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INSTRUÇÕES
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha,
com cinco alternativas cada, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais
apenas uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso
corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao
Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada
questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica com
tinta preta, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço destinado
para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por
rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma
mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre
candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos
(eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de
Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartãoresposta, devidamente assinados.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração
desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e
leve-o.
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PORTUGUÊS
As questões 01, 02 e 03 referem-se ao texto abaixo.
A morte de Ayrton Senna num domingo triste de 10 anos atrás provocou uma das maiores catarses da história do Brasil. O
piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país combalido, morreu de repente, na frente das pessoas que como sempre o
acompanhavam: ao vivo para o mundo todo. Vasculhe a memória, não há caso parecido. Nem mesmo o assassinato de John
Kennedy, que foi filmado, estava sendo presenciado por milhões de admiradores, pois ocorreu num corriqueiro deslocamento da
comitiva numa cidade texana.
Os fiscais do circuito de Ímola ainda retiravam o piloto do cockpit e o mito já estava nascendo.
É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo, Dia do Trabalho, mudou na história de um povo, por quanto tempo
esses efeitos se prolongarão e a que destino conduzirão. Mas ninguém duvida que uma nova identidade nacional começou a
nascer naquele veículo destroçado.
O poder dos mitos e sua influência nos destinos da civilização é freqüentemente negligenciado. Mas ainda que racionalistas
cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas
razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. A reportagem de capa desta edição esmiuça esse fenômeno e
apresenta predestinados que deixaram a condição humana, tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as
expectativas subconscientes de nações ou gerações. (...)
(HEIN, Ronny. Editorial da revista Os Caminhos da Terra, abr. 2004.)

01 - A intenção principal do texto é:
a) fazer uma retrospectiva da morte de Ayrton Senna e mostrar sua importância para o povo brasileiro.
*b) apresentar ao leitor uma reportagem de uma edição da revista que trata do surgimento e importância dos mitos, dentre
eles Ayrton Senna.
c) alertar o leitor para fatos históricos passados, como a morte de Ayrton Senna, que acabam facilmente caindo no
esquecimento.
d) mostrar ao leitor a diversidade de temas que a revista aborda na edição apresentada, que são de interesse nacional.
e) fazer uma avaliação do impacto que a morte de Ayrton Senna teve sobre o povo brasileiro, desde o ocorrido até os dias
atuais.
02 - Observe a grafia das palavras e assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

Um acidente em Ímola, a dez anos atrás, provocou a morte de Ayrton Senna.
Para os brasileiros, não há caso parecido com o de Ayrton Senna. Mesmo daqui há muitos anos, o povo vai lembrar.
As aspirações há que queria se referir o editor do texto, será alvo de estudo de especialistas daqui há mais algum
tempo.
d) Uma batida há 300 Km/h contra um muro punha um ponto final na vida de um ídolo.
*e) Há muito, não se via uma manifestação como a que ocorreu na morte de Ayrton Senna.
03 - Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente
comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
A sentença acima foi reescrita, sem alteração das relações de sentido, em:
*a) Embora racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente
comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
b) A História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus
povos a novos e inesperados caminhos, porque racionalistas cartesianos o menosprezam.
c) Como racionalistas cartesianos o menosprezam, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns
que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
d) Como a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam
seus povos a novos e inesperados caminhos, logo os racionalistas cartesianos o menosprezam.
e) Quanto mais os racionalistas cartesianos o menosprezam, tanto mais a História está cheia de exemplos de cidadãos
aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.

As questões 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.
Um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o russo Isaac Asimov dizia que toda tecnologia
avançada é indistinguível da magia. A maioria dos laboratórios de pesquisa de universidades e empresas trabalha hoje em
projetos que parecem faz-de-conta. Ali são criadas minúsculas câmeras que viajam pela corrente sangüínea para enxergar as
entranhas do corpo humano com precisão nunca antes vista. No tratamento de doenças com efeitos colaterais agressivos, elas
carregariam remédios ou genes inteiros para medicar e estimular as células doentes, sem comprometer as sadias. Emergente e
promissora, a nanotecnologia representa o universo dos objetos quase invisíveis, milhares de vezes menores do que um fio de
cabelo, centenas de vezes mais resistentes do que o aço e capazes de produzir robôs ainda mais inteligentes. Derivada do grego
nano, que significa anão, a nanotecnologia é um ramo do conhecimento que trabalha com dimensões atômicas, cujos reflexos
alcançaram quase todos os campos da ciência e prometem movimentar quantias astronômicas. Estima-se que até 2015 os
investimentos mundiais serão de US$ 1 trilhão. (...)
(Alex Soletto e Darlene Menconi. ISTOÉ 1797, mar. 2004.)
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*04 - Segundo o texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Um dos problemas da nanotecnologia é a intensificação dos problemas de saúde pelo fato de estimularem as células
doentes.
A nanotecnologia, como mostra a origem do nome, é responsável pelo desenvolvimento de objetos minúsculos para
tratamento de saúde.
Apesar do avanço recente, a nanotecnologia teve sua origem na Grécia antiga como ramo do conhecimento que
desenvolvia objetos explosivos.
Com a nanotecnologia, a invisibilidade está mais próxima de ser alcançada.
A nanotecnologia é promissora e exigirá investimentos exíguos.

* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos.
05 - Nas primeiras frases do texto, os autores sugerem que:
*a)
b)
c)
d)
e)

A nanotecnologia se aproxima da magia e da ficção científica pela natureza dos objetos que desenvolve.
A ficção científica, com os objetos incríveis que cria, tem efeitos sobre a criação tecnológica.
A nanotecnologia tem sua origem na ficção científica, precisamente na obra de Isaac Asimov.
Deve-se diferenciar magia de tecnologia avançada, pois esta é um produto científico e não ficcional.
A nanotecnologia trabalha com objetos inteligentes, o que a aproxima da genialidade da ficção científica.

MATEMÁTICA
06 - Uma pesquisa feita em um universo de 12000 pessoas apontou que 42% delas preferem uma marca de cerveja X e
58% preferem uma marca Y. A fim de que, nesse mesmo universo, a marca X venha a ter mais do que 50% de
preferência, é necessário que haja mudança de preferência de, no mínimo:
*a)
b)
c)
d)
e)

961 dessas pessoas
1201 dessas pessoas
1441 dessas pessoas
1681 dessas pessoas
1921 dessas pessoas

07 - Se cos x =
a)
*b)
c)
d)
e)

10
π
e 0 < x < , então a tg x é igual a:
10
2

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

08 - A medida da altura de um cilindro circular reto, em cm, é igual à medida do raio da base. Se a razão entre a medida
3
do volume e da área total desse cilindro é igual a 2, então o volume, em cm , mede:

a)
b)
c)
*d)
e)

500π
504π
508π
512π
516π

09 - Suponha dois reservatórios de água com as seguintes especificações do formato interno: o do reservatório 1 é um
cilindro circular reto cuja altura é H metros e cuja base tem raio de R metros; o do reservatório 2 é um cubo de aresta
H metros. Sobre tais reservatórios, considere as seguintes afirmativas:
I. Se H = 1,5×R, então a capacidade do reservatório 1 é menor do que a do reservatório 2.
II . Se H = R, então as capacidades dos dois reservatórios são iguais.
III. Se H = 2R, então a capacidade do reservatório 1 é menor do que a do reservatório 2.
Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)
*e)

As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
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10 - Seja m o número de vezes que os dois ponteiros de um relógio sobrepõem-se no intervalo de tempo de 0 h 01 min
até 12 h 00 min, e seja α o tempo (constante) que decorre de uma dessas sobreposições até a sobreposição seguinte.
Nesse caso:

a)

m = 10 e α = 60 +

*b) m = 11 e α = 60 +
c)

m = 11 e α = 60 +

d)

m = 12 e α = 60 +

e)

m = 12 e α = 60 +

60
10
60
11
60
12
60
11
60
12

min
min
min
min
min

11 - Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às
primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias?
*a)
b)
c)
d)
e)

18
19
20
21
22

12 - A média aritmética de dois números é 15,5 e a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 2 e 8,
respectivamente, é 17,3. Então um dos dois números é:
a)
b)
c)
d)
*e)

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5

13 - A diferença entre dois números é 16,2 e um deles é igual a 3 vezes o outro. Considere as afirmativas abaixo a
respeito desses dois números.
I.
II.
III.
IV.

Um dos números é 5,4.
Um dos números é 8,1.
A soma dos dois números é 32,4.
O produto dos dois números é 48,6.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

14 - Calcule a área de um terreno em uma região de planície, representado na figura abaixo. São dados: sen 60º =
cos 60º = 0,5.

3
2

e

2

a)

9375 m

b)

9,375 3 km

2

*c) 9375 3 m
2
d) 9,375 km
2
e) 18750 m

150 m

2

120

o

250 m

15 - Uma dona de casa, procurando fazer uso racional dos equipamentos domésticos e do consumo de água, observou
que a freqüência ótima para a utilização da máquina de lavar roupa é uma vez em dias alternados. Sabe-se que o
consumo de água dessa máquina é de 150,9 litros em cada vez que é usada. Se essa freqüência de uso da máquina
for cumprida rigorosamente, o volume de água gasto pela máquina no mês de abril será de:
a)
*b)
c)
d)
e)

22635 litros
3
2,2635 m
3
2414,4 dm
2112,6 litros
24144 litros
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CONHECIMENTOS GERAIS
16 - “O deputado Paulo Afonso (PMDB-SC) afirmou estar decepcionado com o fato de, passado mais de um ano de Governo
Lula, as mudanças prometidas não terem se concretizado. Ao lembrar que, desde a eleição, apoiou o governo,
contrariando, inclusive, a orientação inicial de seu partido, o parlamentar observou que, se fosse para dar continuidade à
política econômica de Fernando Henrique, o povo teria escolhido José Serra.” (in: Jornal da Câmara dos Deputados,
16 mar. 2004)
Levando em consideração a declaração do deputado Paulo Afonso (PMDB-SC) e as constantes críticas à política
econômica do governo Lula, qual afirmativa NÃO se enquadra no modelo econômico adotado até hoje no governo
petista?
a)
b)

A prioridade para questões de estabilidade macroeconômica em detrimento das questões sociais.
A manutenção de um discurso puramente técnico na área econômica, sem espaço amplo para discussão de alternativas
políticas.
c) O aumento do superávit primário como condição fundamental para ganhar confiança dos mercados e, no futuro, voltar a
crescer.
d) A manutenção de uma política monetária restritiva ligada a preocupações com aumento da taxa anual de inflação.
*e) A manutenção de uma política de juros altos para investimento imediato em programas sociais.

17 - “O cientista político Francis Fukuyama, em seu livro intitulado O fim da História, afirma que a História, no final do século XX,
chegou a seu ponto final e o liberalismo tornou-se o regime hegemônico. Seu texto é claramente um elogio ao grande
vencedor da Guerra Fria, ou seja, ele está permeado de louvores ao triunfo dos Estados Unidos sobre os Estados ditos
comunistas. O ‘fim da história’ do qual trata o autor é ‘o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a universalização
da democracia liberal ocidental como forma final de governo humano’.” (in: Jornal da Tarde, 28 out. 1989).
Considerando o comentário acima, NÃO é correto afirmar:
a)

Fukuyama estrutura sua análise em contraposição à análise marxista que põe o comunismo no nível mais alto da
evolução política histórica da humanidade.
b) A queda do muro de Berlim teria selado, para Francis Fukuyama, o triunfo da sociedade capitalista ocidental sobre os
países do bloco comunista, pondo fim, dessa forma, à bipolarização proporcionada pelo contexto da Guerra Fria.
*c) Para Fukuyama, a Glasnost (a política de “transparência”) e a Perestróika (a política de “reestruturação”) da URSS foram
os dois grandes acontecimentos que puseram fim à bipolarização mundial, o que confirma a superioridade do
capitalismo.
d) De acordo com Fukuyama, a forma ideal, acabada e viável para o mundo é o liberalismo democrático baseado na
liberdade dos indivíduos e na legitimidade dos governantes que, por sua vez, é obtida pelo consentimento da população
através do voto.
e) Francis Fukuyama prega o fim das ideologias não-liberais e sua substituição pelas formas neocorporativistas de representação
política.

18 - O sociólogo Sérgio Adorno, ao investigar as práticas penais brasileiras, constatou que, no preenchimento de um
formulário, por exemplo, quando o indivíduo acusado de algum delito tinha o direito de definir sua cor, ele
“branqueava” sempre a resposta. Por outro lado, no curso do inquérito havia uma tendência a se “enegrecer” ou a
“embranquecer” o acusado. Se o réu negro provasse ser trabalhador e pai de família, ele se transformava mais e
mais em “moreno claro”, nos documentos do inquérito. O inverso também foi observado. A partir da constatação de
Sergio Adorno, assinale a alternativa que está de acordo com a tese sustentada pelo autor:
*a) Réus negros tendem a ter um tratamento penal mais rigoroso se comparados a réus brancos.
b) Há uma tendência natural de se branquear a cor da pele, pois se acredita que a justiça brasileira associe diretamente cor
e criminalidade, muito embora esse fato não tenha sido comprovado empiricamente pelo analista.
c) A justiça brasileira trata os cidadãos de maneira igual, independentemente da cor de sua pele; o que se vê são atitudes
racistas por parte dos próprios réus.
d) Os réus, quando têm o direito de definir sua cor, tendem a branqueá-la por acreditar que esse fato pode ajudá-los no
decorrer do processo, o que não foi constatado pelo autor.
e) Não há nenhuma ligação, no tratamento penal, entre raça e classe social.

19 - Sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), considere as afirmativas a seguir.
I.

Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são: Estados Unidos, França, Inglaterra, China e
Rússia.
II. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são países que saíram vitoriosos da II Guerra
Mundial.
III. O Brasil será o primeiro país da América Latina a figurar como membro permanente do Conselho de Segurança
da ONU a partir de 2006.
IV. Nenhum dos países dos continentes africano e sul-americano são membros do Conselho de Segurança da ONU.

Assinale a alternativa correta.
*a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
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20 - Considere a tabela sobre a evolução do desmatamento no estado do Paraná.

Evolução do Desmatamento no Estado do Paraná
ANO

COBERTURA FLORESTAL
(ha)

PERCENTUAL
(%)

1500(*)
1895(**)
1930(**)
1937
1950(**)
1955
1960
1965(**)
1980(***)
1990(****)
1994(*****)
1995(****)

17.000.000
16.782.400
12.902.400
11.802.400
7.983.400
6.913.600
5.563.600
4.813.600
3.413.447
1.848.475
1.712.814
1.769.449

85,00
83,41
64,13
59,60
39,68
34,90
28,10
23,92
16,97
9,19
8,60
8,79

FONTES: (*) Cobertura Florestal primitiva original – Estimativa; (**) Maack, 1968; (***) FUPEF, 1984;
(****) SOS MATA ATLÂNTICA/INPE/ISA,1998; (*****) IAP, 1994

Com base nesses dados e considerando os conhecimentos sobre o assunto, avalie as afirmativas a seguir.
I.

Atualmente o governo do estado conta com um sistema de reposição florestal obrigatória. Isso, dentre outros
fatores, fez com que pela primeira vez na história o desmatamento tenha tido um saldo negativo (-0,19%) entre os
anos de 1994-1995.
II. Na década de 1980, houve o maior percentual de desmatamento na história do estado do Paraná.
III. O desmatamento no estado do Paraná está ligado ao processo de industrialização e urbanização observado no
Brasil no pós-1930.
IV. Das terras desmatadas, 37% foram destinadas para atividades pecuárias.
Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa II é verdadeira.

ESPECÍFICA
21 - A exaustão objetiva alocar o custo dos recursos naturais durante o período de tempo em que tais recursos são
extraídos ou exauridos. Para fins de alocação aos períodos de tempo correspondentes, utilizamos um determinado
método de cálculo. Assinale a alternativa que corresponde ao método correto.
a)
b)
c)
d)
*e)

Taxas informadas pela Secretaria da Receita Federal
Método das cotas constantes
Método de horas de trabalho
Método contábil
Método de unidades produzidas

22 - Quando se debita uma conta no lugar da outra, comete-se um erro de:
a)
*b)
c)
d)
e)

posição.
intitulação.
omissão.
histórico.
colocação.

8

23 - Os elementos que integram o Ativo Imobilizado, com exceção de terrenos e de alguns outros itens, têm um período
limitado de vida útil econômica. Sendo assim, o custo desses ativos deve ser alocado aos exercícios beneficiados
por seu uso no decorrer de sua vida útil econômica. A Lei n° 6.404/76, em seu art. 183, parágrafo 2º estabelece:
“A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada periodicamente nas contas de:
I.

depreciação, quando corresponder à perda dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de
utilidade por uso, ação da natureza e obsolescência;
II. amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial
ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização
por prazo legal ou contratualmente limitado;
III. exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos
minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.”

De acordo com o enunciado no texto acima, a diminuição de valor dos elementos do ativo serão registrados,
respeitando a sua natureza, em contas de depreciação, amortização e exaustão. Sendo assim, analise os itens abaixo
que devem ser considerados para a base de cálculo da depreciação, exaustão ou amortização:
I.
II.
III.
IV.

custo
valor de reavaliação decorrente de novas avaliações efetuadas no ativo imobilizado
custo histórico corrigido
custo de reposição

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)
e)

Deve ser considerado apenas o II.
Deve ser considerado apenas o I.
Devem ser considerados apenas I e II.
Devem ser considerados apenas I, II e III.
Deve ser considerado apenas o IV.

24 - A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), segundo MARION serve para explicar “[...] a
variação do Capital Circulante Líquido (CCL) [capital de giro próprio ou capital de giro líquido] ocorrida de um ano
para outro. Ajuda-nos a compreender como e por que a posição financeira mudou de um exercício para outro.
Sabemos que o CCL é alterado quando existe uma operação que afeta simultaneamente a[s] conta[s] do Não
Circulante e a[s] conta[s] do Circulante. Com base no assunto, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Aumento de capital em dinheiro no valor de $ 500.000.
Pagamento de dívida curto prazo no valor de $ 80.000.
Venda de estoques no valor de $ 150.000.
Integralização de capital em mercadorias, avaliadas de acordo com os dispositivos legais no valor de $ 100.000.

Assinale a alternativa correta quanto às operações que afetam o CCL.
a)
b)
c)
*d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

25 - A empresa “Cia. das Letras” renovou o seguro dos veículos de sua frota de entrega, sendo o prêmio contratado no
valor de R$ 144.000,00. O contrato foi firmado em 01 março de 200X+1, para pagamento em 6 parcelas bimestrais
com um mês de carência. Em 31 de dezembro de 200X+1, considerando que a contabilização obedece ao regime de
competência, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O saldo da conta de Seguros a Apropriar, subgrupo Ativo Circulante é de R$ 36.000,00.
O saldo da conta de Seguros a Pagar, subgrupo Passivo Circulante é de R$ 48.000,00.
O saldo da conta de Seguros a Apropriar, subgrupo Ativo Circulante é de R$ 24.000,00.
O total de Despesas de Seguros contabilizado foi de R$ 120.000,00.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
*e)

Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativas III e IV são verdadeiras.
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26 - Cumprindo um dos requisitos para a implementação de seu projeto de expansão, a “Cia. das Letras” aumentou seu
capital social no valor de R$ 180.000,00. O aumento do capital ocorreu da seguinte forma: novo aporte de capital, em
espécie, por parte dos sócios no valor de R$ 70.000,00; incorporação de reservas no valor de R$ 20.000,00;
R$ 50.000,00 em terrenos de propriedade do sócio majoritário e R$ 40.000,00 pela transferência do saldo em conta
corrente dos sócios.
Tendo em vista as transações efetuadas, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Houve aumento no Ativo de R$ 120.000,00.
Houve aumento no Patrimônio Líquido de R$ 180.000,00.
Houve redução do Exigível a LP – Conta Corrente Sócios no valor de R$ 40.000,00.
Houve aumento no Patrimônio Líquido no valor de R$ 160.000,00.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente a afirmativa I é verdadeira.

27 - Apure o resultado, lucro ou prejuízo, referente à venda de um veículo integrante do Ativo Imobilizado, considerando
as seguintes informações:
O veículo foi adquirido em 31 de março de 2000.
A taxa anual de depreciação do veículo é de 20% a. a.
O exercício social da empresa compreende o período de 01 janeiro a 31 dezembro.
O valor da compra do veículo foi de R$ 25.200,00.
O veículo foi vendido em 01 de fevereiro de 2004 por R$ 14.000,00.
Com base nas informações disponibilizadas, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O valor residual do veículo na data da venda é R$ 5.460,00.
O resultado, lucro apurado na venda é R$ 8.540,00.
O valor residual do veículo na data da venda é R$ 5.880,00.
O resultado, lucro apurado na venda é R$ 8.120,00.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
*e)

Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

28 - Os Métodos de Depreciação são diversos dependo da sua aplicabilidade. Com base nos dados abaixo e
considerando o uso do método de depreciação, da soma dos anos de vida útil de um bem, calcule a depreciação e o
saldo contábil do bem no final do segundo ano.
Dados:
- O bem tem vida útil de 5 (cinco) anos.
- Valor do bem R$ 10.000,00

*a)
b)
c)
d)
e)

Depreciação

Saldo Contábil do Bem

R$ 2.666,67
R$ 3.333,33
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.333,33

R$ 4.000,00
R$ 6.666,67
R$ 2.000,00
R$ 2.666,67
R$ 666,67

29 - A matéria-prima importada com condição FOB fábrica do fornecedor, deve ser registrada na contabilidade como
estoques importação em andamento da empresa que adquiriu na ocasião da:
a)
b)
*c)
d)
e)

Chegada no porto do país da empresa que importou.
Chegada no porto do país do fornecedor no exterior.
Sai da fabrica do fornecedor no exterior.
Chegada na fábrica da empresa que comprou.
Data do desembaraço pela autoridade aduaneira.
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As questões 30 e 31 referem-se à situação descrita a seguir.
Durante o "Seminário sobre decisão e resolução de problemas", o expositor apresentou 12 dificuldades do processo decisório,
baseado no trabalho "Management decision methods" de William Souder, de acordo com o quadro a seguir. Em seguida, o
expositor mencionou algumas situações para ilustrar sua apresentação.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DIFICULDADES
Incapacidade de reconhecer o problema
Interpretação diferente segundo o observador
Decisão precipitada
Avaliação prematura ou premissas insuficientes
Excesso de confiança na experiência
Comprometimento prematuro
Confusão entre problema e sintoma
Ênfase em apenas uma solução
Avaliação subestimada da implementação
Incapacidade de definir prioridades
Falta de tempo
Falta de competência ou de capacidade

30 - O administrador-chefe de um determinado departamento era muito conhecido e elogiado pela sua capacidade de
racionalizar e otimizar todos os procedimentos. Dizia-se que sua regra era "cada coisa deve ser tratada na ordem em
que chega, pois com isso garantimos que nenhum processo fique parado e que não existam privilégios". Esse caso
melhor ilustra qual dificuldade, dentre as propostas por Souder?
a)
b)
c)
d)
*e)

a de número 8 (oito)
a de número 6 (seis)
a de número 7 (sete)
a de número 1 (um)
a de número 10 (dez)

31 - Tendo sido alertado para o excesso de clientes que não eram atendidos em um determinado Posto de Atendimento,
o administrador, verificando que possuía recursos orçamentários suficientes, determinou que fosse iniciado
rapidamente um processo de ampliação da capacidade física do prédio através da construção de um anexo, de modo
a resolver o problema que lhe fora apresentado. Esse caso melhor ilustra qual dificuldade, dentre as propostas por
Souder?
a)
b)
c)
*d)
e)

a de número 6 (seis)
a de número 5 (cinco)
a de número 2 (dois)
a de número 3 (três)
a de número 12 (doze)

32 - Quando o preço de um certo bem x diminui, a demanda desse bem aumenta em função de dois efeitos diferentes – o
efeito renda e o efeito substituição. O efeito renda é o aumento do consumo de um bem x que está associado a qual
das seguintes condições?
a)
*b)
c)
d)
e)

A restrição orçamentária permanece constante em termos reais.
O consumidor alcança uma curva de indiferença superior.
O consumidor muda sua função utilidade.
O bem x é um bem inferior.
A declividade da linha de restrição orçamentária se altera.

33 - A curva de custo médio de produção de longo prazo pode ser representada através da envolvente dos custos de
produção de curto prazo. Quando existem retornos constantes de escala, é verdade que a curva de custo médio de
produção de longo prazo:
a) é uma curva com inclinação negativa que une os custos médios mínimos de curto prazo.
*b) é uma curva que passa pelos pontos para os quais o custo médio de curto prazo é igual ao custo médio de longo prazo e
ao custo marginal de longo prazo
c) é uma curva que se encontra sempre acima da curva de custo marginal de longo prazo.
d) é uma curva com formato em U, com custo marginal de longo prazo crescente.
e) é uma curva na qual a eficiência de longo prazo implica na existência de uma certa capacidade excedente no curto
prazo.
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34 - A diretoria de uma empresa decidiu criar um Departamento de Controle e Fiscalização de Atividades, com a
finalidade de assegurar o cumprimento das atribuições constantes no plano-diretor da organização. Após muitas
discussões e debates sobre os objetivos do Departamento e sobre seu funcionamento, chegou-se a uma proposta,
aceita e implementada pela diretoria da empresa. Um determinado administrador desse departamento recém-criado
recebeu da diretoria a tarefa de elaborar o "Manual de Organização Departamental". Para poder sistematizar sua
tarefa, esse administrador decidiu iniciar pela definição da estrutura do manual, ou seja, pela seqüência dos
assuntos que deveriam ser abordados. Para tanto, escreveu um sumário (índice) preliminar em que constavam três
grandes capítulos.
O diretor do departamento deve esperar que o manual de organização possua, pelo menos, os seguintes conteúdos:
*a)
b)
c)
d)
e)

organograma; descrição de cargos; procedimentos e documentos mais importantes.
estrutura processual; estrutura de carreira; estrutura normativa.
critérios gerais de ação; missão e objetivos estratégicos; processos formais.
normas e regulamentos; atribuições e responsabilidades; sistema disciplinar interno.
disposições gerais; definição do sistema de autoridade e responsabilidade; disposições específicas e transitórias.

35 - O quadro a seguir apresenta duas colunas. Na primeira encontram-se termos e expressões. Na segunda, encontramse os conceitos. Relacione as colunas de maneira a formar o par correto, ou seja, de maneira que o conceito
expresso na segunda coluna expresse o termo ou expressão constante na primeira coluna.
1.
2.

Matriz temporal
Etapas na elaboração de um
plano

3.

Estratégia organizacional

4.

Situação competitiva

5.
6.

Qualidade de conformação
Planejamento estratégico

7.

Cronograma

8.

Organização Internacional do
Trabalho

9.

Previsão operacional

10. ISSO
11. Códigos administrativos
12. Cenário

A.
B.

Conjunto de procedimentos adotados por empresas
Atendimento das especificações previstas pelos produtos que efetivamente saem
da linha de produção ou pelos serviços que são prestados
C. Organização internacional privada, sem fins lucrativos, criada em 1947, com sede
em Genebra
D. Ênfase que a administração superior coloca para atingir os objetivos
organizacionais
E. Plano maior de governo
F. Cumprimento de determinações conforme as definições prévias
G. Avaliação do contexto; definição de objetivos; definição dos meios de execução;
definição dos meios de controle
H. Processo que busca definir qual deve ser o comportamento futuro desejado
I.

Decisões que definem quais produtos e serviços serão oferecidos a quais clientes
e mercados
J. Técnica de representação de decisões que estabelecem os momentos em que as
atividades devem ocorrer
L. Definição; justificação; especificação; conclusão
M. Processo seqüencial de atividades

Qual, dentre as seguintes alternativas, forma seis relações corretas entre as colunas?
*a)
b)
c)
d)
e)

5-B; 10-C; 6-H; 7-J; 3-I; 2-G
2-L; 7-M; 10-A; 3-B; 1-M; 5-I
1-J; 3-D; 9-B; 8-C; 5-A; 11-H
11-F; 8-C; 6-D; 12-D; 10-F; 9-E
4-I; 6-E; 5-F; 2-L; 11-H; 8-C

36 - A palavra que identifica o dispositivo que transfere o conteúdo de um arquivo digital para uma folha de papel é:
a)
b)
*c)
d)
e)

Transferidora.
Digitalizadora.
Impressora.
Moduladora.
Escritora.

37 - O uso da Internet tem propiciado facilidades de pesquisa, aprendizado e lazer. Numere a coluna da direita com base
na informação da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Sítio (site)
Navegador (browser)
Internauta
Ferramenta de pesquisa
Comércio eletrônico

(
(
(
(
(

) programa que acessa os sítios (sites)
) sistema de venda de produtos pela Internet
) local virtual na Internet
) localiza sítios (sites) por palavras ou frases
) utilizador da internet

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
*d)
e)

4, 3, 5, 1, 2
3, 4, 2, 5, 1
5, 3, 1, 4, 2
2, 5, 1, 4, 3
1, 3, 5, 2, 4
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38 - O dispositivo que permite ao ser humano comunicar-se com o computador, possui teclas, movimenta o cursor e é
acionado com uma única mão é conhecido como:
a)
b)
c)
*d)
e)

hand-held.
palm-top.
keyboard.
mouse.
note-book.

39 - Encerramos um parágrafo no Microsoft Word pressionando a tecla:
a)
*b)
c)
d)
e)

ESC
ENTER
SHIFT
DEL
ALT

40 - A principal forma de contaminação por vírus de computador se dá:
a)
b)
c)
*d)
e)

pela abertura de arquivos originais do sistema Windows.
pela formatação de disquetes em drives de CD.
pela execução de jogos legalmente adquiridos.
pela execução de programas de origem desconhecida.
pela utilização de periféricos, como impressoras e scanners.

