
CONTADOR

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte
integrante das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal.
Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material
transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A
utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a
imediata exclusão do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D
e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao
fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O pulo do gato

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tradicionalmente, em tempos de _______ prolongada, os povos primitivos, bastante
sintonizados com os ciclos da natureza, costumavam se reunir para pedir que o clima lhes
fosse favorável. Os moradores participavam de rituais coletivos e dançavam, em geral, no
intuito de atrair a atenção dos deuses e fazer as pazes com os elementos. Mais perto de nós,
em cidades do interior do Brasil, em especial das regiões Norte e Nordeste, ainda são comuns
as ________ e as rezas para invocar a chuva – sempre em conjunto, uma responsabilidade
partilhada. Em vários simbolismos, a água tem relação com o mundo interno, com os
meandros da subjetividade, com a fluidez das emoções e, consequentemente, com as
possibilidades de contato com outro. Nesses tempos de escassez de água, algo inédito para a
maioria de nós, convém pensar nas relações estabelecidas com o meio, com as outras pessoas
e consigo mesmo. Sem colocar foco em questões políticas e administrativas (de inegável
importância, mas que dariam, por si sós, motivo para inúmeras reflexões), talvez ………..
pensar nos usos – não só concreto, mas também _______ – que fazemos dos recursos que
parecem tão à mão e, de repente se tornam tão escassos, frágeis e raros.

Daí para pensar naquilo que faz parte do dia a dia, nos hábitos básicos (como alimentação,
sono e atividade física) é um pulo – feito o do gato do poema de Vinícius de Moraes que “de
um lindo salto leve e seguro passa do chão ao muro e logo mudando de opinião passa de novo
do muro ao chão”. Ora, mas o que o gato e a falta da água têm ………. com aquilo que
escolhemos comer, com nossas horas de sono e com o tempo reservado aos exercícios? A
resposta está embutida na própria pergunta: tudo é uma questão de escolha, de equilíbrio e
de respeito, nos faz estabelecer prioridades, determinar o que é importante. Ainda que,
intuitivamente, temos consciência de que uma dieta saudável, que privilegie alimentos
frescos, sem excesso de gordura e açúcar branco, faz bem. O mesmo vale para qualidade de
sono e atividade física.

A novidade, de acordo com os pesquisadores brasileiros Sidarta Ribeiro, Andrea Deslandes
e Valter Fernandes, é que alimentação, sono e exercícios – três “gargalos físicos”, como os
autores denominam – influenciem fortemente a capacidade de memorização e aprendizagem.
Embora os pesquisadores se voltem mais especificamente para a aprendizagem escolar, é
perfeitamente aceitável transpor as informações para outros contextos e etapas da vida.
Apoiados em inúmeros estudos científicos recentes, eles não falam de descobertas que
revolucionam o mercado de medicamentos ou de equipamentos intrusivos que levariam
mensagens ao cérebro. Pelo contrário: apresentam o que já faz parte de nós – comer, dormir,
movimentar-se – mas vai sendo deixado de lado, como se sua qualidade não fosse de
importância crucial. Como se fosse água pura, vital – mas que só ganha olhar quando o
fantasma da falta nos assombra. Logo, reconhecer o que de fato tem valor talvez …….. o
grande pulo do gato.

(Fonte: Texto adaptado – Revista Mente & Cérebro – março/2015)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas
das linhas 01, 06 e 13.

A) estiajem – procissões – psíquico
B) estiajem – procições – psíquico
C) estiagem – prossissões – pissíquico
D) estiagem – proscições – pissíquico
E) estiagem – procissões – psíquico
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QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo
sobre as lacunas pontilhadas do texto:

I. A lacuna da linha 12 deveria ser preenchida
pelo verbo ‘valer’ conjugado na terceira
pessoa do presente do indicativo.

II. Na linha 18, a lacuna fica corretamente
preenchida pelo verbo ‘haver’, no infinitivo.

III. A lacuna da linha 35 deveria ser preenchida
pelo verbo ‘ser’ na terceira pessoa do
presente do subjuntivo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas abaixo,
relacionadas à seguinte frase, retirada do texto:
“Em vários simbolismos, a água tem relação
com o mundo interno, com os meandros da
subjetividade, com a fluidez das emoções e,
consequentemente, com as possibilidades de
contato com outro.” (l.07-09).

I. Caso a expressão ‘tem relação’ fosse
alterada por ‘é associável’, não seriam
necessárias quaisquer alterações para
manter a correção do período.

II. A alteração de ‘água’ por ‘líquido’ traria
necessidade de duas outras alterações para
manter a correção gramatical.

III. O adjunto adverbial ‘Em vários simbolismos’
poderia ser retirado sem causar qualquer
tipo de alteração no período.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Analise as afirmações abaixo
sobre formação de palavras, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) A palavra ‘inegável’ (l.11) é formada por
justaposição, através da adição dos afixos
in- e -ável.

(  ) Assim como a palavra ‘importância’ (l.12),
‘influenciem’ (l.27) possui a adição do
prefixo in-, que significa permanência.

(  ) Em ‘inúmeros’ (l.30), o prefixo i-,
equivalente de in-, adiciona a ideia de
negação à palavra ‘números’.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – V – F.
E) V – V – V.

QUESTÃO 05 – Analise as propostas de
alteração que são feitas sobre palavras do texto:

I. Ao afirmar que os povos primitivos eram
‘sintonizados’ (l.02) com os ciclos da
natureza, infere-se que havia alguma
conexão relevante entre o ser humano e a
natureza.

II. A expressão “gargalos físicos” (l.26) é
usada de maneira figurativa, significando
um espaço de passagem muito pequeno no
corpo humano.

III. Ao utilizar a expressão ‘fantasma da falta’
(l.35), o autor refere-se ao fato de que a
falta de água é algo fantasmagórico, ou
seja, que não existe.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 06 – Considere a frase abaixo e
analise as assertivas que seguem:

Os moradores participavam de rituais coletivos
e dançavam, em geral, no intuito de atrair a
atenção dos deuses e fazer as pazes com os
elementos. (l.03-04).

I. Todos os verbos do período necessitam de
objetos diretos.

II. Há apenas dois adjetivos no período acima.
III. A expressão ‘em geral’ é classificada como

locução adverbial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Considerando a palavra ‘lhes’
(l.02), analise as assertivas que seguem:

I. É classificada como pronome pessoal
oblíquo.

II. Funciona como objeto indireto.
III. Pode ser substituído por ‘a eles’.
IV. Retoma a expressão ‘os povos primitivos”

(l.01).

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa cuja frase
NÃO apresenta um verbo na forma nominal.

A) Em vários simbolismos, a água tem relação
com o mundo interno (l.07).

B) convém pensar nas relações estabelecidas
com o meio (l.10).

C) A resposta está embutida na própria
pergunta (l.19-20).

D) Apoiados em inúmeros estudos científicos
recentes (l.30).

E) mas vai sendo deixado de lado (l.33).

QUESTÃO 09 – Considere as afirmações que
são feitas sobre o texto:

I. Nas linhas 19 e 20, ao dizer que a resposta
está embutida na própria pergunta, implica-
se que a resposta parece ser mais óbvia do
que parece.

II. O pulo do gato, título do texto, refere-se ao
fato de como os gatos fogem com destreza
dos problemas.

III. A última frase do texto está relacionada com
o poema de Vinicius de Moraes citado no
segundo parágrafo.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à
Coluna 2, associando os nexos à ideia expressa
por eles.

Coluna 1
1. Adversativa.
2. Conclusiva.
3. Conformativa.

Coluna 2
(  ) Ainda que (l.21).
(  ) Embora (l.28).
(  ) Como (l.33).
(  ) Logo (l.35).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 1 – 3.
B) 1 – 1 – 3 – 2.
C) 2 – 1 – 3 – 2.
D) 2 – 2 – 1 – 3.
E) 3 – 3 – 1 – 2.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Os ícones apresentados abaixo
ficam localizados em que Menu do Microsoft
Word 2007?

A) Inserir.
B) Exibição.
C) Início.
D) Layout da Página.
E) Referências.

Para responder à questão 12, considere a
Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do
Microsoft Excel 2007, em sua configuração

padrão.

QUESTÃO 12 – Considere que o usuário
digitou, no endereço de célula B5, o seguinte:
=SE(A2<>C3;MÉDIA(A1:C1);CONT.VALOR
ES(B1:B3)) e, logo após, pressionou a tecla
Enter. Após essa sequência de ações, que valor
conterá na célula B5?

A) 3.
B) 5.
C) 7.
D) 14.
E) 28.

QUESTÃO 13 – NÃO é uma pasta do programa
Microsoft Outlook 2007, segundo sua
configuração padrão:

A) Caixa de entrada.
B) Caixa de saída.
C) Itens enviados.
D) Itens excluídos.
E) E-mails recebidos.

Para responder à questão 14, considere a
Figura 2 abaixo:

Figura 2 - Visão parcial de uma planilha do
Microsoft Excel 2007, em sua configuração

padrão.

QUESTÃO 14 – Caso o cursor se encontre no
endereço de célula C2, e o usuário dê um duplo

clique no ícone , que valor conterá na
célula C2?

A) 130,00
B) 129,00
C) 129,9900
D) 129,30
E) 129,9

QUESTÃO 15 – Os ícones apresentados abaixo,
do software Microsoft Excel 2007, em sua
configuração padrão, ficam localizados em que
Grupo?

A) Nomes Definidos.
B) Biblioteca de Funções.
C) Ferramentas de Dados.
D) Conexões.
E) Auditoria de Fórmulas.

QUESTÃO 16 – O programa Internet
Explorer 9 é considerado:

A) Um processador de texto.
B) Uma planilha eletrônica.
C) Um Correio Eletrônico.
D) Um Browser ou Navegador.
E) Responsável por criação de gráficos.
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Para responder à questão 17, considere a Figura 3 abaixo:

Figura 3 - Guia das planilhas de um arquivo no Microsoft Excel 2007.

QUESTÃO 17 – Os nomes de planilha foram intencionalmente renomeados, a partir do Microsoft Excel
2007, obedecendo a sua configuração padrão. Com base nessa imagem, caso o usuário dê um clique
no botão Inserir Planilha, como ficará a disposição das planilhas?

A)
B)
C)
D)
E)

Para responder à questão 18, considere a Figura 4 abaixo:

Figura 4 - Visão parcial de uma planilha do Microsoft Excel 2007, em sua configuração
padrão.

QUESTÃO 18 – Tendo em vista que o usuário digitou no endereço de célula D8
=PROCV(22;B2:E5;4;0) e, logo após, pressionou a tecla Enter, qual o valor contido em D8?

A) 11
B) 18
C) 19
D) 21
E) 22

QUESTÃO 19 – Em relação ao software Microsoft Outlook 2007, segundo sua configuração padrão,
as opções Importar e exportar, Arquivo morto e Imprimir ficam localizadas na guia:

A) Editar.
B) Ferramentas.
C) Exibir.
D) Arquivo.
E) Ações.
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Para responder à questão 20, considere a Figura 5 abaixo:

Figura 5 - Imagem da Janela Imprimir do Microsoft Word 2007, em sua configuração
padrão.

QUESTÃO 20 – Considere que um usuário digitou seis páginas em um documento do Word 2007 e

deu um clique na tecla . Conforme a configuração da Figura 5, quantas páginas serão
impressas com essa ação?

A) 4.
B) 5.
C) 8.
D) 10.
E) 12.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 21 a 25,
considere a Lei Orgânica do Município de
Nova Bassano.

QUESTÃO 21 – Segundo o Art. 6º, da referida
Lei Orgânica, dentre as competências do
município, no exercício de sua autonomia,
estão:

I. Legislar sobre trânsito e transporte.
II. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-

los.
III. Regulamentar e fiscalizar as competições

esportivas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – A Lei Orgânica Municipal pode
ser emendada mediante proposta subscrita de
Vereadores, no mínimo, por _____________
dos membros da Câmara de Vereadores.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) um décimo
B) um terço
C) dois terços
D) um quinto
E) dois quintos

QUESTÃO 23 – Com base no capítulo Do
Poder Executivo, da referida Lei Orgânica,
analise as seguintes assertivas:

I. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito,
auxiliado pelos Secretários Municipais.

II. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em
seus impedimentos.

III. Em caso de impedimento do Prefeito e do
Vice-Prefeito, caberá ao Procurador-Geral
do Município substituí-los.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Com base na referida Lei
Orgânica, assinale V, se verdadeiras, ou F, se
falsas, para as seguintes assertivas:

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de prefeito,
será afastado do seu cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de vereador,
com compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de vereador,
sem compatibilidade de horários, será
afastado do cargo, emprego ou função,
sem a faculdade de opção pela sua
remuneração.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F.
B) F – V – V.
C) V – F – V.
D) V – V – F.
E) F – V – F.

QUESTÃO 25 – A lei orçamentária anual de
iniciativa do Poder Executivo compreenderá:

I. Orçamento fiscal referente aos Poderes do
Município, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.

II. Orçamento de investimento das empresas
em que o Município detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social,
com direito a voto.

III. Orçamento de seguridade social.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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Para responder às questões 26 a 29,
considere a Lei Municipal nº 2.192/2009, e
suas alterações posteriores, que unifica e
estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores, institui o respectivo quadro de
cargos, reavalia padrões de vencimentos e
dá outras providências.

QUESTÃO 26 – Com base nos conceitos
estabelecidos no Art. 2º, da referida Lei,
relacione os termos constantes na Coluna 1,
com as respectivas definições indicadas na
Coluna 2.

Coluna 1
1. Padrão.
2. Classe.
3. Carreira.
4. Cargo.

Coluna 2
(  ) Conjunto de atribuições e

responsabilidades cometidas a um servidor
público, mantidas as características de
criação por lei, denominação própria,
número certo e retribuição pecuniária
padronizada.

(  ) Identificação numérica do valor do
vencimento da categoria funcional.

(  ) Graduação de retribuição pecuniária dentro
da categoria funcional, constituindo a linha
de promoção.

(  ) Conjunto de cargos de provimento efetivo
para os quais os servidores poderão
ascender através das classes, mediante
promoção.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 1 – 3 – 4.
B) 2 – 3 – 4 – 1.
C) 4 – 1 – 2 – 3.
D) 4 – 2 – 1 – 3.
E) 3 – 2 – 1 – 4.

QUESTÃO 27 – Com base nas disposições que
tratam sobre a promoção no quadro dos cargos
de provimento efetivo na referida Lei, analise
as seguintes assertivas:

I. Cada categoria funcional terá quatro
classes, designadas pelas letras A, B, C e
D, sendo esta última a final de carreira.

II. Cada cargo se situa dentro da categoria
funcional, inicialmente na classe A e a ela
retorna quando vago.

III. As promoções obedecerão ao critério único
de tempo de exercício em cada classe.

IV. O tempo de exercício na classe
imediatamente anterior para fins de
promoção para a seguinte será de quatro
anos para as classes “B” e “C”, e de cinco
anos para a classe “D”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28 – O Art. 5º, da referida Lei,
define que a especificação de cada categoria
funcional, além de conter a denominação
própria, deverá conter:

I. Padrão de vencimento.
II. Descrição sintética e analítica das

atribuições.
III. Condições de trabalho, incluindo o horário

semanal e outras específicas.
IV. Requisitos para provimento, abrangendo o

nível de instrução, a idade e outros
especiais de acordo com as atribuições do
cargo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 29 – De acordo com o Art. 17, da
referida Lei, suspendem a contagem do tempo
para fins de promoção:

I. As licenças e afastamentos sem direito a
remuneração.

II. As licenças para tratamento de saúde em
pessoa da família.

III. Os auxílios-doença que excederem
sessenta dias, mesmo quando em
prorrogação, exceto os decorrentes de
acidente em serviço.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – O Inciso XLII, do Art. 5º, da
Constituição Federal, estabelece que constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei, a prática

A) do racismo.
B) do escambo.
C) da usura.
D) do corso.
E) de jogos de azar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Os elementos que compõem o
custo de fabricação são: Materiais, Mão-de-obra
e Gastos Gerais de Fabricação. Os Materiais são
objetos utilizados no processo de fabricação,
podendo ou não entrar na composição do
produto. Em relação aos Materiais, analise as
assertivas abaixo, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Matéria-prima é a substância bruta principal
e indispensável na fabricação de um
produto. Entra na composição de um
produto de forma preponderante em
relação aos demais materiais.

(  ) Materiais Secundários são os materiais
aplicados na fabricação em menores
quantidades que a matéria-prima. Eles não
entram na composição dos produtos.

(  ) Materiais Auxiliares são todos os materiais
que, embora necessários ao processo de
fabricação, não entram na composição dos
produtos.

(  ) Materiais de Embalagem são os materiais
destinados a acondicionar ou embalar os
produtos antes que eles deixem a área de
produção.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – V.
B) V – V – V – F.
C) V – F – V – V.
D) F – F – F – V.
E) F – V – V – F.

QUESTÃO 32 – De acordo com Marion, o custo
do Ativo Imobilizado é destacado como uma
despesa nos períodos contábeis em que o Ativo
é utilizado pela empresa. O processo contábil
para essa conversão gradativa do Ativo
Imobilizado em Despesa denomina-se:

A) Amortização.
B) Exaustão.
C) Recuperação de Ativos Permanentes.
D) Depreciação.
E) Método das Partidas Dobradas.

QUESTÃO 33 – A avaliação de desempenho de
uma empresa é realizada através da análise de
alguns índices.

 A ________________ indica a capacidade da
empresa, não apenas de ser bem gerida para
recuperar o custo da mercadoria ou serviço, as
despesas operacionais e o custo dos
financiamentos obtidos, mas também de gerar
uma margem de compensação razoável aos
proprietários por terem colocado seu capital
em risco.

 A __________________ é a eficiência com
que a gestão emprega os ativos totais e os
ativos líquidos no balanço patrimonial.

 A __________________ é um modo de testar
o grau de proteção de que dispõem os credores
sobre o crédito a curto prazo, concedido para
uma empresa financiar as suas operações.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

A) Rentabilidade – Margem Líquida – Liquidez
B) Rentabilidade – Liquidez – Margem Líquida
C) Margem Líquida – Liquidez – Rentabilidade
D) Margem Líquida – Rentabilidade – Liquidez
E) Liquidez – Margem Líquida – Rentabilidade

QUESTÃO 34 – O Mark-up consiste em uma
margem, geralmente expressa na forma de um
índice ou percentual, que é adicionada ao custo
do produto. Esse custo apresentará variações,
dependendo do método de custeio utilizado pela
empresa. Analise o exemplo abaixo, onde são
utilizadas alíquotas hipotéticas e apenas o ICMS,
PIS e COFINS como impostos incorporados ao
preço de venda.

 Receita de Vendas: 100%
 ICMS: 18,00%
 PIS: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 Comissões sobre Vendas: 2,00%
 Despesas de Vendas: 5,00%
 Despesas Administrativas: 7,00%
 Lucro antes do Imposto de Renda: 20,00%

O Mark-up Divisor e Multiplicador,
respectivamente, utilizando as informações
acima, são:

A) 0,4435 e 2,2547.
B) 0,4236 e 2,4538.
C) 0,3800 e 2,7689.
D) 0,2787 e 2,8709.
E) 0,1458 e 3,8798.
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QUESTÃO 35 – De acordo com Sá, quando
falamos em orçamento empresarial, estamos na
verdade falando de quatro grandes orçamentos:
o orçamento das receitas, o orçamento dos
gastos, o orçamento de caixa e o orçamento de
capital. Diante disso, analise as seguintes
assertivas:

I. O orçamento de caixa serve principalmente
para projetar o quanto a empresa disporá
para gastar e para investir.

II. O orçamento das receitas nada mais é do
que o fluxo de caixa projetado, mês a mês,
ao longo do período orçado.

III. Supondo que uma loja possua uma
disponibilidade de R$ 1 milhão para investir
e dois projetos, cada um dos quais orçados
em R$ 1 milhão. O orçamento de capital
permitirá que a empresa avalie os dois
projetos e decida qual dos dois deve ser
atendido primeiro.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 36 – De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, os bens não destinados a
manutenção das atividades da empresa são
classificados no Ativo:

A) Imobilizado.
B) Investimentos.
C) Diferido.
D) Realizável a Longo Prazo.
E) Intangível.

QUESTÃO 37 – A Indústria Sensação LTDA.
decidiu patentear o processo produtivo de um
dos itens da sua linha de produção de ferragens.
Como consequência, teve um gasto de
R$ 45.500,00. Esse desembolso com o registro
da patente no seu Balanço Patrimonial deve ser
classificado como:

A) Ativo Circulante – Caixa.
B) Ativo Não Circulante – Realizável Longo

Prazo.
C) Ativo Circulante – Investimentos.
D) Ativo Não Circulante – Imobilizado.
E) Ativo Não Circulante – Intangível.

QUESTÃO 38 – A Cia Enseada, empresa que
atua na compra e venda de veículos, apresentou
os seguintes números referentes a junho/2014.

 Adiantamentos a Diretores, vencimento em
14/09/2014: R$ 45.000,00

 Adiantamento a Empregados, vencimento em
14/09/2014: R$ 25.000,00

 Veículos para Revenda: R$ 280.000,00
 Veículos de Uso Próprio: R$ 35.000,00

Considerando somente as informações acima,
no Balanço Patrimonial encerrado em 30 de
junho de 2014, o total do Ativo Não Circulante
é:

A) R$ 35.000,00.
B) R$ 80.000,00.
C) R$ 70.000,00.
D) R$ 280.000,00.
E) R$ 315.000,00.

QUESTÃO 39 – Qual a ferramenta utilizada
para a celebração de convênios para Prefeituras,
Estados, Distrito Federal e Organizações da
Sociedade Civil?

A) SICONV.
B) SICOM.
C) DECOM.
D) SEPLAN.
E) Termo de Parceria.
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QUESTÃO 40 – O princípio da competência é
aquele que reconhece as transações e os
eventos nos períodos a que se referem,
independentemente do seu pagamento ou
recebimento, aplicando-se integralmente ao
Setor Público. Os fatos que afetam o patrimônio
público devem ser contabilizados por
competência, e os seus efeitos devem ser
evidenciados nas demonstrações contábeis do
exercício financeiro com o qual se relacionam,
complementarmente ao registro orçamentário
das receitas e das despesas públicas. Em qual
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
está inserida essa competência?

A) 1.282.
B) 1.367.
C) 1.170.
D) 1.111.
E) 1.187.




