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1. Assinale a opção em que o verbo ver está corretamente 
conjugado no futuro do subjuntivo: 

a) Se eu visse, se tu visses, se ele visse; se nós 
víssemos, se vós vísseis, se eles vissem. 

b) Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier; 
quando nós viermos, quando vós vierdes, quando 
eles vierem. 

c) Quando eu ver, quando tu veres, quando ele ver; 
quando nós vermos, quando vós verdes, quando eles 
verem. 

d) Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir; 
quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles 
virem. 

e) Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse; se nós 
viéssemos, se vós viésseis, se eles viessem. 

 
2. Contas a (1) pagar, compromissos a (2) cumprir, filhos a 

(3) educar... as (4) vezes   chego a (5) pensar em pedir:  
“parem o mundo que eu quero descer!” 

No período acima, cabem as seguintes crases: 

a) Em a (1), a (2) e a (3)  
b) Só em as (4). 
c) Em a (1), a (2), a (3) e a (5). 
d) Em nenhum. 
e) Em todos. 

 
3. Assinale a sequência correta das pessoas para as quais 

são usados os seguintes pronomes de tratamento: 
Vossa Majestade; Vossa Excelência; Vossa 
Reverendíssima; Vossa Magnificência; Vossa 
Santidade. 

a) Reitores de universidades; bispos e arcebispos; 
religiosos em geral sem cargos específicos; reis e 
rainhas; o Papa. 

b) Príncipes, princesas, duques e arquiduques; 
cidadãos comuns; bispos e arcebispos; reitores de 
universidade; religiosos em geral, sem cargo 
específico; o Papa. 

c) Reis e rainhas; altas autoridades e detentores de 
mandato eletivo; religiosos em geral, sem cargos 
específicos; reitores de universidade; o Papa. 

d) Reis e rainhas; religiosos em geral, sem cargo 
específico; bispos e arcebispos; reitores de 
universidades; o Papa. 

e) Papa; cidadãos especiais; reitores de universidades; 
altas autoridades e detentores de cargo eletivo; reis e 
rainhas. 

 
4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

INCORRETAS: 

a) Luminescência; transparência; ascendência; 
maledicência; flatulência. 

b) Interdisciplinaridade; transitoriedade; notoriedade; 
titularidade; liminaridade. 

c) Beleza; sutileza; pobreza; destreza; natureza. 
d) Dizêssemos; troucéssemos; portãozinhos; quizéreis; 

puzesse. 
e) Assessorássemos; indenidade; dissesses; entre ti e 

nós; fizesse. 
 
 
 
 
 

5. Assinale a opção que dá, na mesma ordem, os 
sinônimos destas palavras: 

resiliente; escusa; filantropo; paupérrimo; lesivo; 
magnânimo; incipiente; júbilo; precisão; impoluto; 
escamoteado; inofensivo. 

  
a) Resistente; acusado; esfarrapado; misterioso; 

indene; benévolo; lucente; tristeza; prontidão; 
honrado; escuso; culpado.  

b) Recipiente; miserável; benevolente; inofensivo; 
regozijo; flexível; exatidão; jubileu; justo; sábio; 
escondido; prejudicial. 

c) Silente; justo; amoroso; peregrino; ileso; bondoso; 
aspirante; contentamento; concisão; incólume; 
foragido; inerme. 

d) Elástico; recusa; filósofo; ubérrimo; laxante; 
importante; secundário; luto; necessidade; poluído; 
parcelado; perigoso. 

e) Flexível; desculpa; caridoso; miserável; danoso; 
benevolente; iniciante; regozijo; exatidão; honesto; 
encoberto; inócuo. 

 
6. Assinale a opção em que a colocação dos pronomes 

átonos está INCORRETA: 

a) Pagar-lhes-ei tudo o que lhes devo, mas no devido 
tempo e na devida forma. 

b) A situação não é melhor na Rússia, onde os antigos 
servos tornaram-se mujiques famintos, nem nos 
países mediterrâneos, onde os campos 
sobrecarregados de homens são incapazes de 
alimentá-los.  

c) Não considero-me uma pessoa de sorte; me 
considero uma pessoa que trabalha para se sustentar 
e esforça-se para se colocar bem na vida. 

d) Deus me livre desse maldito mosquito! Nem me falem 
nessas doenças que ele transmite!  

e) Pede a Deus que te proteja e dê muita vida e saúde 
a teus pais. 

 
7. “Correspondência interna, usada tanto por empresas 

comerciais como por órgãos públicos, dispensa 
formalidades introdutórias e despedidas” define o quê? 
Assinale a alternativa correta: 

a) Memorando. 
b) Ofício-circular. 
c) Ofício. 
d) Memorial. 
e) Carta. 

 
8. Assinale a alternativa correta que corresponde a estas 

características: Escrito (a) de forma corrida, sem espaço 
de parágrafo; não admite rasuras; os erros devem ser 
corrigidos ao curso do texto usando-se a expressão 
“digo” seguida da palavra correta; seu registro é 
manuscrito em livro próprio com páginas numeradas e 
contendo termo de abertura e termo de encerramento.  

a) Ata 
b) Ofício 
c) Parecer 
d) Relatório 
e) Edital 
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9. The American singer Beyoncé included in her song 
“Flawless” a sample from a speech given by the Nigerian 
writer Chimamanda Adichie entitled “We Should All Be 
Feminists”. Read the sample from the song and answer 
the following activity.  

 
We teach girls to shrink themselves, to make themselves 
smaller. We say to girls, you can have ambition, but not 
too much. You should aim to be successful, but not too 
successful. Otherwise, you will threaten the man. 
Because I am female, I am expected to aspire to 
marriage. I am expected to make my life choices always 
keeping in mind that marriage is the most important. Now 
marriage can be a source of joy and love and mutual 
support but why do we teach girls to aspire to marriage 
and we don’t teach boys the same? We raise girls to see 
each other as competitors not for jobs or 
accomplishments, which I think can be a good thing, but 
for the attention of men. We teach girls that they cannot 
be sexual beings in the way that boys are. Feminist: the 
person who believes in the social, political and economic 
equality of the sexes. 

 

According to the excerpt, the song DOES NOT suggest 
that:  

a) Women have been constantly pressured to engage in 
the institution of marriage due to social expectations 
imposed on them. 

b) Men are taught to have more contact with their 
sexuality than women. 

c) Women are taught to compete with each other as a 
result of social pressures related to marriage. 

d) Society has treated women as less important than 
men. 

e) Men should learn to be less ambitious. 
 
10. Read the following sentences: 

I. I am eternally grateful to you! By the way, I want to 
take you out for dinner! My treat! 

II. Unfortunately, she gave up her singing career. 
Nevertheless, she continued acting as the main 
actress of the show. 

III. We got a divorce because we did not love each other 
anymore. Besides, we realized that we did not have a 
lot in common. 

IV. They danced all night long. Actually, they did not even 
sleep. 

Now, choose the adverbial expressions that best replace 
the words underlined in the previous sentences.  

a) Anyway – however – furthermore – in fact. 
b) Furthermore – besides – however – in fact. 
c) However – besides – furthermore – in fact. 
d) Incidentally – moreover – furthermore – besides. 
e) Incidentally – however – furthermore – in fact. 

 
11. Fill in the blanks with the most appropriate words: 

She was the ____________ woman I ever met. Besides, 
she was ____________ intelligent and creative. Also, 
she received the ___________ recognition of her time for 
_________ the first pianist of her country to receive an 
international award. 

a) Prettier – extremely – bigger - being 
b) Pretty – extreme – bigger – being. 
c) Prettiest – extremely – bigger – be. 
d) Prettiest – extremely – biggest – being. 
e) Prettiest – extremely – biggest – be. 

12. Read the text below and answer the following activity. 

The Boy Who Lived 
Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were 
proud to say that they were perfectly normal, thank you 
very much. They were the last people you'd expect to be 
involved in anything strange or mysterious, because they 
just didn't hold with such nonsense.  
Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, 
which made drills. He was a big, beefy man with hardly 
any neck, although he did have a very large mustache. 
Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice 
the usual amount of neck, which came in very useful as 
she spent so much of her time craning over garden 
fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a 
small son called Dudley and in their opinion there was no 
finer boy anywhere.  
The Dursleys had everything they wanted, but they also 
had a secret, and their greatest fear was that somebody 
would discover it. They didn't think they could bear it if 
anyone found out about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. 
Dursley's sister, but they hadn't met for several years; in 
fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, 
because her sister and her good-for-nothing husband 
were as unDursleyish as it was possible to be. The 
Dursleys shuddered to think what the neighbors would 
say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew 
that the Potters had a small son, too, but they had never 
even seen him. This boy was another good reason for 
keeping the Potters away; they didn't want Dudley mixing 
with a child like that. 

 

According to the text, which of the following information 
is FALSE: 

a) The Dursleys and the Potters do not have a lot in 
common. 

b) Mrs. Dursley and Mrs. Potter do not have a good 
relationship. 

c) The Dursleys ignored the existence of the Potters. 
d) Mrs. Dursley and Mrs. Potter have seen each other 

for several years. 
e) The Dursleys were proud to be ordinary. 

 
13. Uma taxa de juros de 21% ao ano é equivalente a uma 

taxa semestral, no regime de juros compostos, que é: 

a) Menor que 9,7% 
b) Maior que 9,7% e menor que 10,3%  
c) Maior que 10,9% e menor que 11,4% 
d) Maior que 11,4% 
e) Maior que 10,3% e menor que 10,9% 

 
14. Uma fábrica conta com 25 funcionários, que produzem 

40 unidades de certo produto a cada 8 horas. Se a 
fábrica aumentar o número de funcionários em 20%, 
quantas unidades deste produto serão produzidas a 
cada 24 horas (assumindo que os novos funcionários 
têm o mesmo desempenho que os antigos)? 

a) 166 
b) 88 
c) 144 
d) 122 
e) 96 
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15. Em uma cidade a razão entre o número de empresas que 
utilizam gás natural como fonte de energia e o número 
de empresas que NÃO utilizam gás natural como fonte 
de energia é 4:3. Ainda, sabe-se que o número de 
empresas que utiliza gás natural como fonte de energia 
excede o número de empresas que NÃO utilizam gás 
natural em 25. Portanto o número de empresas nesta 
cidade que utilizam gás natural como fonte de energia é: 

a) Maior que 85 e menor que 95. 
b) Menor que 75. 
c) Maior que 75 e menor que 85. 
d) Maior que 105. 
e) Maior que 95 e menor que 105. 

 
16. Um diretor de uma empresa resolve dividir uma lista com 

50 tarefas iguais entre três funcionários subordinados a 
ele, de maneira proporcional as suas idades. Sabendo-
se que o funcionário mais jovem tem 21 anos, o mais 
velho tem 44 anos e que o funcionário mais jovem 
recebeu 10 tarefas, qual a soma das idades dos 3 
funcionários subordinados a este diretor? 

a) 115 anos. 
b) 100 anos. 
c) 95 anos. 
d) 105 anos. 
e) 110 anos. 

 
17. Conceitua Hely Lopes Meireles licitação como o 

procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 
proporcionar iguais oportunidades aos que desejam 
contratar com o Poder Público, dentro dos padrões 
previamente estabelecidos pela Administração, e atua 
como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. Considerando essa premissa assinale a 
resposta correta. 

a) As modalidades de licitações são escolhidas em 
função do objeto a ser licitado e do valor envolvido. O 
fracionamento de licitação, objetivando vários 
contratos de valor inferior ao total a ser contratado, 
pode ser efetivado, objetivando o princípio da 
eficácia.  

b) As licitações têm papel primordial na atividade 
administrativa do Estado, uma vez que toda 
contratação pública se encontra vinculada à 
obrigação de licitar, obrigação esta constante na 
Constituição Federal (artigo 37, XXI, exceção feita 
quando o administrador entende-la desnecessária ou 
inexigível. Nesse caso o ato é discricionário, não se 
aplicando a lei 8666/93. 

c) A contratação mediante licitação sem previsão 
orçamentária que destine dotação para esse fim é 
ilícita, cabendo à Administração declarar extinto o 
certame. A inexistência de reserva orçamentária é 
mais que um justo motivo para que a licitação seja 
revogada por traduzir um impedimento absoluto. 

d) O ordenamento jurídico brasileiro consagrou a 
licitação como regra para contratação, conclui-se que 
em se tratando de contrato administrativo, a dispensa 
e a inexigibilidade devem se constituir em exceções, 
ocorrendo apenas quando houver interesse público. 

e) A lei 8666/93 no tocante à subcontratação total ou 
parcial de seu objeto não admitidas no edital ou 
contrato, permite à Administração, no decorrer do 
contrato, promover termo aditivo, para adequá-lo à 
situação fática.  

 

18. A Administração Pública é o meio pelo qual o Estado é 
representado, objetiva realizar as atividades necessárias 
ao bem coletivo e comum, por meio do planejamento, 
organização, direção e controle de todos os 
procedimentos administrativos. A partir desse conceito 
assinale a resposta INCORRETA. 

a) Sociedade de economia mista é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por 
lei para a exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito 
a voto pertençam em sua maioria à União, Estado, 
Município ou a entidade da Administração indireta. 

b) A administração pública direta é desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Estes órgãos não são dotados 
de personalidade jurídica própria. 

c) Buscando a possibilidade de que o Estado realize as 
atividades em nome da Administração Pública, são 
evidenciados os poderes administrativos, que se 
diferenciam de acordo a situação a ser resolvida no 
interesse da população. Dependendo da situação 
fática, buscando o bem comum, qualquer ato 
administrativo pode ser fundamentado no poder 
discricionário, sendo afastada a aplicação no poder 
vinculado. 

d) Cada poder pode exercer funções que, em princípio, 
são atribuídas a outro, o que faz com que todos 
desempenhem atividades relacionadas com a função 
administrativa do Estado. 

e) Segundo o inciso XIX do art. 37 da CF/88 alterado 
pela EC nº 19/98, somente compõem a administração 
Pública Indireta as autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas públicas, 
e nenhuma outra entidade, valendo essa regra para 
todos os entes da federação. 

 
19. Maria Sylvia Zanella afirma que a discricionariedade é a 

própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por 
esta. Nesses espaços, a atuação livre da Administração 
é previamente legitimada pelo legislador. Considerando 
esse conceito assinale a afirmação INCORRETA. 

a) A Administração pode anular seus próprios atos 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial. 

b) Não existe um ato administrativo inteiramente 
discricionário, uma vez que são, sempre, vinculados 
seja pela forma, competência, finalidade. 

c) Em relação aos atos discricionários, o poder judiciário 
não pode invadir esse espaço deixado pela própria 
lei, que autoriza o administrador a agir em razão de 
oportunidade e conveniência diante dos casos 
concretos. 

d) Nem mesmo os atos discricionários estão fora do 
controle judicial, porque, quanto à competência, 
constituem matéria de legalidade, sujeita ao 
confronto da justiça como qualquer outro elemento do 
ato vinculado. 

e) O ato administrativo discricionário deixa ao 
administrador liberdade plena no tocante à sua 
elaboração, finalidade e aplicação. 
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20. Todo agente público - agente político ou administrativo - 
exerce poder administrativo, de que resulta a sua 
autoridade pública, conforme e nos limites da sua esfera 
de competência. A autoridade de um agente político ou 
administrativo, porém, é prerrogativa da função pública 
exercida. Partindo desse pressuposto assinale a 
afirmação INCORRETA. 

a) O direito do indivíduo não pode ser absoluto, visto 
que absolutismo é sinônimo de soberania. Não sendo 
o homem soberano na sociedade, o seu direito é, por 
consequência, simplesmente relativo. 

b) O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas o 
poder há de ser usado normalmente, sem abuso. 
Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo 
as normas legais, a moral da instituição, a finalidade 
do ato e as exigências do interesse público. 

c) Ocorrendo abuso de poder por parte da polícia 
administrativa, a responsabilidade pelo ato é somente 
da instituição, eis que em nome dela agiu o agente. 

d) A inércia da autoridade administrativa deixando de 
executar determinada prestação de serviço a que por 
lei está obrigada, lesa o patrimônio jurídico individual. 
É forma omissiva de abuso de poder, quer o ato seja 
doloso ou culposo. 

e) Qualquer dos modos de abuso de poder, por excesso 
de poder ou por desvio de poder, deverá ser corrigido 
e punido pela própria Administração Pública no 
exercício de dois poderes administrativos que lhe são 
inerentes, ou seja, o poder hierárquico e o poder 
disciplinar. 

 
21. A Lei n.º 12.288, de 20 de julho de 2010, instituiu o 

Estatuto da Igualdade Racial, que objetiva garantir à 
população negra a efetivação da igualdade de 
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às 
demais formas de intolerância, conforme dispõe o caput 
do artigo 1º do diploma legal em análise. 
Considerando os termos da lei e a mens lege, assinale a 
afirmação INCORRETA. 

a) A lei 12288/2010, no que trata do direito à saúde, 
garante tratamento igualitário da população negra, 
também no que diz respeito aos seguros privados de 
saúde. 

b) O Estatuto da Igualdade Racial tem por objetivo único 
evitar a discriminação racial e o bulling social. 

c) O Brasil, no tocante à inclusão da população negra 
no mercado, tem por fundamento legal a CF, a Lei 
12.288/2010, os compromissos assumidos pelo 
Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a 
eliminação de todas as formas de Discriminação 
Racial e todos os compromissos assumidos pelo 
Brasil perante a comunidade internacional. 

d) O Estado tem o dever de garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a qualquer cidadão 
brasileiro, independente da etnia ou cor da pele, o 
pleno direito de participação na comunidade, em 
todas as suas vertentes. 

e) O Estatuto da Igualdade Racial ao tratar da Cultura 
busca preservar as tradições remanescentes dos 
quilombos e o registro e proteção da capoeira, como 
bem de natureza imaterial e da formação da 
identidade cultural brasileira. 

 
 

22. Os princípios de direito administrativo são diretrizes 
gerais que se aplicam a toda e qualquer situação, em 
maior ou menor medida. Eles orientam a expedição de 
atos administrativos, a condução de processos e a 
celebração de contratos, bem como a edição de atos 
normativos. Os princípios gerais primordiais estão 
previstos no art. 37, caput da Constituição e, também em 
leis específicas. Com fundamento nos pressupostos 
legais, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) Poder hierárquico caracteriza-se pela existência de 
grau de subordinação entre os diversos órgãos e 
agentes do Executivo.  

b) Não existem afirmativas incorretas. 
c) Os poderes administrativos não podem ser 

renunciados, devendo ser obrigatoriamente 
exercidos pelos titulares. A omissão do agente, em 
determinadas situações que exigem sua atuação, é 
caracterizado por lei em abuso de poder, e poderá ser 
enquadrado em responsabilidade civil da 
Administração. 

d) Os servidores públicos são aqueles que ocupam um 
cargo público, sendo regidos por um estatuto, uma lei 
própria para direcionar sua carreira. O cargo público 
de acordo com o artigo 3º da lei 8.112/90 é um 
conjunto de atributos e responsabilidades que serão 
cometidos a um servidor e ele vincula. 

e) Os administradores públicos têm disponibilidade 
sobre os interesses públicos destinados à sua 
guarda, disposição, podendo aliená-los ou 
transacioná-los, se for de interesse público.  

 
23. Uma bomba centrífuga é composta essencialmente pelo 

rotor e o sistema diretor ou voluta. No rotor acontece a 
transformação de energia mecânica em energia de 
fluido, enquanto que o sistema diretor tem como 
finalidade coletar o fluido e dirigi-lo para um caminho 
determinado. Além disso, o sistema diretor é 
responsável por transformar parte da energia de 
velocidade em: 

a) Energia cinética. 
b) Energia elétrica. 
c) Energia térmica. 
d) Energia potencial. 
e) Energia de pressão. 

 
24. Existe uma grande variedade de tipos de válvulas, 

algumas para uso geral, e outras para finalidades 
específicas. Em tubulações de gás são muito utilizadas 
as válvulas de bloqueio. Essas válvulas se destinam 
apenas a estabelecer ou interromper o fluxo, isto é, que 
só devem funcionar completamente abertas ou 
completamente fechadas. Usualmente estas são do 
mesmo diâmetro nominal da tubulação, e têm uma 
abertura de passagem de fluido com seção transversal 
comparável com a da própria tubulação. A alternativa 
que apresenta apenas tipos de válvulas de bloqueio é: 

a) Válvulas de gaveta, macho e esfera. 
b) Válvulas de globo, agulha e controle. 
c) Válvulas de globo, macho e esfera. 
d) Válvulas de alívio, controle e gaveta. 
e) Válvulas de gaveta, segurança e controle. 
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25. Um gás de massa 0,20 kg está contido em um recipiente 
de volume 0,25 m³. Considerando que o ar seco com 
composição padronizada, nas mesmas condições de 
temperatura e pressão apresente massa específica igual 
a 1,23 kg/m³, a densidade relativa deste gás em relação 
ao ar seco será: 

a) 1,23 
b) 0,04 
c) 0,98 
d) 0,65 
e) 1,65 

26. Em uma instalação industrial deseja-se elevar um 
determinado fluido de um reservatório para outro 
localizado a 20 m de altura em relação ao reservatório à 
montante. Para isso, estão à disposição duas bombas 
iguais as quais deverão trabalhar em conjunto para 
realizar a operação. Deseja-se que o reservatório 
receptor atinja seu nível máximo no menor tempo 
possível. Com base nisso, a melhor configuração de 
trabalho para estas bombas e que justificam a sua 
aplicação é: 

a) Associação das bombas em série, onde a velocidade 
do escoamento é o dobro em relação à associação 
em paralelo. 

b) Associação das bombas em paralelo, pois a potência 
necessária é menor do que na associação em série. 

c) Associação das bombas em série, pois poderá 
alcançar uma altura maior enchendo o reservatório 
em menor tempo. 

d) Associação das bombas em paralelo, pois se pode 
alcançar uma maior altura de elevação, porém com 
uma vazão reduzida. 

e) Associação das bombas em paralelo, onde a vazão 
obtida pela associação é igual ao dobro da vazão de 
uma máquina isolada. 

27. O gás natural é composto basicamente por metano e 
etano, cuja as formulas moleculares são 
respectivamente CH4 e C2H6.  Em uma combustão de 
gás natural ocorre a reação destes componentes com o 
oxigênio (O2), liberando calor e produzindo gases 
provenientes da queima. Identifique a seguir a alternativa 
que representa o balanço estequiométrico desta reação 
química de combustão completa: 

a) CH4 + C2H6 + 6,5 O2 → 4 CO2 + 5 H2O 
b) CH4 + C2H6 + 11/2 O2 → 3 CO2 + 5 H2O 
c) CH4 + C2H6 + 4,5 O2 → 3 CO + 4 H2O + 2 OH 
d) 2 CH4 + 3 C2H6 + 27/2 O2 → 8 CO2 + 9 H2O + OH 
e) CH4 + C2H6 + 5 O2 → CO + 2 CO2 + 5 H2O 

28. O processo de troca de calor entre dois fluidos que estão 
a diferentes temperaturas e se encontram separados por 
uma parede sólida ocorre em muitas aplicações da 
engenharia. O equipamento usado para implementar 
essa troca é conhecido por trocador de calor. Uma 
configuração comum é o trocador de calor casco e tubos. 
Em alguns deles são instaladas chicanas com a função 
de: 

a) Diminuir a transferência de calor por convecção 
natural. 

b) Induzir turbulência para aumentar a mistura entre os 
fluidos. 

c) Aumentar o coeficiente condutivo no lado do tubo. 
d) Diminuir a perda de carga. 
e) Aumentar o coeficiente convectivo no fluido no lado 

do casco. 
 

29. Entende-se por Poder Calorífico Superior (PCI) de um 
combustível como: 

a) A quantidade de energia liberada na forma de 
luminosidade, na combustão incompleta de uma 
quantidade definida de gás com o ar ambiente. 

b) A quantidade de energia liberada na forma de calor, 
na combustão completa de uma quantidade definida 
de gás com o ar, a pressão constante e com todos os 
produtos de combustão retornando a temperatura e 
pressão iniciais dos reagentes, onde toda a água 
formada pela reação encontra-se na forma líquida. 

c) A quantidade de energia liberada na forma de calor, 
na combustão completa de uma quantidade definida 
de gás com o ar, a pressão constante e com todos os 
produtos de combustão retornando a temperatura e 
pressão iniciais dos reagentes, onde toda a água 
formada pela reação encontra-se na forma gasosa. 

d) A quantidade de energia perdida em forma de calor 
pelas paredes da câmara de combustão. 

e) A quantidade de energia liberada na forma de 
trabalho, na combustão incompleta de uma 
quantidade definida de gás com o oxigênio. 

 
30. Combustão é a reação química do oxigênio com 

materiais combustíveis em cujo processo se apresenta 
luz e uma rápida produção de calor. A diferença entre a 
reação química de oxidação clássica (corrosão) e a de 
combustão, é a velocidade com que esta última ocorre, 
independentemente da quantidade de calor liberado. 
Portanto, quando uma reação química de combustão é 
dita estequiométrica podemos afirmar:  

a) Ser uma reação de oxidação onde há uma 
quantidade maior de oxidantes necessárias para 
garantir a oxidação completa do combustível.  

b) Ser uma reação química teórica onde a oxidação do 
combustível resulte apenas na geração de calor e 
CO2. 

c) Ser uma reação de oxidação teórica onde há a 
quantidade exata de moléculas oxidantes 
necessárias para efetuar a completa oxidação do 
combustível. 

d) Ser uma reação de oxidação onde há uma maior 
quantidade de combustível do que agentes 
oxidantes. 

e) Ser uma reação de oxidação que apresenta como 
resultado a transformação de todos o combustível em 
calor, sem gerar quaisquer resíduos ou subproduto. 

 
31. A Empresa Verde Vale possui débitos vencidos em 02 

de novembro de 2008, decorrentes do aproveitamento 
indevido de créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-
primas. De acordo com a Lei 11.941, de 27 de maio de 
2009, que altera a legislação tributária federal relativa ao 
parcelamento ordinário de débitos tributários. Qual o 
prazo máximo que esses débitos poderão ser pagos ou 
parcelados? 

a) Em até 192 (cento e noventa e dois) meses. 
b) Em até 180 (cento e oitenta) meses. 
c) Em até 360 (trezentos e sessenta) meses. 
d) Em até 240 (duzentos e quarenta) meses. 
e) Em até 280 (duzentos e oitenta) meses. 
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32. O Capítulo II da Lei 6.404/76 dispõe sobre o Capital 
Social. Analise as sentenças a seguir:  

I. O estatuto da companhia fixará o valor do capital 
social, expresso em moeda nacional. 

II. O capital social somente poderá ser modificado com 
observância dos preceitos da Lei 6.404/76 e do 
estatuto social. 

III. O capital social poderá ser formado apenas com 
contribuições em dinheiro. 

IV. A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou 
por empresa especializada, nomeados em 
assembleia-geral dos subscritores, convocada pela 
imprensa e presidida por um dos fundadores, 
instalando-se em primeira convocação com a 
presença de subscritores que representem metade, 
pelo menos, do capital social, e em segunda 
convocação com qualquer número. 

Assinale a alternativa que contém as sentenças corretas: 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 
33. Com relação a Debêntures, analise as alternativas a 

seguir e, observando o estabelecido pela Lei 6.404/76, 
assinale a que estiver INCORRETA. 

a) A deliberação sobre emissão de debêntures é da 
competência privativa da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. 

b) A debênture terá valor nominal expresso em moeda 
nacional, salvo nos casos de obrigação que, nos 
termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento 
estipulado em moeda estrangeira. 

c) A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de 
debêntures, e cada emissão pode ser dividida em 
séries. As debêntures da mesma série terão igual 
valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos 
direitos. 

d) A companhia poderá emitir debêntures que conferirão 
aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas 
condições constantes da escritura de emissão e, se 
houver, do certificado. 

e) A época do vencimento da debênture deverá constar 
da escritura de emissão e do certificado, podendo a 
companhia estipular amortizações parciais de cada 
série, criar fundos de amortização e reservar-se o 
direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos 
títulos da mesma série. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Observando o artigo 177 da Lei 6.404/76, que 
regulamenta a Escrituração, analise as sentenças a 
seguir e assinale a alternativa correta. 

I. A escrituração da companhia será mantida em 
registros permanentes, com obediência aos preceitos 
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios 
de contabilidade geralmente aceitos, devendo 
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no 
tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo 
o regime de competência. 

II. As demonstrações financeiras do exercício em que 
houver modificação de métodos ou critérios 
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em 
nota e ressaltar esses efeitos. 

III. A companhia observará exclusivamente em livros ou 
registros auxiliares, sem qualquer modificação da 
escrituração mercantil e das demonstrações 
reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, 
ou de legislação especial sobre a atividade que 
constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou 
incentivem a utilização de métodos ou critérios 
contábeis diferentes ou determinem registros, 
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras 
demonstrações financeiras. 

IV. As demonstrações financeiras das companhias 
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários e serão 
obrigatoriamente submetidas a auditoria por 
auditores independentes nela registrados. 

 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas.  
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 
35. A empresa Azul S.A. apurou em 31 de dezembro de 

2015 um Lucro Líquido de R$ 700.000,00. Os saldos das 
contas, Capital Social e Reserva Legal em 31 de 
dezembro de 2014, eram de R$ 1.750.000,00 e R$ 
345.000,00, respectivamente. Observando o artigo 193 
da Lei 6.404/76, calcule o valor da destinação do Lucro 
Líquido para a Reserva Legal em 31 de dezembro de 
2015? 

a) R$ 70.000,00. 
b) R$ 10.500,00. 
c) R$ 15.000,00 
d) R$ 5.000,00. 
e) R$ 35.000,00. 

 
36. A Lei Complementar 87 de 13 de setembro de 1996 que 

dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, e dá outras 
providências. Observando o estabelecido pela Lei 87/96, 
analise em qual das empresas a seguir NÃO haverá 
incidência do referido imposto e assinale a alternativa 
correta. 

a) Editora do Jornal da cidade. 
b) Restaurante de comida a quilo. 
c) Distribuidora de Doces. 
d) Empresa Intermunicipal de Transporte Rodoviário. 
e) Rádio AM.  
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37. O Artigo 11⁰ da Lei Complementar 87 de 13 de setembro 
de 1996 dispõe o local da operação ou da prestação, 
para os efeitos da cobrança do imposto e definição do 
estabelecimento responsável, tratando-se de 
mercadoria ou bem poderá ser: 

I. O do estabelecimento onde se encontre, no momento 
da ocorrência do fato gerador. 

II. Onde se encontre, quando em situação irregular pela 
falta de documentação fiscal ou quando 
acompanhado de documentação inidônea, como 
dispuser a legislação tributária. 

III. O do estabelecimento que transfira a propriedade, ou 
o título que a represente, de mercadoria por ele 
adquirida no País e que por ele não tenha transitado. 

IV. Importado do exterior, o do estabelecimento onde 
ocorrer a entrada física. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Apenas I e III estão corretas. 

 
38. De acordo com a Lei Complementar 87 de 13 de 

setembro de 1996 que dispõe sobre o imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto no momento: 

I. Da entrada de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular. 

II. Do fornecimento de alimentação, bebidas e outras 
mercadorias por qualquer estabelecimento. 

III. Do ato inicial do transporte finalizado no exterior. 
IV. Do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens 

importados do exterior. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 
e) Apenas I e III estão corretas. 

 
39. O Artigo 7⁰ da Resolução CFC 1.282/10, refere-se ao 

Princípio do Registro pelo Valor Original, que estabelece 
que os componentes do patrimônio devem ser 
inicialmente registrados pelos valores originais das 
transações, expressos em moeda nacional. E determina 
duas bases de mensuração que devem ser utilizadas em 
graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de 
diferentes formas: Custo Histórico e Variação do Custo 
Histórico. A Variação do Custo Histórico diz que uma vez 
integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, 
ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes 
dos seguintes fatores, EXCETO: 

a) Custo Corrente. 
b) Valor Presente. 
c) Valor Justo. 
d) Variação Cambial. 
e) Atualização Monetária. 

 

40. Os orçamentos são necessários ao planejamento e 
controle da empresa. Através deles é mais fácil, por 
exemplo, controlar o comprometimento com os objetivos 
da empresa e coordenar ações de líderes de áreas 
variadas. Pode-se dizer que são objetivos do orçamento: 

I. Planejamento: Auxiliar a programar atividades de um 
modo lógico e sistemático que corresponda à 
estratégia de longo prazo da empresa. 

II. Coordenação: Ajudar a coordenar as atividades das 
diversas partes da organização e garantir a 
consistência dessas ações. 

III. Motivação: Fornecer estímulo aos diversos gerentes 
para que atinjam metas pessoais e da empresa. 

IV. Controle: Controlar as atividades da empresa por 
comparação com os planos originais, fazendo ajustes 
onde necessários. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas I e IV estão corretas. 

 
41. A Resolução CFC 1.185/09 dispõe sobre a apresentação 

das Demonstrações Contábeis. Observando a referida 
resolução, assinale a alternativa correta. 

a) Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações 
contábeis proporcionam informação da entidade 
acerca do seguinte: ativo, passivo e patrimônio 
líquido. 

b) O conjunto completo das Demonstrações Contábeis 
inclui: Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração do Valor 
Adicionado e Demonstração dos fluxos de Caixa. 

c) As demonstrações contábeis são uma representação 
estruturada da posição patrimonial e financeira e do 
desempenho da entidade. O objetivo das 
demonstrações contábeis é o de proporcionar 
informação acerca da posição patrimonial e 
financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da 
entidade que seja útil a um grande número de 
usuários em suas avaliações e tomada de decisões 
econômicas. As demonstrações contábeis também 
objetivam apresentar os resultados da atuação da 
administração, em face de seus deveres e 
responsabilidades na gestão diligente dos recursos 
que lhe foram confiados. 

d) A entidade deve elaborar as suas demonstrações 
contábeis, inclusive a demonstração dos fluxos de 
caixa, utilizando-se do regime de competência. 

e) Muitas entidades apresentam também, fora das 
demonstrações contábeis, relatórios e 
demonstrações tais como relatórios ambientais e 
sociais, sobretudo nos setores em que os fatores 
ambientais e sociais sejam significativos e quando os 
empregados são considerados um importante grupo 
de usuários. Os relatórios e demonstrações 
apresentados fora das demonstrações contábeis 
estão dentro do âmbito das normas emitidas pelo 
CFC. 
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42. A Cia. Lima Verde apresentou os seguintes saldos se 
suas contas em 31 de dezembro de 2014: 

 

 
Observação: Todas as operações foram lançadas. A 
única operação que necessita ser realizada é a apuração 
do resultado do exercício e a destinação do Lucro 
Líquido. Sendo assim, apure o resultado do exercício de 
2014. A única destinação do Lucro Líquido que deverá 
ser feita é de 5% para a Reserva Legal. O saldo 
remanescente deverá ser destinado a título de 
dividendos que deverá ser pago imediatamente. Após 
essas operações calcule os saldos do Ativo Circulante 
(AC) e Patrimônio Líquido (PL) e assinale a alternativa 
correta. 

 

a) AC = R$ 29.500 e PL = R$ 17.000 
b) AC = R$ 4.800 e PL = R$ 16.300 
c) AC = R$ 28.500 e PL = R$ 14.300 
d) AC = R$ 3.800 e PL = R$ 14.300 
e) AC = R$ 3.800 e PL = R$ 18.300 

 
43. De acordo com o estabelecido pela resolução do CFC 

1.185/09, cada demonstração contábil e respectivas 
notas explicativas devem ser identificadas claramente. 
Além disso, as seguintes informações devem ser 
divulgadas de forma destacada e repetida quando 
necessário para a devida compreensão da informação 
apresentada, EXCETO: 

a) O nível de arredondamento usado na apresentação 
dos valores nas demonstrações contábeis. 

b) O nome da entidade às quais as demonstrações 
contábeis dizem respeito ou outro meio que permita 
sua identificação, bem como qualquer alteração que 
possa ter ocorrido nessa identificação desde o 
término do período anterior. 

c) A moeda de apresentação, tal como definido na NBC 
TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio 
e Conversão de Demonstrações Contábeis. 

d) Se as demonstrações contábeis se referem a uma 
entidade individual ou a um grupo de entidades. 

e) A data base das demonstrações contábeis e notas 
explicativas e o respectivo período abrangido. 

 

44. A Resolução CFC 1.185/09 estabelece que a ativo deve 
ser classificado como circulante quando satisfizer os 
seguintes critérios: 

I. Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que 
seja vendido ou consumido no decurso normal do 
ciclo operacional da entidade. 

II. Está mantido essencialmente com o propósito de ser 
negociado. 

III. Espera-se que seja realizado até doze meses após a 
data do balanço. 

IV. É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na 
NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa), a 
menos que sua troca ou uso para liquidação de 
passivo se encontre vedada durante pelo menos doze 
meses após a data do balanço. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Apenas I e II estão corretas. 

 
45. Observando a Resolução do CFC 1.292/10 qual dos 

seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo de 
valor de uso de um ativo? 

I. Estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade 
espera obter com esse ativo. 

II. Expectativas acerca de possíveis variações no 
montante ou no período de ocorrência desses fluxos 
de caixa futuros. 

III. Valor do dinheiro no tempo, representado pela atual 
taxa de juros livre de risco. 

IV. Outros fatores, tais como falta de liquidez, que 
participantes do mercado iriam considerar ao 
precificar os fluxos de caixa futuros esperados da 
entidade, advindos do ativo. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e IV estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Apenas I, II e III estão corretas. 

 
46. A Cia. Laranja adquiriu em 1º/07/X0 um automóvel no 

valor de R$ 60.000,00. Estima-se que o tempo de vida 
útil do referido veículo seja de 5 anos e seu valor residual 
de R$ 5.000,00. Utilizando o método da linha reta, a 
saldo de depreciação acumulada constante no Balanço 
Patrimonial de 31/12/X3 será de: 

a) R$ 38.500,00 
b) R$ 42.000,00 
c) R$ 27.500,00 
d) R$ 11.000,00 
e) R$ 44.000,00 

 
  

Conta Saldo 
Caixa 27.000 
Fornecedores 1.000 
Capital Social 10.000 
Reserva Legal 5.000 
Duplicatas a Receber 1.500 
Impostos a Pagar 500 
Terrenos 6.000 
Marcas e Patentes 1.000 
Ações em Tesouraria 2.000 
Depreciação Acumulada de 
Maquinas 

5.000 

Máquinas 10.000 
Despesa com Aluguel 2.500 
Despesa com energia elétrica 500 
Despesa com Depreciação 1.000 
Custo das Mercadorias Vendidas 9.500 
Despesa com juros e multas 500 
Receita das Mercadorias Vendidas 40.000 
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47. O reconhecimento e mensuração de perda por 
desvalorização é um assunto tratado pela Resolução do 
CFC 1.292/10. Conforme o estabelecido por esta norma 
pode-se afirmar: 
I. Se, e somente se, o valor recuperável de um ativo for 

superior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo 
deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa 
redução representa uma perda por desvalorização do 
ativo. 

II. A perda por desvalorização do ativo deve ser 
reconhecida imediatamente na demonstração do 
resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. 
Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser 
tratada como aumento do saldo da reavaliação. 

III. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado 
deve ser reconhecida na demonstração do resultado 
do exercício. Entretanto, a perda por desvalorização 
de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros 
resultados abrangentes (na reserva de reavaliação) 
na extensão em que a perda por desvalorização não 
exceder o saldo da reavaliação reconhecida para o 
mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre o 
ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida 
para o ativo. 

IV. Depois do reconhecimento da perda por 
desvalorização, a despesa de depreciação, 
amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada 
em períodos futuros para alocar o valor contábil 
revisado do ativo, menos seu valor residual (se 
houver), em base sistemática ao longo de sua vida 
útil remanescente. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Apenas III e IV estão corretas. 

 
48. A Resolução do CFC 1.138/08 regulamenta a 

Demonstração do Valor Adicionado. Sobre a 
Demonstração do Valor Adicionado, analise as 
sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. 
I. A entidade, sob a forma jurídica de sociedade por 

ações, com capital aberto, e outras entidades que a 
lei assim estabelecer, devem elaborar a DVA e 
apresentá-la como parte das demonstrações 
contábeis divulgadas ao final de cada exercício 
social. É recomendado, entretanto, a sua elaboração 
por todas as entidades que divulgam demonstrações 
contábeis. 

II. A elaboração da DVA consolidada deve basear-se 
nas demonstrações consolidadas e evidenciar a 
participação dos sócios não controladores. 

III. A DVA deve proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis informações relativas à 
riqueza criada pela entidade em determinado período 
e a forma como tais riquezas foram distribuídas.  

IV. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, 
minimamente, da seguinte forma: pessoal e 
encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e 
aluguéis; juros sobre o capital próprio (JCP) e 
dividendos, e lucros retidos/prejuízos do exercício. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas.  
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 

49. A Resolução CFC 1.138/08 dispões sobre Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 
Observando a referida resolução, uma provisão deve ser 
reconhecida quando: 

I. A entidade tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) como resultado de evento passado. 

II. Seja provável que será necessária uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos para 
liquidar a obrigação. 

III. Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da 
obrigação. 

IV. Quando a liquidação da obrigação pode ser imposta 
legalmente. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta 
sobre o reconhecimento de uma provisão. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas.  
e) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 
50. De acordo com as definições estabelecidas pela 

Resolução do CFC 1.162/09 analise as sentenças 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Ativos Imobilizados correspondem aos direitos que 

tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram a ela os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens.  

II. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo 
menos os custos de venda de um ativo e seu valor 
em uso. 

III. Valor residual de um ativo é o valor estimado que a 
entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir 
as despesas estimadas de venda, caso o ativo já 
tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de 
sua vida útil.  

IV. Vida útil é o período de tempo durante o qual a 
entidade espera utilizar o ativo; ou o número de 
unidades de produção ou de unidades semelhantes 
que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e III estão corretas.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
51. A Empresa Viva produz e vende um único tipo de 

produto. Seu preço de venda é R$ 300,00 cada unidade. 
Sobre esses produtos vendidos incidem 30% referente a 
comissões. No mês de janeiro do ano X1 não houve 
estoques iniciais. Os custos diretos variáveis, que 
envolvem basicamente matéria-prima e insumos, é de 
R$ 100/unidade. Os custos e despesas fixas foram de 
R$ 400.000 e R$ 300.000 por mês, respectivamente. 
Sabe-se também que nesse referido período foram 
produzidas 40.000 unidades e vendidas 15.000 
unidades. Pede-se: Calcule o Lucro Bruto referente ao 
mês de janeiro de X1 utilizando o Método Custeio 
Variável e assinale a alternativa correta. 

a) R$ 950.000 
b) R$ 3.700.000 
c) R$ 2.300.000 
d) R$ 4.500.000 
e) R$ 2.850.000 
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52. A empresa Comercial Catalina Ltda. comercializa tabuas 
de passar roupas. Iniciou o período X1 com 100 
unidades de Tábua de Passar Roupas em estoque, cada 
uma foi adquirida por R$ 20,00. O preço de venda de 
cada unidade é R$ 70,00. Durante este período 
ocorreram as transações a seguir. Com base nesses 
dados analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

 

Data Operação 
Quantidade 
(unidades) 

Custo de 
Aquisição – 

R$ 
Dia 02 Compra 20 25/unid 
Dia 15 Venda 30 - 
Dia 20 Compra 15 30/unid. 
Dia 25 Venda 90 - 

 

Observação: Nenhuma mercadoria adquirida foi 
devolvida bem como nenhum tipo de desconto foi 
concedido. 
 

a) Utilizando o Método PEPS de controle de estoque a 
empresa apurou um Lucro Bruto de R$ 5.900,00 e um 
Estoque Final de R$ 700,00. 

b) Utilizando o Método PEPS de controle de estoque a 
empresa apurou um Lucro Bruto de R$ 5.900,00 e um 
Estoque Final de R$ 450,00. 

c) Utilizando o Método UEPS de controle de estoque a 
empresa apurou um Lucro Bruto de R$ 5.750,00 e um 
Estoque Final de R$ 450,00. 

d) Utilizando o Método Custo Médio Ponderado Móvel 
de controle de estoque a empresa apurou um Custo 
de Mercadorias Vendidas - CMV de R$ 2.617,86 e um 
Estoque Final de R$ 450,00. 

e) Utilizando o Método UEPS de controle de estoque a 
empresa apurou um Custo de Mercadorias Vendidas 
- CMV de R$ 2.650 e um Estoque Final de R$ 375,00. 

 
53. De acordo com Inciso II do artigo 183 da Lei 6.404/76, os 

direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos 
do comércio da companhia, assim como matérias-
primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, 
pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de 
provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando 
este for inferior. Sendo assim podem ser considerados 
bens de uma empresa a serem classificados na conta 
ESTOQUES: 

I. Produtos Acabados, Peças de Reposição, Matérias-
primas e Mercadorias para Revenda. 

II. Mercadorias para Revenda, Material de Escritório, 
Produtos em Elaboração e Insumos Diversos para 
Produção. 

III. Matérias-primas, Produtos Acabados, Produtos em 
Elaboração, Mercadorias para Revenda, Veículos 
utilizados para o Frete e Material de Escritório. 

IV. Mercadorias para Revenda, Material de Escritório, 
Descontos Concedidos, Produtos em Elaboração e 
Material de Limpeza.  

Analise as sentenças e assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas.  
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas I, II e III estão corretas. 

 

54. Analise as alternativas a seguir acerca dos conceitos de 
Contabilidade de Custos e assinale a alternativa correta. 

I. Os Princípios Contábeis hoje aceitos não admitem o 
uso de Demonstrações de Resultados e de Balanços 
avaliados à base do Custeio Variável. 

II. Além de serem classificados em Diretos e Indiretos, 
os custos podem ser classificados em Fixos e 
Variáveis. 

III. As despesas assim como os custos podem ser 
classificadas em diretas e indiretas e fixas e variáveis. 

IV. De forma geral a despesa pode ser conceituada como 
bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 
para a obtenção de receitas. A comissão do 
vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna 
imediatamente uma despesa. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Apenas I e IV estão corretas. 

 
55. A empresa Delta apresentou as contas a seguir em 31 

de dezembro de 2015. Após analisar as contas 
apresentadas pela referida empresa, calcule o seu 
Resultado Operacional em 31/dez./2015 e assinale a 
alternativa correta. 

 

Conta   
Despesa com aluguel 150.000 
Despesa com Pessoal 230.000 
Despesa com juros e 
multas 

5.000 

Devolução de Vendas  2,5% das vendas 
brutas 

Impostos sobre vendas 5% das vendas 
brutas 

Despesa com comissões 12,5% das vendas 
Brutas 

Custo do Terreno Vendido 250.000 
Receita da venda de um 
terreno 

1.000.000 

Despesa com combustível 5.000 
Despesa com energia 
elétrica 

10.000 

Despesa com Depreciação 25.000 
Custo das Mercadorias 
Vendidas 

450.000 

Despesa com 
manutenções   

7.500 

Receita das Mercadorias 
Vendidas 

3.000.00 

 

Assinale a alternativa que apresenta o valor do 
Resultado Operacional da empresa Delta em 
31/dez./2015. 

 

a) Lucro Operacional de R$ 1.950.000 
b) Lucro Operacional de R$ 1.517.500 
c) Lucro Operacional de R$ 2.117.500 
d) Lucro Operacional de R$ 2.400.000 
e) Lucro Operacional de R$ 2.267.500 
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56. Em seu artigo 200 a Lei 6.404/76 explica como as 
reservas de capitais podem ser utilizadas. De acordo 
com a referida lei as reservas de capital poderão ser 
utilizadas para: 

I. Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros 
acumulados e as reservas de lucros. 

II. Resgate, reembolso ou compra de ações. 
III. Pagamento de dividendo a ações preferenciais, 

mesmo quando essa vantagem não lhes for 
assegurada.  

IV. Incorporação ao capital social. 

Analise as alternativas e assinale a que estiver correta. 

a) Apenas I e III estão corretas.  
b) Todas as alternativas estão corretas 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 
57. Sobre dividendos, analise as sentenças a seguir e 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Quando o estatuto for omisso e a assembleia geral 
deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a 
matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
ajustado.  

b) A companhia pagará o dividendo de ações 
nominativas à pessoa que, na data do ato de 
declaração do dividendo, estiver inscrita como 
proprietária ou usufrutuária da ação. Os dividendos 
só poderão ser pagos quando a companhia dispor de 
recursos financeiros para paga-los sem prejuízo de 
caixa, independente de prazo. 

c) Os acionistas têm direito de receber como dividendo 
obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros 
estabelecida no estatuto.  

d) Os dividendos obrigatórios deixaram de ser 
obrigatórios no exercício social em que os órgãos da 
administração informarem à assembleia geral 
ordinária ser ele incompatível com a situação 
financeira da companhia. O conselho fiscal, se em 
funcionamento, deverá dar parecer sobre essa 
informação e, na companhia aberta, seus 
administradores encaminharão à Comissão de 
Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da 
realização da assembleia geral, exposição 
justificativa da informação transmitida à assembleia. 

e) O estatuto poderá estabelecer o dividendo como 
porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar 
outros critérios para determiná-lo, desde que sejam 
regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os 
acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de 
administração ou da maioria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Sobre transformação, incorporação e cisão, analise as 
sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. As operações de incorporação, fusão e cisão 
somente poderão ser efetivadas nas condições 
aprovadas se os peritos nomeados determinarem 
que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a 
serem vertidos para a formação de capital social é, ao 
menos, igual ao montante do capital a realizar. 

II. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes 
sucede em todos os direitos e obrigações. 

III. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais 
sociedades para formar sociedade nova, que lhes 
sucederá em todos os direitos e obrigações. 

IV. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere 
parcelas do seu patrimônio para uma ou mais 
sociedades, constituídas para esse fim ou já 
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se 
houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-
se o seu capital, se parcial a versão. 

Analise as alternativas e assinale a que estiver correta. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas.  
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 
59. A Lei 6.404/76 trata sobre sociedades coligadas e 

controladas. Analise as sentenças a seguir sobre o 
referido assunto e assinale a alternativa correta. 

I. São coligadas as sociedades nas quais a investidora 
não tenha influência significativa. 

II. Considera-se controlada a sociedade na qual a 
controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger a 
maioria dos administradores. 

III. Considera-se que há influência significativa quando a 
investidora detém ou exerce o poder de participar nas 
decisões das políticas financeira ou operacional da 
investida, sem controlá-la. 

IV.  No balanço patrimonial da companhia, os 
investimentos em coligadas ou em controladas e em 
outras sociedades que façam parte de um mesmo 
grupo ou estejam sob controle comum serão 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 

Analise as alternativas e assinale a que estiver correta. 

a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 
e) Apenas II e III estão corretas.  
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60. Um dos principais instrumentos utilizado para análise da 
situação econômico-financeira de uma empresa é o 
índice, ou seja, o resultado da comparação entre 
grandezas. Sobre análise por índices, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Os Indicadores de Liquidez medem a posição 
financeira da empresa, em termos de capacidade de 
pagamento. 

b) Indicadores de Endividamento avaliam a segurança 
oferecida pela empresa aos capitais alheios e 
revelam sua política de obtenção de recursos. 

c) Indicadores de prazo médio medem o ciclo 
operacional da entidade, isto é, indicam a capacidade 
de gerenciar seus estoques e de negociar com 
fornecedores e clientes. 

d) Indicadores de Lucratividade avaliam o desempenho 
global da empresa, em termos de capacidade de 
remunerar o capital nela aplicado. 

e) Indicadores de Fluxo de Caixa ajudam a interpretar 
as informações providas pela Demonstração de Fluxo 
de Caixa. Dessa forma, medem, entre outras, a 
capacidade de geração de caixa pela atividade 
operacional. 

 
61. A Empresa Brasileira apresentou em 31/dez./2015 um 

saldo no grupo do Ativo Circulante de R$ 14.500,00, e 
no Passivo Circulante de R$ 10.500,00. As 
Disponibilidades somaram R$ 8.500,00. O Ativo Não 
Circulante totalizou R$ 14.200,00 e o Passivo Não 
Circulante apresentou um saldo de R$ 8.700,00. A 
Receita do referido período totalizou R$ 30.000,00 e o 
Lucro Bruto um saldo de R$ 8.000,00. Analisando os 
dados apresentados calcule a Liquidez Corrente (LC), 
Liquidez Imediata (LI), Endividamento Geral (EG) e a 
Margem Bruta (MB) da Empresa Brasileira. Assinale a 
alternativa correta. 

a) LC = 0,72; LI = 0,81; EG = 0,67; MB = 0,27 
b) LC = 1,38; LI = 0,81; EG = 0,67; MB = 0,27 
c) LC = 1,38; LI = 0,81; EG = 0,67; MB = 3,75 
d) LC = 0,72; LI = 1,23; EG = 0,67; MB = 3,75 
e) LC = 1,38; LI = 1,50; EG = 1,50; MB = 0,27 

 
62. A Lei 116 de 31 de julho de 2003 dispõe sobre o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Observando a referida lei, pode-se afirmar 
que o referido imposto incide sobre:  

I. Serviços de informática e congêneres. 
II. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer natureza. 
III. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
IV. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e 

congêneres. 

Analise as alternativas e assinale a que estiver correta. 

a) Apenas II e III estão corretas.  
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
e) Apenas I e II estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

63. A Empresa Rosa situada na cidade de Porto Alegre 
presta serviço de informática para a Empresa Azul 
situada na cidade de Curitiba. Os serviços são prestados 
no local do estabelecimento do recebedor do serviço, ou 
seja, na sede da empresa Azul. A empresa Rosa é 
optante do SIMPLES. Considerando o caso 
apresentado, analise as alternativas e assinale a que 
estiver correta. 

a) O ISS não é devido por não ser um serviço ao qual o 
referido imposto incide. 

b) O ISS não é devido pela empresa Rosa ser optante 
do SIMPLES. 

c) O ISS é devido será retido pela empresa Azul e a 
empresa Rosa pagará a guia de recolhimento. 

d) O ISS é devido e será recolhido pela empresa Rosa. 
e) O ISS é devido e deverá ser retido e pago pela 

empresa Azul. 
 
64. A Lei 10.638 de 30 de dezembro de 2002 dispõe sobre a 

não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os 
Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sobre este 
imposto pode-se afirmar: 

I. A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência 
não cumulativa, incide sobre o total das receitas 
auferidas no mês pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil. 

II. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep 
é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

III. Para determinação do valor da contribuição para o 
PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo 
apurada, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta 
e cinco centésimos por cento). 

IV. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre as receitas decorrentes da 
comercialização de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem, produzidos 
na Zona Franca de Manaus para emprego em 
processo de industrialização por estabelecimentos 
industriais ali instalados e consoante projetos 
aprovados pelo Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas.  
c) Todas as alternativas estão corretas  
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas I, III e IV estão corretas. 
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65. O §3º do artigo 1º da Lei 10.833/03 que trata da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS, esclarece que as receitas que não integram 
a base de cálculo do referido imposto podem ser: 

I. Auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na 
revenda de mercadorias em relação às quais a 
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na 
condição de substituta tributária. 

II. Referentes às vendas canceladas e aos descontos 
incondicionais concedidos. 

III. Relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do 
ativo e passivo com base no valor justo. 

IV. Reconhecidas pela construção, recuperação, 
reforma, ampliação ou melhoramento da 
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível 
representativo de direito de exploração, no caso de 
contratos de concessão de serviços públicos. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas. 

a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas.  
e) Todas as alternativas estão corretas.  

 
66. Sobre o Imposto de Renda Pessoa Jurídica pode-se 

afirmar: 

I. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive 
das equiparadas, das sociedades civis em geral e das 
sociedades cooperativas em relação aos resultados 
obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua 
finalidade, será devido à medida em que os 
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos. 

II. A base de cálculo do imposto, determinada segundo 
a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é 
o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente 
ao período de apuração. 

III. Integram a base de cálculo todos os ganhos e 
rendimentos de capital, qualquer que seja a 
denominação que lhes seja dada, 
independentemente da natureza, da espécie ou da 
existência de título ou contrato escrito, bastando que 
decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, 
tenha os mesmos efeitos do previsto na norma 
específica de incidência do imposto. 

IV. O imposto será determinado com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração 
trimestrais, encerrados nos dias 31 de maio, 30 de 
julho e 31 de dezembro de cada ano-calendário. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas.  
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

67. Quanto a Imunidade e Isenção do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ), pode-se afirmar: 

I. Não estão sujeitos ao IRPJ os templos de qualquer 
culto. 

II. Não estão sujeitos ao IRPJ os partidos políticos, 
inclusive suas fundações, e as entidades sindicais 
dos trabalhadores, sem fins lucrativos, desde que: 
não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a título de lucro ou de participação 
no resultado; apliquem seus recursos integralmente 
no País, na manutenção de seus objetivos 
institucionais; mantenham escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

III. Não estão sujeitas ao IRPF as instituições de 
educação e as de assistência social, sem fins 
lucrativos. 

IV. Considera-se entidade sem fins lucrativos, para 
isenção do IRPJ, a que não apresente superávit em 
suas contas ou, caso o apresente em determinado 
exercício, destine o resultado, integralmente, à 
manutenção e ao desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas.  
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  

 
68. Sobre a Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas 

Jurídicas (CSLL), pode-se afirmar: 

I. A CSLL foi instituída para ser destinada ao 
financiamento da seguridade social. 

II. A administração e fiscalização da Contribuição Social 
compete à Secretaria de Fazenda. 

III. A base de cálculo da CSLL é o valor do resultado do 
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.  

IV. São contribuintes da CSLL as pessoas jurídicas 
domiciliadas no País e as que lhes são equiparadas 
pela legislação tributária. 

Analise as sentenças e assinale a alternativa que contém 
as sentenças corretas. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas.  
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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69. Com base nos eventos a seguir, ocorridos na Cia. Luxiria 
Ltda., em janeiro de X4, apure o valor do Fluxo de Caixa 
gerado pelas Atividades Operacionais. Para esse cálculo 
leve em consideração os conceitos sobre a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Data Operação Valor em R$ 
02/01/X4 Constituição da 

empresa em 
dinheiro 

10.000 

05/01/X4 Compra da sede da 
empresa 

1.000 

10/01/X4 Compra de 
equipamentos e 
móveis 

500 

20/01 Prestação de 
Serviços – receita 
auferida e recebida 
à vista 

3.500 

28/01/X4 Pagamento de 
salários 

1.500 

30/01/X4 Pagamento de 
Despesas diversas 

500 

31/01/X4 Aplicação de R$ 
1.000 em fundos de 
investimentos de 
curto prazo que 
podem ser 
resgatados 
imediatamente sem 
perda de valor 

1.000 

 

Assinale a alternativa que apresenta o valor do Fluxo de 
Caixa gerado pela Atividade Operacional da empresa em 
31 de janeiro de X4, logo após o registro das operações 
realizadas pela empresa no referido período.  

 

a) Fluxo de Caixa consumido pela Atividade 
Operacional de R$ 11.500,00. 

b) Fluxo de Caixa gerado pela Atividade Operacional de 
R$ 1.500,00. 

c) Fluxo de Caixa gerado pela Atividade Operacional de 
R$ 2.000,00. 

d) Fluxo de Caixa consumido pela Atividade 
Operacional de R$ 1.500,00. 

e) Fluxo de Caixa gerado pela Atividade Operacional de 
R$ 11.500,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(... questão 70 na próxima página ...) 
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70. A Empresa Industrial Laranja produz três tipos de produtos: X, Y e Z. A empresa possui alguns controles de consumo 
para poder atribuir diretamente determinados custos aos seus produtos, porém alguns custos de produção ainda são 
considerados custos indiretos de produção. A seguir é apresentada uma planilha de custos. Com base nesses dados, 
e utilizando o Método de Custeio Absorção, calcule o custo total de cada produto utilizando o custo com Energia Elétrica 
como base de rateio para os custos indiretos.  

 

Custos 
Diretos 

Indiretos Total 
Produto X Produto Y Produto Z 

Matéria-prima 30.000 50.000 70.000 - 150.000 
Mão-de-obra 12.000 40.000 17.000 - 69.000 

Energia elétrica 15.000 5.000 5.000 - 25.000 
Depreciação - - - 40.000 40.000 

Insumos Diversos - - - 30.000 30.000 
Aluguel - - - 100.000 100.000 

Manutenção - - - 15.000 15.000 
Total 57.000 95.000 91.000 185.000 428.000 

Assinale a alternativa que apresenta o valor dos Custos Totais de cada Produto: 

a) Produto X = R$ 57.000; Produto Y = R$ 95.000; Produto Z = R$ 185.000. 
b) Produto X = R$ 256.800; Produto Y = R$  85.600; Produto Z = R$ 85.600. 
c) Produto X = R$ 111.000; Produto Y = R$  37.000; Produto Z = R$ 37.000. 
d) Produto X = R$ 118.666; Produto Y = R$  156.666; Produto Z = R$ 152.666. 
e) Produto X = R$ 168.000; Produto Y = R$  132.000; Produto Z = R$ 128.000. 

 
 
 


