 12% a.s.

B) 8% a.s.

C) 13% a.s.

D) 7% ao a.s.

E) 10% a.s.

35. Para analisar a capacidade de pagamento de uma empresa no longo prazo, devemos ___________________________
pelo ___________________________.
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto acima.
A) observar os seus índices de liquidez e solvência / exercício anterior
B) projetar as demonstrações financeiras / número de anos correspondente ao vencimento da dívida
C) analisar o seu fluxo de caixa / resultado projetado para os 3 exercícios subsequentes
D) observar o Balanço Patrimonial / seu histórico no passado
E) analisar a Demonstração do Resultado do Exercício / resultado projetado para o exercício subsequente
36. Sobre o funcionamento das instituições financeiras, assinale V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.
( )

Os riscos financeiros de um banco podem se originar de suas diversas atividades operacionais, tais como
créditos concedidos, captações, variações das taxas de mercado, falhas internas e controle, entre outras.

( )

Risco de crédito é a possibilidade de uma instituição financeira não receber os valores (principal e
rendimentos e juros) prometidos pelos títulos que mantém em sua carteira de ativos recebíveis.
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( )

O risco de mercado está relacionado com o preço que o mercado estipula para seus bens e direitos
negociados pelos intermediários financeiros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, F, V

B) F, V, F

C) F, F, V

D) V, V, F

E) V, V, V

37. Quando uma análise procura, por exemplo, determinar dentre o montante dos recursos aplicados no Ativo, a parcela
que pertence aos sócios estará se preocupando com o ____________________________.
Já na apuração e apreciação do resultado das operações sociais, da remuneração dos investidores e do reinvestimento
desses resultados, estaremos analisando _________________________.
Finalmente, quando a atenção estiver voltada para o problema da solvência dos compromissos, estaremos preocupados
com a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, com _______________________.
Assinale a alternativa cujos termos preenchem CORRETAMENTE as lacunas do texto acima.
A) o aspecto estático da situação econômica / a situação econômica sob o aspecto dinâmico / a situação financeira
B) o aspecto dinâmico da situação econômica / a situação econômica sob o aspecto estático / a situação financeira
C) o aspecto estático da situação financeira / a situação financeira sob o aspecto dinâmico / a situação econômica
D) o aspecto dinâmico da situação financeira / a situação financeira sob o aspecto estático / a situação econômica
E) a situação econômica sob o aspecto dinâmico / o aspecto estático da situação econômica / a situação financeira
38. A análise de crédito é uma ferramenta fundamental para a decisão de crédito e consiste em um estudo da situação
global do devedor. Ela possibilita a elaboração de um parecer que demonstra, de maneira clara e objetiva,
A) um planejamento estratégico.
B) a possibilidade de o empréstimo ser realizado.
C) o desempenho econômico-financeiro do cliente.

D) um processo de tomada de decisão.
E) uma estratégia financeira.

39. A análise de forma estática e dinâmica da situação da empresa possibilitará, entre outras coisas,
A) aos credores avaliarem o retorno de seu investimento e segurança de seu investimento e aos investidores avaliarem a
garantia dos capitais emprestados e o retorno nos prazos estabelecidos.
B) aos investidores avaliarem o retorno de seu investimento e a segurança de seu investimento e aos credores avaliarem a
garantia dos capitais emprestados e o retorno nos prazos estabelecidos.
C) aos investidores avaliarem o retorno de seu investimento e o retorno nos prazos estabelecidos e aos credores avaliarem a
garantia dos capitais emprestados e a segurança de seu investimento.
D) aos credores avaliarem o retorno de seu investimento e o retorno nos prazos estabelecidos e aos investidores a garantia dos
capitais emprestados e a segurança de seu investimento.
E) aos investidores avaliarem o retorno de seu investimento, a segurança de seu investimento e a garantia dos capitais
emprestados e aos credores avaliarem o retorno nos prazos estabelecidos.
40. “É o método de custeio baseado em atividades. É o novo método de análise de custos que busca “rastrear” o gasto de
uma empresa para analisar, monitorar as diversas rotas de consumo dos recursos “diretamente identificáveis” com
suas atividades mais relevantes, e destas para os produtos de serviços”. Essa é a definição que se refere ao
A) Custeio por Absorção.
B) Custeio Direto ou Variável.
C) Custeio Padrão.

D) Custeio Marginal.
E) Custeio ABC.
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