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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Sobre o texto analise as afirmativas a seguir.

Texto para responder às questões de 01 a 15.

I.

A tragédia alheia pode tocar as pessoas de
muitos modos, e confirma-se a motivação
pessoal da compaixão.
II. Há uma reformulação do pensamento, oposta à
ideia de que a compaixão é um ato altruísta de
esquecimento de si mesmo.
III. As motivações pessoais da compaixão
impossibilitam a crítica social.

133. “Não pensar mais em si”
Seria necessário refletir sobre isso
seriamente: por que saltamos à água para socorrer
alguém que está se afogando, embora não tenhamos
por ele qualquer simpatia particular? Por compaixão:
só pensamos no próximo — responde o irrefletido.
Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que
cospe sangue, embora na realidade não lhe
queiramos bem? Por compaixão: nesse momento
não pensamos mais em nós — responde o mesmo
irrefletido. A verdade é que na compaixão — quero
dizer, no que costumamos chamar erradamente
compaixão — não pensamos certamente em nós de
modo consciente, mas inconscientemente pensamos
e pensamos muito, da mesma maneira que, quando
escorregamos, executamos inconscientemente os
movimentos contrários que restabelecem o
equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. O
acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência, talvez nossa covardia, se não o
socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma
diminuição de nossa honra perante os outros ou
diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos
acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do
perigo que também nos espia; mesmo que fosse
como simples indício da incerteza e da fragilidade
humanas que pode produzir em nós um efeito
penoso. Rechaçamos esse tipo de miséria e de
ofensa e respondemos com um ato de compaixão
que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
vingança. Podemos imaginar que no fundo é em nós
que pensamos, considerando a decisão que
tomamos em todos os casos em que podemos evitar
o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão
na miséria: decidimos não deixar de evitar, sempre
que podemos vir a desempenhar o papel de homens
fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre que
queremos experimentar o inverso de nossa felicidade
ou mesmo quando esperamos nos divertir com nosso
aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo e que pode ser de natureza muito variada,
pois em todos os casos é um sofrimento de que está
isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos
respeito a nós tal como o dele diz respeito a ele. Ora,
só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando
nos entregamos a atos de compaixão. [...]

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e II, somente.
I, II e III.

Questão 02

O texto de Friedrich Nietzsche faz uma crítica à:
A) ideia de compaixão aceita pelo senso comum.
B) impotência e covardia dos que sofrem.
C) verdade de que somente o consciente pensa em
si mesmo.
D) confusão gerada pelos sentimentos de covardia,
honra e percepção do perigo.
E) diminuição do bom senso nas atitudes altruístas.

Questão 03

No trecho “...EMBORA não tenhamos por ele
qualquer simpatia particular?” a palavra em
destaque expressa, no contexto, o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência.
conclusão.
concessão.
explicação.
causa.

NIETZSCHE, Friedrich. Aurora. Trad. Antonio Carlos Braga. São
Paulo: Escala, 2007. p. 104-105.
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Questão 04

Questão 07

O mecanismo de uso anafórico dos pronomes
contribui para a coesão e para a compreensão dos
textos, porque evita repetições e garante a
manutenção dos sentidos referidos. Exemplo
inadequado a essa definição pode ser identificado no
uso do pronome destacado em:

Analise as afirmativas a seguir sobre o fragmento:
“O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência...”
I. NOS e NOSSA são pronomes adjetivos.
II. Os verbos tocar e fazer estão flexionados no
presente do indicativo e no futuro do pretérito,
respectivamente.
III. A palavra OUTRO, no contexto, é um
substantivo.

A) “Seria necessário refletir sobre ISSO”
B) “embora não tenhamos por ELE qualquer
simpatia particular?”
C) “para socorrer ALGUÉM que está se afogando”
D) “Rechaçamos ESSE tipo de miséria e de ofensa”
E) “daquele QUE cospe sangue”

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

Questão 08

A opção em que a palavra destacada encontra-se em
sentido figurado ou conotativo é:
A) “pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
VINGANÇA.”
B) “Seria necessário REFLETIR sobre isso
seriamente”
C) “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento
dos outros um aviso do PERIGO”
D) “Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele
que cospe SANGUE”
E) “O acidente do outro nos TOCA”

Questão 05

Conforme as regras de colocação e uso dos
pronomes, a reescrita da frase “... por que saltamos à
água para socorrer ALGUÉM”, substituindo a palavra
em destaque por um pronome oblíquo átono, seria:
A)
B)
C)
D)
E)

por que saltamos à água para socorrer-lhe.
por que saltamos à água para socorrê-lo.
por que saltamos à água para lhe socorrer.
por que saltamos à água para socorrer-nos.
por que saltamos à água para socorrer-no.

Questão 09

Como ficará a forma verbal do fragmento
“Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa”,
passando-a para a voz passiva analítica?

Questão 06

Em “... TAL COMO o dele diz respeito a ele.”, os
elementos em destaque atribuem à oração ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

finalidade.
consequência.
conclusão.
comparação.
causa.

Seja rechaçado
Rechaçam-se
Fosse rechaçado
Será rechaçado
É rechaçado

Questão 10

A oração destacada no fragmento “A verdade é QUE
NA COMPAIXÃO — quero dizer, no que costumamos
chamar erradamente compaixão — NÃO
PENSAMOS CERTAMENTE EM NÓS DE MODO
CONSCIENTE” é subordinada:
A)
B)
C)
D)
E)
03

substantiva predicativa.
substantiva subjetiva.
adjetiva restritiva.
adverbial causal.
substantiva objetiva direta.
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Questão 11

Questão 15

Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula
poderia ser colocada imediatamente depois de:

Assinale a alternativa que contém afirmação correta,
considerando a acentuação das palavras
EQUILÍBRIO, INDÍCIO e IMPOTÊNCIA.

I.

CERTAMENTE, na frase “não pensamos
certamente em nós de modo consciente”
II. NÓS, na frase “diz-nos respeito a nós tal como o
dele diz respeito a ele.”
III. QUE, na frase “Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo...”

A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se
acentuam proparoxítonas terminadas em A ou O.
B) A maioria das proparoxítonas terminadas em A, E
e O são acentuadas.
C) Ainda recebem acento as paroxítonas
terminadas em ditongos crescentes.
D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas
possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o
acento estilístico.
E) Os ditongos, sempre que tiverem pronúncia
fechada, exigem acentuação da vogal da sílaba
anterior.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

Questão 12

Sobre os elementos da oração “diz-nos respeito a
nós”, pode-se afirmar corretamente que há nela:
A)
B)
C)
D)
E)

objeto indireto pleonástico.
verbo intransitivo.
objeto direto preposicionado.
sujeito inexistente.
predicativo do objeto.

Questão 13

Em “um aviso do perigo que também nos espia”, a
figura de linguagem presente é:
A)
B)
C)
D)
E)

metáfora.
prosopopeia.
catacrese.
eufemismo.
pleonasmo.

Questão 14

O A empregado na frase “quando nos entregamos a
ATOS de compaixão.”, imediatamente depois de
entregamos, deverá receber o sinal indicativo de
crase caso o segmento destacado seja substituído
por:
A)
B)
C)
D)
E)

comportamento.
impulsos.
práticas.
atitude.
procedimento.
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ATUALIDADES

Questão 17

Questão 16

Leia o texto.

Observe o gráfico.

“Para reduzir o aquecimento global, cada país teria
de fazer investimentos equivalentes a 0,06% de seu
PIB. É pouquíssimo, em especial se for considerada a
gravidade das mudanças climáticas e suas
consequências. Todo o mundo será afetado pelo
aquecimento global, em especial as nações mais
pobres, e poderá haver graves riscos à segurança
alimentar, além do surgimento de novos bolsões de
miséria.
Os alertas feitos na recente apresentação do
relatório-síntese do IPCC (Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas), na Dinamarca [...] O
entendimento e a adoção de providências são
impreteríveis, pois o fenômeno, se não for controlado
logo, aumentará a probabilidade de impactos
severos, invasivos e sem volta para os
ecossistemas.”

Taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes
segundo sexo e razão de sexo por ano de
diagnóstico – Brasil 2010-2013.

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, 14.nov.2014).

A partir do texto é correto afirmar:
A) A adoção de novas fontes de energia,
combinadas com maior desenvolvimento
industrial favorecem a melhoria do clima e evitam
a pobreza.
B) As mudanças climáticas afetam ecossistemas e
causam impactos geológicos sem com isso
afetar a economia mundial.
C) Com pouco investimento as nações do mundo
podem reduzir o aquecimento global e evitar uma
crise mundial de abastecimento.
D) Os países mais pobres não são afetados pelas
mudanças climáticas porque não promovem
grandes intervenções na natureza.
E) São necessários grandes investimentos para
superar o caos das mudanças climáticas atuais,
por isso, a solução do problema é ignorada pelas
nações.

(Adaptado a partir de Ministério da Saúde/SVS/Departamento de
DST, AIDS e Hepatites Virais, 2014.)

A partir do gráfico é correto afirmar que, no período
2010-2013, houve:
A) aumento no quantitativo de infecções no sexo
masculino e redução no sexo feminino e
consequente aumento da razão de sexo M:F.
B) aumento no quantitativo de infecções tanto
masculinas quanto femininas e respectivo
crescimento da razão de sexo M:F.
C) diminuição de infecções tanto masculinas quanto
femininas, porém, aumentou a razão de sexo
M:F.
D) manutenção do quantitativo de infeções nos
gêneros masculino e feminino, como também da
razão de sexo M:F.
E) redução no quantitativo de infecções no sexo
masculino, duplicaram as infecções no sexo
feminino e, por isso, a razão de sexo M:F
diminuiu.
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Questão 20

Questão 18

Em matéria divulgada pela imprensa no dia
22/10/2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV)
concluiu que 200 pessoas foram presas e torturadas
[...] em São Gonçalo, no Rio, entre 1969 e 1971 [...]
Segundo as testemunhas, sessões de tortura eram
acompanhadas por um médico, conhecido entre os
presos como Dr. Coutinho, que avaliava a condição
de saúde do torturado e autorizava a continuidade da
sessão.

Leia o texto.
“O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, no
dia 14/11/2014, as sanções econômicas impostas
pelos Estados Unidos e União Europeia (UE) contra o
país, classificando-as como ilegais, afirmando que
enfraquecem as relações econômicas mundiais [...]
Os países ocidentais impuseram punições à Rússia
pela sua influência (na nação) vizinha (do leste
europeu), acusando o país de ajudar os separatistas
[...] com armas e tropas, o que Moscou nega.”

O local em São Gonçalo no qual aconteciam as
sessões de tortura, segundo a Comissão Nacional da
Verdade, era:
A)
B)
C)
D)
E)

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, Mundo, 15.nov.2014.)

O texto se refere às sanções aplicadas à Rússia por
auxiliar os separatistas de(da):

Comando da Aeronáutica em São Gonçalo.
Batalhão de Engenharia do CFN.
Clube dos suboficias de Niterói e São Gonçalo.
Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.
Instituto Militar de Engenharia (IME).

A)
B)
C)
D)
E)

Taiwan.
Escócia.
Catalunha.
Coreia do Sul.
Ucrânia.

Questão 19
INFORMÁTICA BÁSICA

De acordo com a ONG Transparência Internacional,
em ranking divulgado no dia 03/12/2014, o Brasil
melhorou três posições e ocupa a 69ª colocação no
levantamento que avaliou 175 países e territórios.
Ainda segundo o estudo, o Brasil é o segundo país
com a melhor percepção sobre corrupção no setor
público dos BRICs.

Questão 21

Um usuário do Windows XP, em português, usa o
ícone
A)
B)
C)
D)
E)

Alguns países do ranking da ONG
Transparência Internacional
País
Posição no ranking
Dinamarca
Suécia
Canadá
África do Sul
Coreia do Norte

1º
4º
10º
68º
174º

acesso a documentos recentes.
aplicação de configuração mais recente.
configuração do painel de controle.
manipulação do diretório de imagens.
ocultação de ícones utilizados recentemente.

Questão 22

O comando do Linux que mostra a listagem de
arquivos com informações mais detalhadas é o:

De acordo com a tabela apresentada e excetuando o
Brasil, citado no texto, qual o único país classificado
que faz parte do grupo dos BRICs?
A)
B)
C)
D)
E)

para trabalhar com a função de:

A)
B)
C)
D)
E)

Dinamarca
África do Sul
Coreia do Norte
Suécia
Canadá
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dir - a.
dir - l.
ls - A.
ls - a.
ls - l.
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Questão 23

Questão 26

Quando um usuário do MS Word 2010, em português,
acessa o ícone

Para executar a função do ícone
, um usuário
do navegador Mozilla Firefox Versão 33.1 precisa
fazer uso das seguintes teclas de atalho:

, ele deseja:

A) adicionar ou alterar a borda da página ou o
parágrafo de um texto.
B) colocar o texto selecionado em ordem alfabética
ou classificar dados.
C) inserir um texto fantasma atrás do conteúdo da
página selecionada.
D) mostrar marcas de parágrafos e outras tags de
formatação.
E) traduzir textos ou palavras selecionadas de
acordo com um idioma.

A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl+Shift+A
Ctrl+Shift+B
Ctrl+Shift+I
Ctrl+Shift+P
Ctrl+Shift+W

Questão 27

Um administrador de rede deseja construir uma rede
sem switches e na qual se fará uso de um único cabo
coaxial, que conterá um ponto inicial e um ponto final
(ambos com terminadores). Esse cabo vai ser
seccionado em cada local onde for necessário inserir
um micro na rede. Com o seccionamento do cabo
formar-se-ão duas pontas e cada uma delas recebe
um conector BNC. No micro é colocado um “T”
conectado à placa de rede que vai juntar essas
pontas. Esse tipo de arranjo está associado a
topologia de redes denominada:

Questão 24

Um usuário do MS Excel 2010, em português, deseja
aplicar um contorno às células selecionadas. Nesse
caso, quais as teclas de atalho que ele deve digitar?
A) Ctrl+Shift+)
B) Ctrl+Shift+&

A)
B)
C)
D)
E)

C) Ctrl+Shift+(
D) Ctrl+Shift+_
E) Ctrl+Shift+#

anel.
barramento.
estrela.
mista.
wireless.

Questão 28
Questão 25

Um usuário do pesquisador de Web Google deseja
encontrar as páginas que contenham no seu título a
palavra Pensão e que estejam diretamente
localizados somente no Brasil. Para isso, ele deve
utilizar a sintaxe:

Um usuário do MS PowerPoint 2010, em português,
deseja adicionar uma transição entre slides do tipo
Esmaecer. O ícone que permite incluir essa
funcionalidade é o:
A)

A)
B)
C)
D)
E)

B)

inanchor:Pensão ext:br
inanchor:Pensão filetype:br
intext:Pensão cache:br
intitle:Pensão site:br
intitle:Pensão link:br

C)
D)
E)
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Questão 29

Questão 33

Uma rede de computadores foi atacada com um vírus
que cria endereços de rede falsos e permite que um
usuário interno cause dano à rede sem ser
descoberto com facilidade. Esse tipo de ameaça é
denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

O Ativo representa os recursos controlados por uma
entidade em consequência de eventos passados e
dos quais se espera que resultem fluxos de
benefícios econômicos futuros ou potencial de
serviços para a entidade. Assinale a alternativa que
apresenta um fato que NÃO incorpora um aumento
do Ativo.

combolist.
bruteforce.
keylogger.
sniffer.
spoofing.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

Em uma empresa de softwares para Web,
necessita-se de um programa para manipular
imagens do tipo vetorial que possuem tags XML para
descrever as suas características de apresentação.
Esse software vai trabalhar com imagens no formato:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 34

Marque a alternativa que apresenta a fase do ciclo
contábil, representativo do fato de se registrar a
compra de um ativo em imobilizado e em passivo pelo
fato da compra ter sido efetuada a prazo.

JPEG.
PNG.
TIFF.
RAW.
SVG.

A)
B)
C)
D)
E)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Identifique nas alternativas abaixo, a demonstração
contábil, cuja preparação NÃO está vinculada ao
regime contábil da competência.

Assinale a alternativa que apresenta um dos
Princípios Contábeis, que pressupõe que a Entidade
continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do
patrimônio levam em conta essa circunstância.

A)
B)
C)
D)
E)

Entidade
Continuidade
Atualização monetária
Registro pelo valor original
Oportunidade

Resultado do Exercício
Fluxos de Caixa
Balanço Patrimonial
Valor Adicionado
Mutações do Patrimônio Líquido

Questão 36

A equação patrimonial pode ser assim representada:
Situação Líquida = Ativo – Passivo. Portanto,
identifique nas alternativas abaixo, o efeito causado
no patrimônio das empresas, pela inscrição de uma
PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa.

Questão 32

O objetivo da contabilidade é o controle do
Patrimônio. Identifique nas alternativas abaixo, como
é composto o Patrimônio de uma Entidade.
A)
B)
C)
D)
E)

Reconhecimento
Acumulação
Evidenciação
Captação
Sumarização

Questão 35

Questão 31

A)
B)
C)
D)
E)

Reconhecimento de uma receita
Obtenção de recursos com terceiros
Venda de um item do imobilizado com lucro
Obtenção de recursos com sócios
Compra de um item do imobilizado a vista

A) Aumento do Passivo e Diminuição do Ativo
B) Diminuição do Ativo e Diminuição do Patrimônio
Líquido
C) Aumento do Ativo e Aumento do Patrimônio
Líquido
D) Diminuição do Ativo e Diminuição do Passivo
E) Aumento do Passivo e Aumento do Patrimônio
Líquido

Bens
Bens, Direitos e Situação Líquida
Bens, Direitos e Obrigações
Direitos
Bens e Situação Líquida
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Questão 37

Questão 41

A Lei nº 4.320/1964 em seu artigo 35, preconiza que
pertencem ao exercício financeiro:

Uma das alternativas abaixo apresenta uma
classificação de receita que NÃO se caracteriza
como uma receita corrente. Identifique-a.

A) as despesas pagas e as receitas nele legalmente
arrecadadas.
B) as despesas nele legalmente empenhadas e as
receitas previstas.
C) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele
legalmente empenhadas.
D) as receitas nele empenhadas e as despesas
pagas.
E) as receitas recebidas e as despesas pagas.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 42

Identifique, nas alternativas abaixo, aquela que
apresenta uma correta apresentação dos estágios ou
fases da despesa, pertencente à etapa de sua
execução.

Questão 38

Dentre os diversos tipos de orçamentos públicos
existentes, um deles, se caracteriza por enfatizar os
resultados e por ser o tipo orçamentário mais
moderno e atual. Identifique-o nas alternativas
abaixo.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Incremental
Participativo
Tradicional
Desempenho
Programa

Marque a alternativa que denomina a modalidade de
operação de crédito, que se caracteriza por
apresentar destinações específicas e vinculadas à
comprovação da aplicação dos recursos.

Identifique nas alternativas abaixo, o instrumento
incumbido de orientar não só a elaboração, mas
também a execução do Orçamento Público.

A)
B)
C)
D)
E)

Plano Plurianual
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária Anual
Orçamento Fiscal
Orçamento da Seguridade Social

Financiamento
Empréstimos
Títulos Descontados
Crédito Rotativo
Operações Prefixadas

Questão 44

Assinale a alternativa que denomina o tipo de
sociedade cuja constituição se caracteriza por
atender à exploração de atividade de prestação de
serviços decorrentes de atividade intelectual.

Questão 40

Marque a alternativa que denomina o tipo de crédito
adicional destinado para despesas, as quais não haja
dotação orçamentária específica, de acordo com a
Lei nº 4.320/1964.
A)
B)
C)
D)
E)

Fixação, empenho e pagamento
Planejamento, empenho e programação
Empenho, liquidação e pagamento
Planejamento, execução e controle
Fixação, liquidação e controle

Questão 43

Questão 39

A)
B)
C)
D)
E)

Tributária
Patrimonial
Agropecuária
Alienação de Bens
Industrial

A)
B)
C)
D)
E)

Iniciais
Extraordinários
Orçamentários
Suplementares
Especiais
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Cooperativa
Anônima
Fechada
Simples
Empresária
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Questão 45

Questão 47

Encontram-se disponíveis as seguintes informações
de uma empresa:
Informações
Compra de mercadorias em 2013
Estoque de mercadorias em 31.12.2012
Receita de vendas em 2013
Estoque de mercadoras em 31.12.2013

Empresa dedicada à comercialização de
mercadorias fez uma aquisição no valor de
R$ 220.000,00, em que encontravam-se embutidos
12% de ICMS e, destacado na nota, 10% de IPI. O
frete até o aeroporto no valor de R$ 7.000,00 ficou por
conta do vendedor e, por conta do comprador, o
traslado até suas dependências, no valor de
R$ 4.000,00, além do seguro de R$ 1.500,00.
Identifique e assinale o valor através do qual essa
mercadoria será reconhecida no estoque do
comprador.

Valor – R$
250.000,00
22.000,00
600.000,00
35.000,00

Assinale a alternativa que apresenta uma situação
correta, considerando as informações acima.
A) O Lucro bruto do período foi de R$ 237.000,00.
B) O Prejuízo do período foi de R$ 237.000,00.
C) O Custo de mercadorias vendidas foi de
R$ 250.000,00.
D) O Custo de mercadorias vendidas foi de
R$ 363.000,00.
E) O Lucro bruto do período foi de R$ 363.000,00.

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 199.800,00
R$ 232.500,00
R$ 225.500,00
R$ 220.000,00
R$ 201.500,00

Questão 48

Os custos listados abaixo, referem-se à produção de
20 unidades de um determinado produto. Identifique
e marque a alternativa que apresenta o custo de
produção unitário relativo a 30 unidades.

Questão 46

No mês de julho de 2012, determinada indústria
adquiriu um equipamento para seu parque industrial
pelo valor de R$ 520.000,00. Esse equipamento ficou
disponível para operação em 01.09.2012 e foi
identificado, pela área técnica junto com o fabricante,
que a vida útil econômica desse equipamento seria
de 8 anos e seu valor residual corresponderia a 8% do
valor da compra. Identifique e assinale a alternativa
que apresenta o valor da depreciação acumulada em
30.06.2014.
A)
B)
C)
D)
E)

Item de Custo
Aluguel do prédio
Depreciação de equipamentos
Energia elétrica
Mão de obra direta
Matéria-prima direta
Gastos com telefones

R$ 119.600,00
R$ 89.700,00
R$ 109.633,33
R$ 32.500,00
R$ 119.166,67

A)
B)
C)
D)
E)
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Valor em R$
14.000,00
5.000,00
6.000,00
60.000,00
40.000,00
2.000,00

R$ 4.233,33
R$ 6.350,00
R$ 8.850,00
R$ 5.900,00
R$ 7.375,00
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Questão 49

As novas normas contábeis, convergentes ao padrão
internacional, abordam a modalidade de como
deverão ser contabilizados os arrendamentos
mercantis financeiros, no arrendatário. Marque a
alternativa que apresenta um dos aspectos dessa
modalidade.
A) O arrendamento deverá ser apresentado no Ativo
e no Passivo do Balanço.
B) As contraprestações deverão ser contabilizadas
diretamente em resultado.
C) Os juros do contrato deverão ser reconhecidos
em uma base trimestral.
D) Os itens desse tipo de contrato não devem ser
depreciados.
E) Os itens desse tipo de contrato devem ser
depreciados no período de duração do contrato.

Questão 50

O Parecer de Auditoria é a opinião manifestada ou
declarada pelo auditor em decorrência de seus
exames sobre as demonstrações contábeis.
Identifique e assinale, a alternativa que apresenta um
motivo que NÃO está relacionado com a limitação do
escopo no trabalho de auditoria.
A) O não acompanhamento da contagem física dos
estoques por parte dos auditores.
B) A não circularização para confirmação dos
saldos.
C) A falta de auditoria nas empresas coligadas ou
controladas.
D) O auditor discorda de forma significativa das
demonstrações apresentadas.
E) Registros contábeis inadequados.
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