Companhia
Energética de
São Paulo

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

CONCURSO PÚBLICO

10. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO

DE

CONTABILIDADE

INSTRUÇÕES


VOCÊ



PREENCHA



LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.



RESPONDA



RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO

50

QUESTÕES OBJETIVAS.

COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

A TODAS AS QUESTÕES.

MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA
QUE VOCÊ ESCOLHEU.



TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.



A

DURAÇÃO DA PROVA É DE



A

SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.



3

HORAS.

AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA
COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE

A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

29.11.2009

Companhia
Energética de
São Paulo

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

FOLHA INTERMEDIÁRIA
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DE

RESPOSTAS

02. Considere os trechos do 3.º parágrafo.
Portanto, ter alguém com quem conversar...
... entretanto é um porto seguro para enfrentar...

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 03.

As expressões em destaque estabelecem entre as orações,
correta e respectivamente, as relações de

Com ajuda dos meus amigos

(A) causa e advertência.

A necessidade atávica do ser humano de ter amigos prova
que a amizade pode ser uma das mais poderosas forças de transformação de uma sociedade. Ela é capaz de mudar trajetórias,
encorajar decisões e iluminar pensamentos. É com os amigos que
se espera comemorar o sucesso ou lamentar um fracasso. É com
eles que valores, experiências e interesses são compartilhados sem
cobrança ou obrigação. Com o apoio dos amigos, diz-se, tudo dá
certo. O que sempre inspirou escritores, pensadores e filósofos
passou a ser medido por estatísticas. Dezenas de estudos dos
mais respeitados centros de pesquisa do mundo constatam que
a amizade influencia, de maneira ainda mais decisiva do que se
supunha, a vida pessoal e profissional de cada um. Está provado
que um sólido círculo social é capaz de evitar doenças, amenizar
o sofrimento, prolongar a vida, catapultar carreiras e até mesmo
melhorar a forma física.
Um dos maiores levantamentos já feitos sobre o efeito das
amizades na vida prática é o do pesquisador americano Tom
Rath, coordenador de pesquisas da Gallup Organization, um dos
maiores institutos de pesquisas do mundo. Segundo ele, quem
tem um grande amigo no trabalho é sete vezes mais produtivo,
mais criativo e mais engajado nas propostas da empresa do que
aquele funcionário que não consegue se relacionar com os colegas.
A maioria das pessoas passa no trabalho 70% do tempo em
que estão acordadas. Quem trabalha fora costuma conviver mais
com os colegas e com o chefe do que com a própria família.
Portanto, ter alguém com quem conversar, trocar confidências,
pedir conselhos ou mesmo partilhar um olhar de cumplicidade
faz toda a diferença. O amigo pode até desconhecer detalhes da
vida íntima do outro, entretanto é um porto seguro para enfrentar
intempéries da carreira.
Em qualquer idade, a amizade é tida como coisa seriíssima.
Cerca de 60% das pessoas respondem que ter amigos é mais
importante do que carreira, dinheiro ou família. Ainda assim,
amizades verdadeiras estão cada vez mais difíceis. Como dizia
Santo Agostinho, “quando uma amizade é verdadeira, nada mais
santo e vantajoso se pode desejar no mundo”.

(B) conclusão e condição.
(C) consequência e concessão.
(D) conclusão e oposição.
(E) causa e condição.
03. Considere os trechos e as circunstâncias adverbiais que as
palavras em destaque estabelecem nesses trechos.
I. É com os amigos que se espera comemorar... (companhia)
(1.º parágrafo)
II. ... são compartilhados sem cobrança ou obrigação.
(modo) (1.º parágrafo)
III. O que sempre inspirou escritores, pensadores e filósofos...
(tempo) (1.º parágrafo)
IV. ... é sete vezes mais produtivo, mais criativo... (intensidade) (3.º parágrafo)
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
Considere os textos para responder à questão de número 04.
TEXTO I
Há três amigos fiéis: uma velha esposa, um velho cão e
dinheiro na mão.
(Benjamin Franklin, séc. XVIII)

TEXTO II
Falar sobre dinheiro parece simples. Afinal, tudo gira em torno
dele, é o que usamos para comprar as coisas que queremos e de
que precisamos. Somos pagos por nossos empregos e usamos esse
dinheiro para pagar contas, comprar comida, nos divertir. Lionel
Trilling, crítico literário, já dizia: “Nós inventamos o dinheiro e
o usamos, porém não podemos entender suas leis nem controlar
suas ações. Ele tem vida própria”.

(Daniela Pinheiro, Veja, 27.12.2006. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A) passamos a maior parte do tempo com amigos do trabalho, pois é difícil encontrarmos verdadeiras amizades
entre os familiares.

(Valdomiro Nenevê, Veja, 23.09.2009)

(B) os funcionários que não conseguem se relacionar com os
colegas são indivíduos que preferem a família à empresa.

04. As opiniões de Franklin e Trilling apresentam ideias
(A) opostas, pois Trilling critica o poder do dinheiro, enquanto
Franklin aprecia esse poder.

(C) embora pesquisas sobre o poder da amizade tenham
sido feitas por instituições de pouca visibilidade, há um
consenso de que a amizade é essencial.

(B) opostas, pois Trilling afirma que não sabe acumular
dinheiro, enquanto Franklin sabe fazê-lo.

(D) as empresas têm se responsabilizado pelo fortalecimento
da amizade entre funcionários, pois assim obtêm mais
produtividade e lucro.

(C) semelhantes, pois os autores admitem que o dinheiro é
um valor importante para a sociedade.
(D) semelhantes, pois os autores reconhecem que o dinheiro
garante status e prestígio social.

(E) se tem comprovado que amizades sólidas são um porto
seguro que minimiza situações adversas vividas pelo
indivíduo.

(E) semelhantes, pois os autores afirmam que gostam muito
de falar sobre dinheiro.
3
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05. Na frase – O dinheiro tem controlado as pessoas, e o ser humano não consegue entender as leis desse poderoso instrumento.

08. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância
verbal e nominal.

Assinale a alternativa em que os pronomes substituem corretamente as expressões em destaque e obedecem às regras
de colocação pronominal.

(A) Sempre havia discussões inúteis nesse grupo, por isso
laços de amizade eram raros.

(A) as tem controlado; lhes entender.

(B) Por causa do apego ao dinheiro, ocorre várias inimizades.

(B) lhes tem controlado; as entender.

(C) Devem fazer meses que não encontramos uns amigos
para jantar fora.

(C) as tem controlado; entendê-las.
(D) A coordenadora do grupo ficou meia decepcionada com
a atitude de alguns integrantes.

(D) tem controlado-as; entendê-las.
(E) lhes tem controlado; entender-lhes.

(E) 70% do tempo sno trabalho equivalem a menas horas no
ambiente familiar.

Considere as frases para responder à questão de número 06.
09. Assinale a alternativa em que a frase está correta de acordo
com a norma padrão.

Faço com meus amigos o que faço com meus livros: guardo-os
onde os posso encontrar, mas uso-os raramente. (Emerson, séc. XIX)
De vez em quando a gente precisa sacudir a árvore das amizades para caírem as podres. (Mário da Silva Brito, séc. XX)

(A) Durante a viajem, conquistamos vários amigos novos.
(B) Desejamos ganhar dinheiro por que parte dele gastamos
em diversão.

06. Interpretando o pensamento dos dois autores, conclui-se que
ambos utilizaram a ideia de

(C) Todos se questionam por que o dinheiro é tão poderoso.

(A) simultaneidade: desprezam-se alguns frutos e livros,
assim como se desprezam alguns amigos.

(D) Já havia colegas esperando para abraçá-lo pelo aniversário, mau ele chegou à empresa.

(B) comparação: os verdadeiros amigos correspondem aos
bons frutos e aos bons livros.

(E) O funcionário agiu mau ao distorcer os fatos que envolviam seu colega de departamento.

(C) condição: se não houver bons frutos e bons livros, o
indivíduo terá uma vida solitária.
(D) advertência: achar uma amizade verdadeira é tão difícil
como encontrar bons frutos e bons livros.

10. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do texto.

(E) temporalidade: adquirir verdadeiros amigos demora tanto
como adquirir bons frutos e bons livros.

Embora 60% das pessoas
que quem possui amigos
apenas dinheiro
é mais feliz do que aqueles que
algo
e sucesso na carreira, verdadeiras amizades
amigos ao longo da
raro de se fazer. Mas quem
vida, com certeza, estará amparado diante das dificuldades
que surgirão.

07. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente,
as lacunas do texto quanto ao emprego ou não do acento
indicativo de crase.

(A) digam … têm … são … mantiver

Se passamos 70% do tempo no trabalho, devemos levar
sério as relações que se constroem nesse ambiente. É imporcada um que está
nossa
tante dar o devido valor
toa.
volta, pois não se encontram verdadeiras amizades

(B) digam … tem … são … manter
(C) digam … tem … é … mantiver

(A) à … a … à … à

(D) dizem … têm … é … manter

(B) à … à … a … a

(E) dizem … tem … são … mantiver

(C) à … a … à … à
(D) a … a … à … à
(E) a … à … a … à
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15. Um certo capital aplicado a juros simples de 5% ao ano duplicará seu valor em

MATEMÁTICA
11. Em uma estação são tratados 30 000 litros de água por segundo
e, na fase da sedimentação com coagulação, utiliza-se o sulfato
de alumínio cuja concentração máxima não deve exceder 15
miligramas por litro de água. A quantidade máxima desse
coagulante, que pode ser utilizada no volume de água tratada
em uma hora, é

(A) 25 anos.
(B) 20 anos.
(C) 18 anos.
(D) 15 anos.

(A) 270 kg.

(E) 12 anos.

(B) 810 kg.
(C) 1 240 kg.

16. Pelos valores obtidos em uma balança digital, verificou-se
que José pesa mais do que Maria. Observou-se também que
o produto dessas leituras é 3 000 e a soma é 110. A metade
da leitura correspondente ao peso de Maria é

(D) 1 450 kg.
(E) 1 620 kg.

(A) 25.

12. Três representantes de indústrias farmacêuticas visitam
regularmente clínicas médicas. O primeiro retorna a uma
determinada clínica a cada 40 dias; o segundo, a cada 50
dias, e o terceiro, a cada 60 dias. Se os três representantes se
encontrarem nessa clínica num certo dia, então eles irão se
encontrar novamente na mesma clínica a cada

(B) 24.
(C) 23.
(D) 22.

(A) 630 dias.

(E) 20.

(B) 600 dias.
(C) 540 dias.
17. Para verificar o nível de aprovação de um prefeito, foram entrevistadas 1 000 pessoas que opinaram sobre a administração
da cidade, escolhendo uma e apenas uma, dentre as seguintes
possíveis respostas: ótima, boa, regular, ruim e indiferente.

(D) 360 dias.
(E) 300 dias.
13. Na construção de um grande conjunto habitacional, trabalhando 8 horas por dia, trinta operários constroem 36 casas, em
6 meses. Para manter o mesmo ritmo (mesma produtividade)
ao construir 25 casas, em 5 meses, vinte operários precisariam
trabalhar, por dia,
(A) 6 horas.
(B) 8 horas.
(C) 9 horas.

De acordo com o gráfico, que mostra o resultado da pesquisa,
e calculando-se o percentual de pessoas que consideram a
administração ótima ou boa e o percentual de pessoas que
consideram a administração regular ou ruim, pode-se afirmar
que a diferença entre esses dois percentuais é de

(D) 10 horas.
(E) 11 horas.
14. No processo seletivo de ingresso de uma universidade, para
classificar os vestibulandos, é utilizada a média ponderada
entre o número de pontos obtidos no próprio vestibular com
peso 4 e o número de pontos no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) com peso 1. Se um vestibulando faz 50 pontos
no vestibular e 60 pontos no ENEM, então a sua média é

(A) 18%.
(B) 24%.
(C) 32%.
(D) 38%.

(A) 57,5.

(E) 65%.

(B) 55,0.
(C) 52,0.
(D) 51,5.
(E) 50,5.
5
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18. As dimensões internas de um salão foram obtidas em unidades
não muito usuais: 0,007 km de largura, 80 dm de comprimento
e 400 cm de altura. Para pintar apenas o teto e as paredes internas, descontando-se o vão de uma porta de 5,0 m2 de área
e o vão de uma janela de 3,0 m2 de área, vai se utilizar uma
tinta cujo rendimento é tal que 1 litro pinta 0,06 dam2. Para
essa pintura, são necessários exatamente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Responda às questões de números 21 e 22, de acordo com os
princípios fundamentais da contabilidade.
21. O princípio contábil que se refere, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das
suas mutações, determinando que este seja feito de imediato
e com a extensão correta, independentemente das causas que
as originaram, é o da

(A) 18 litros.
(B) 21 litros.

(A) continuidade.

(C) 24 litros.

(B) entidade.
(C) oportunidade.

(D) 28 litros.

(D) prudência

(E) 36 litros.

(E) atualização monetária.
22. Indique (V) para verdadeiro e (F) para falso.

19. O piloto de um avião que voa horizontalmente e em linha
reta localiza, por meio de seu radar, um objeto no solo por
um ângulo de 45o. Voando a 900 km/h, depois de 2 minutos,
observa que está exatamente sobre o objeto. A distância do
avião ao objeto, quando da sua primeira observação, é
(A) 60

km.

(B) 45

km.

(C) 30

km.

(D) 20

km.

(E) 15

km.

( ) A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita
com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais os resultantes do consenso com os agentes externos
ou da imposição destes.
( ) Uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou
obrigação não poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua decomposição
em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a
outros elementos patrimoniais.
( ) O valor original será mantido enquanto o componente
permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando
da saída deste.
( ) Os Princípios da Competência e do Registro Pelo Valor
Original são compatíveis entre si e complementares, dado
que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o
valor de entrada.
( ) o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa desses componentes.

20. Uma pessoa pretende comprar um apartamento e um automóvel. Se comprar apenas o automóvel ficará com R$ 60.000,00,
mas para comprar somente o apartamento precisará de mais
R$ 10.000,00. Se para comprar os dois, essa pessoa precisa
de R$ 50.000,00, então ela possui

(A) V, V, V, V, V.
(B) V, V, V, F, V.

(A) R$ 100.000,00.

(C) V, V, V, F, F.

(B) R$ 95.000,00.

(D) F, F, F, V, F.
(E) F, F, V, V, V.

(C) R$ 90.000,00.
(D) R$ 85.000,00.

23. A estrutura do lançamento tem por fundamento o método das
“partidas dobradas”. Isto determina que

(E) R$ 82.500,00.

(A) o débito nem sempre precisa ser igual ao valor do crédito.
(B) quando existem vários débitos, estes poderão ser superiores ao valor do crédito.
(C) quando existem vários créditos, estes poderão ser superiores ao valor do débito.
(D) todo débito corresponde a um crédito no mesmo valor e
vice-versa.
(E) débito e crédito não precisam corresponder ao mesmo
valor.
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26. Após o encerramento do Balanço Patrimonial e Demonstração
do Resultado do Exercício, o total do Patrimônio Líquido

24. O grupo de contas Devedores Diversos e suas sub contas,
Empregados, Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis,
Adiantamento a Fornecedores, Diretores e Conselheiros e
Outros Devedores, está no seguinte grupo do balanço patrimonial:

(A) R$ 6.000.
(B) R$ 44.000.

(A) ativo circulante.

(C) R$ 73.000.

(B) investimento.

(D) R$ 96.000.

(C) permanente.

(E) R$ 134.000.

(D) passivo circulante.
(E) patrimônio líquido.

27. A Demonstração de Resultado do Exercício da Cia Comercial
apresenta resultado de

Considere os dados a seguir para responder às questões de números 25 a 27.

(A) R$ 9.000.
(B) R$ 18.000.

A Cia Comercial apurou os seguintes dados para encerrar suas
demonstrações financeiras:
CONTAS
Estoque
Fornecedores
Reserva de Lucros
Despesas Diversas
Máquinas e Equipamentos
Despesas de Salários
Bancos
Salários a Pagar
Caixa
Capital Social
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucros Acumulados
Receitas Financeiras
Despesas Antecipadas
Clientes
Despesas Financeiras
Empréstimo
Provisão de Féria
Outras Receitas
Vendas de Produtos

(C) R$ 30.000.

VALORES
42.000,00
30.000,00
5.000,00
12.000,00
22.000,00
17.000,00
47.000,00
17.000,00
22.000,00
44.000,00
32.000,00
17.000,00
14.000,00
21.000,00
17.000,00
7.000,00
20.000,00
8.000,00
12.000,00
72.000,00

(D) R$ 68.000.
(E) R$ 98.000.

28. Conforme rege a Lei Federal n.º 4.320/64, em seu anexo
14, o Passivo Permanente do Balanço Patrimonial possui as
seguintes contas:
(A) provisão da dívida fundada interna e externa.
(B) passivo financeiro e passivo compensado.
(C) dívida fundada interna, saldo patrimonial e diversos.
(D) passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio
líquido.
(E) dívida fundada interna, dívida fundada e diversos.

29. A contabilidade pública, regida pela Lei Federal n.º 4.320/64,
estabeleceu um conjunto de peças específicas para os Balanços Públicos, que são:
(A) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais.

25. Ao encerramento do Balanço Patrimonial, o total do Ativo
Circulante da Cia Comercial totaliza

(B) Balanço Contábil, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido.

(A) R$ 65.000.

(C) Balanço Público, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações das Origens e Aplicações de
Recursos.

(B) R$ 130.000.
(C) R$ 139.000.
(D) R$ 147.000.

(D) Balanço Público, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais.

(E) R$ 149.000.

(E) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Orçamentárias da União.
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30. A Contabilidade Pública é o ramo da Ciência Contábil que é
aplicada

34. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços do texto.

(A) em toda a estrutura da administração dos poderes públicos, inclusive e não se limitando à União, Estados,
Distrito Federal e Município.

Sobre a Lei Federal n.º 8.666/93, a licitação destina-se a gae a selecionar a proposta mais
rantir a observância
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da
, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(B) na administração pública, nas técnicas de registro dos
atos e fatos de natureza econômica, apurando resultados
e elaborando relatórios periódicos.
(C) na estrutura da administração pública dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

(A) do princípio constitucional da isonomia ... igualdade, da
pessoalidade

(D) somente à administração indireta.

(B) do princípio constitucional da isonomia ... princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade

(E) apenas à administração direta.

(C) do regimento constitucional ... igualdade, da pessoalidade

31. A Lei Federal n.º 10.520/02 estabelece e determina que, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação
na modalidade de pregão e poderá ser realizado por meio de

(D) da lei de licitação e contratos ... utilidade pública, da
pessoalidade

(A) correio eletrônico (e-mail).

(E) da lei de licitação e contratos ... utilidade pública, da
impessoalidade

(B) comandos de voz.
(C) vídeo conferência.

35. De acordo com a Receita Federal do Brasil, as alíquotas a
serem aplicadas na tabela progressiva para o cálculo mensal
do imposto de renda pessoa física para o exercício de 2010,
ano calendário de 2009, é de

(D) envio de documentos físicos.
(E) utilização de recursos de tecnologia da informação, nos
termos de regulamentação específica.

(A) 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

32. Aplicam-se, subsidiariamente, para a modalidade de pregão,
as normas da

(B) 15%, 22, 5 e 27,5.

(A) Lei n.º 8.666/93.

(C) 15% e 27, 5%

(B) Lei n.º 9.249/05.

(D) 15% e 30%.

(C) Lei n.º 10.637/02.

(E) 30%.

(D) Lei n.º 10.833/03.
(E) Lei n.º 11.638/07.

36. Quanto aos rendimentos de capital, a Receita Federal determina para os fundos de curto prazo, as seguintes alíquotas de
IRRF – imposto de renda retido na fonte, na ordem:

33. A Lei Federal de licitação e contratos estabelece normas gerais
sobre licitações e

(A) 15% independentemente do prazo em que foi aplicado.

(A) venda de serviços e afins pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

(B) 20% para aplicações com prazo de até 180 dias e 15%
acima de 180 dias.
(C) 22,5% para as aplicações com prazo de até 180 dias, 20%
entre 181 e 360 dias, 17,5% entre 361 e 720 dias e 15%
acima de 720 dias.

(B) contratos de serviços pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União.

(D) 22,5% independentemente do prazo em que foi aplicado.

(C) contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

(E) 22,5% para as aplicações com prazo de até 180 dias e
20% acima de 180 dias.

(D) contratos de serviços pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
(E) venda de mercadorias pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
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37. Uma empresa de varejo adquiriu, a prazo e para revenda,
diversas mercadorias de uma grande indústria de produtos
alimentícios. Esses estoques serão armazenados fisicamente
pelo método do PEPS, entretanto, para efeito contábil, esses
estoques serão calculados pelo critério de custo médio ponderado. Considerando essas informações, o lançamento contábil
dessa compra será:

40. Uma grande indústria de produtos de limpeza, por ocasião da
comercialização de mercadorias para uma empresa varejista,
registrou suas vendas a prazo e seus respectivos custos sobre
essas vendas na demonstração do resultado do exercício,
sendo os lançamentos:
(A) Custo dos produtos vendidos
a Estoques de matéria-prima
Contas a receber
a Vendas

(A) Fornecedores
a Estoques para revenda.

(B) Custo dos produtos vendidos
a Estoques de produtos em trânsito
Contas de caixa
a Vendas

(B) Estoques para revenda
a Custos das Mercadorias Vendidas.
(C) Bancos
a Estoques por custo médio ponderado.

(C) Custo dos produtos vendidos
a Estoques de produtos acabados
Contas a receber
a Vendas

(D) Estoques para revenda
a Fornecedores.
(E) Estoques
a Bancos

(D) Custo dos produtos vendidos
a Estoques de produtos acabados
Caixa
a Vendas

38. A Companhia Roda Bem.S.A., que fabrica rodas para veículos,
necessita calcular seus custos unitários finais para o mês de
dezembro de 2008. Sabendo-se que as rodas fabricadas pela
companhia, para todos os tipos de veículos, têm o mesmo
valor e que no mês de dezembro de 2008 foram fabricados
39.000 rodas, pede-se para calcular o custo unitário dessa
produção utilizando-se das seguintes informações:
Mão-de-obra direta
Gastos gerais de fabricação
Salários da diretoria
Matéria-prima
Depreciação administrativa
Despesas administrativas
Tributos
Depreciação geral, incluindo a
administrativa
Financeiras
Outras

(E) Estoques de produtos acabados
a Custos dos produtos vendidos
Vendas
a Contas a receber
41. Os estoques de mercadorias de uma companhia industrial
deverão ser classificados no balanço patrimonial do grupo
de contas

R$ 225.000
R$ 150.000
R$ 230.000
R$ 450.000
R$ 100.000
R$ 80.000
R$ 45.000
R$ 250.000

(A) do ativo circulante.
(B) do ativo não circulante.
(C) da demonstração do resultado.
(D) do passivo circulante.
(E) do ativo imobilizado.

R$ 30.000
R$ 15.000

42. Os livros contábeis obrigatórios são considerados como registros permanentes da empresa. São, nesta ordem:

(A) R$ 22,00.

(A) balanço e balancete.

(B) R$ 22,15.

(B) diário e razão.

(C) R$ 24,00.

(C) razão e as conciliações.

(D) R$ 24,45.

(D) diário e o livro caixa.

(E) R$ 25,00.

(E) balanço e diário.
39. De acordo com a escrituração e o controle contábil dos estoques, a contabilidade, independentemente da permissão fiscal
para sua utilização, poderá apresentar os seguintes métodos
de controle e valorização dos estoques:

43. Desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em
elenco identificador, no “Diário” ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas, admite-se nos históricos
dos lançamentos o uso de

(A) PEPS e valor de mercado.

(A) valores e denominador monetário estrangeiro.

(B) Valor de mercado e UEPS.

(B) termos em língua estrangeira sem tradução.

(C) UEPS, PEPS e Média ponderada.

(C) siglas e unidades de medidas.

(D) Valor de mercado, valor justo e Média ponderada.

(D) valores criptografados.

(E) Valor presente e valor de mercado.

(E) códigos e/ou abreviaturas.
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44. De acordo com a NBC T 1, a informação contábil, em especial
aquela contida nas demonstrações contábeis, notadamente as
previstas em legislação, deve propiciar revelação suficiente
sobre a Entidade, de modo a facilitar a concretização dos
propósitos do usuário, revestindo-se de atributos entre os
quais são indispensáveis os seguintes:

48. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho
noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito,
, pelo menos,
sua remuneração terá um acréscimo de
sobre a hora diurna.
(A) 5% (cinco)

(A) tempestividade, intempestividade, retroatividade e comparabilidade.

(B) 10% (dez)

(B) confiabilidade, verdade, intempestividade e uniformidade.

(D) 20% (vinte)

(C) tempestividade, retroatividade, e comparabilidade, apenas.

(E) 25% (vinte e cinco)

(C) 15% (quinze)

(D) confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e
comparabilidade.

49. De acordo com a Lei n.º 8.212/91, a contribuição da União
é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal,
fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. A União é
da Seguriresponsável pela cobertura de eventuais
dade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios
de prestação continuada da Previdência Social, na forma da
Lei Orçamentária Anual.

(E) uniformidade, comparabilidade, proatividade e intempestividade.
45. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o
documento obrigatório para o exercício do qualquer emprego,
inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário,
e para o exercício por conta própria de atividade profissional
remunerada, é:

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna
do texto.
(A) sobras de caixa

(A) Carteira de Identidade.

(B) sobras de receitas

(B) Carteira Profissional e Previdenciária.

(C) excessos de despesas

(C) Cédula de Identidade e Título de Eleitor.

(D) insuficiências financeiras

(D) CPF – Cadastro de Pessoa Física e Previdenciária.

(E) insuficiências de receitas

(E) PIS – Programa de Integração Social.

50. De acordo com as normas gerais de tributação previdenciária
e de arrecadação das contribuições sociais administradas pelo
INSS, a empresa contratante de serviços prestados mediante
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime
de trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de
1999, deverá reter do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência
Social a importância resultante da aplicação do percentual de

46. Conforme artigo 41 da CLT, em todas as atividades será
obrigatório para o empregador o registro dos respectivos
trabalhadores, adaptando-se, conforme instruções a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho,
(A) somente fichas eletrônicas de empregados.
(B) livros em papel, registrados na secretaria do servidor
público.

(A) 5%.

(C) livros, fichas ou sistema eletrônico.

(B) 11%.

(D) sistema eletrônico, apenas.

(C) 13%.

(E) fichas funcionais, apenas.

(D) 15%.
(E) 27,5%.

Nas questões de números 47 e 48, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto, de acordo
com os artigos 67 e 73.
47. De acordo com o artigo 67, será assegurado a todo empregado
horas consecutivas, o qual, salvo
um descanso
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do
serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.
(A) semanal de 24 (vinte e quatro) horas
(B) semanal de 48 (quarenta e oito) horas
(C) quinzenal de 24 (vinte e quatro) horas
(D) quinzenal de 48 (quarenta e oito) horas
(E) semanal de 12 (doze) horas
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