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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de começar a fazer as provas: 

• Verifique se este caderno contém três 
provas: de Língua Portuguesa, com 10 
questões; de Informática/Legislação, 
com 10 questões, e Específica; com 30 
questões, com 4 (quatro) alternativas 
cada uma dessas questões, 
sequencialmente numeradas de 1 a 50. 

 
Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas. 
 
Na Folha de Respostas e na Prova de 
Redação: 
 
• Confira seu nome e número de inscrição. 
• Assine, A TINTA, no espaço indicado. 
 
Ao transferir as respostas para a Folha de 
Respostas: 
 
• Use somente caneta azul ou preta e 

aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo: 

 
 
 
 
Sua resposta NÃO será computada, se 
houver marcação de mais de uma 
alternativa. 

 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM 

RESPOSTA. 
 

A Folha de Respostas e a Prova de 
Redação não devem ser dobradas, 
amassadas ou rasuradas.  
 
Para entregar sua prova e a redação, 
somente após o Período de Sigilo, levante 
o braço para chamar o fiscal. 
 
O candidato deverá aguardar o fiscal se 
aproximar para, então, entregar o Caderno 
de Provas, a Prova de Redação e a Folha 
de Respostas. 
 

O candidato NÃO poderá levar 
consigo o Caderno de Provas. 

 
O rascunho de gabarito, localizado 
ao final do Caderno de Provas, só 
poderá ser destacado pelo fiscal. 

 
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. A partir do momento em 
que sair da sala e até a saída do prédio, 
continuam válidas as proibições ao uso de 
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como 
não lhe é mais permitido o uso dos 
sanitários. 
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Duração total das provas e 
redação, incluindo transcrição da 

FOLHA DE RESPOSTAS E 
PROVA DE REDAÇÃO: 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e, com base nele, responda às questões 01 a 10. 
 
 

Tudo se regenera: tudo toma uma nova face. O jornal é um sintoma, um 
exemplo desta regeneração. A humanidade, como o vulcão, rebenta uma 
nova cratera quanto mais fogo lhe ferve no centro. A literatura tinha 
acaso nos moldes conhecidos em que preenchesse o fim do pensamento 
humano? Não; nenhum era vasto como o jornal, nenhum liberal, nenhum 
democrático, como ele. Foi a nova cratera do vulcão.  

Tratemos do jornal, esta alavanca que Arquimedes pedia para abalar o 
mundo, e que o espírito humano, este Arquimedes de todos os séculos, 
encontrou. 

O jornal matará o livro? O livro absorverá o jornal? 

A humanidade desde os primeiros tempos tem caminhado em busca 
de um meio de propagar e perpetuar a idéia. Uma pedra convenientemente 
levantada era símbolo representativo de um pensamento. A geração que nascia 
vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...] 

Era preciso um gigante para fazer morrer outro gigante. Que novo parto 
do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara por séculos? 
Evidentemente era mister uma revolução para apear a realeza de um sistema; 
mas essa revolução devia ser a expressão de um outro sistema de incontestável 
legitimidade. Era chegada a imprensa, era chegado o livro. 

......................................................................................................................... 

A humanidade perdia a arquitetura, mas ganhava a imprensa; perdia 
o edifício, mas ganhava o livro. O livro era um progresso; preenchia as 
condições do pensamento humano? Decerto; mas faltava ainda alguma coisa; 
não era ainda a tribuna comum, aberta à família universal, aparecendo sempre 
com o sol e sendo como ele o centro de um sistema planetário. A forma que 
correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a distribuição do pão 
eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito moderno: é o jornal. 

O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva 
intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, 
universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si 
a frescura das idéias e o fogo das convicções. 

O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa 
revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um 
movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação do 
espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo 
econômico e do mundo social. 
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Quem poderá marcar todas as consequências desta revolução? 

............................................................................................................................. 

A lei eterna, a faculdade radical do espírito humano, é o movimento. 
Quanto maior for esse movimento mais ele preenche o seu fim, mais se 
aproxima desses pólos dourados que ele busca há séculos. O livro é um 
sintoma de movimento? Decerto. Mas estará esse movimento no grau do 
movimento da imprensa-jornal? Repugno afirmá-lo. 

O jornal é reprodução diária do espírito do povo, o espelho comum de 
todos os fatos e de todos os talentos, onde se reflete, não a idéia de um 
homem, mas a idéia popular, esta fração da idéia humana. 

O livro não está decerto nestas condições; — há aí alguma coisa de 
limitado e de estreito, se o colocarmos em face do jornal. Depois, o espírito 
humano tem necessidade de discussão, porque a discussão é movimento. 
Ora, o livro não se presta a essa necessidade, como o jornal. A discussão 
pela imprensa-jornal anima-se e toma fogo pela presteza e reprodução diária 
desta locomoção intelectual. A discussão pelo livro esfria pela morosidade, e 
esfriando decai, porque a discussão vive pelo fogo. O panfleto não vale um 
artigo de fundo.  

............................................................................................................................. 

 Não faltará quem lance o nome de utopista. O que acabo, porém, de 
dizer me parece racional. Mas não confundam a minha idéia. Admitido o 
aniquilamento do livro pelo jornal, esse aniquilamento não pode ser total. 
Seria loucura admiti-lo. 

............................................................................................................................. 

Quem enxergasse na minha idéia uma idolatria pelo jornal teria concebido 
uma convicção parva. Se argumento assim, se procuro demonstrar a 
possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é porque o jornal é 
uma expressão, é um sintoma de democracia; e a democracia é o povo, é a 
humanidade. Desaparecendo as fronteiras sociais, a humanidade realiza o 
derradeiro passo, para entrar o pórtico da felicidade, essa terra de promissão. 

 
ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. Publicado 
originalmente no Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 10 e 12/01/1859. [Fragmento] 
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QUESTÃO 01 
 
São ideias defendidas pelo autor desse texto, EXCETO:  
 
A) A imprensa insurgiu contra o sistema e abateu a valorização da arte.  

B) O livro é expressão de progresso que ainda satisfaz a humanidade.  

C) O jornal é a literatura do cotidiano, corriqueira, popular e disponível.   

D) Desde seus primórdios, a humanidade anseia difundir suas ideias. 

 
 
QUESTÃO 02 
 
Em relação ao jornal e ao livro, é CORRETO afirmar que 
 
A) o jornal é a nova face da humanidade que abala os sistemas democráticos.  

B) o livro preenche e contempla as condições do legítimo pensamento da 
humanidade. 

C) o jornal destaca-se por ser uma tribuna comum, acessível aos homens, 
universal.  

D) o livro é o espírito popular moderno em constante busca daquilo que é 
desconhecido. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
São recursos utilizados no texto, EXCETO: 
 
A) Emprego de metáforas e de afirmativas categóricas. 

B) Elaboração de perguntas, seguidas ou não de resposta. 

C) Exposição de opinião e mudança de pessoa do discurso. 

D) Uso de exemplos ilustrativos e de citações filosóficas. 
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QUESTÃO 04 
 
Assinale V, diante das assertivas verdadeiras, e F, diante das falsas. 
 
(   ) O termo “este Arquimedes de todos os séculos” refere-se a “espírito 

humano”. 
(   ) A pedra “convenientemente levantada”, “símbolo representativo de um 

pensamento” refere-se à arquitetura. 
(   ) O jornal é comparado ao pão que alimenta o espírito humano em “a 

forma que correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a 
distribuição do pão” [...] 

 
A sequência CORRETA é 
 
A) V, F, V. 

B) V, V, F. 

C) F, V, V. 

D) F, F, V. 

 
 
QUESTÃO 05 
 
A ideia de plena regeneração, defendida pelo autor, está relativizada em: 
 
A) A geração que nascia vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...] 

B) Era preciso um gigante para fazer morrer outro gigante.  

C) Evidentemente era mister uma revolução para apear a realeza de um sistema 
[...] 

D) Admitido o aniquilamento do livro pelo jornal, esse aniquilamento não pode ser 
total. 
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QUESTÃO 06 
 
Leia este trecho. 
 
 
Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é 
um movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação 
do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo 
econômico e do mundo social. 
 

 
Os termos destacados funcionam, respectivamente, como elementos  
 
A) de adição, de adição e de explicação. 

B) de contraste, de adição e de justificativa. 

C) de adição, de contraste e de esclarecimento. 

D) de negação, de esclarecimento e de causa. 

 
 
QUESTÃO 07 
 
Em face ao jornal, são características do livro, EXCETO: 
 
A) Restrito. 

B) Precário. 

C) Imprestável. 

D) Demorado. 
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QUESTÃO 08 
 
De acordo com o texto, jornal é comparado a  
 
I. cratera. 

II. alavanca. 

III. arte. 

IV. gigante. 

V. locomotiva. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) II, IV, apenas. 

B) I, III, e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II, IV e V, apenas. 

 
 
QUESTÃO 09 
 
Os termos destacados nos trechos a seguir podem ser substituídos pelas palavras 
ou expressões entre parênteses, sem alteração de sentido no texto, EXCETO em: 
 
A) Que novo parto do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara 

por séculos? (invalidar)  

B) O livro era um progresso; preenchia as condições do pensamento 
humano? Decerto [...] (Com certeza)  

C) A lei eterna, a faculdade radical do espírito humano, é o movimento. 
(racional)  

D) Mas estará esse movimento no grau do movimento da imprensa-jornal? 
Repugno afirmá-lo. (Abomino) 
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QUESTÃO 10 
 
Leia este trecho. 
 
A geração que nascia vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...] 
 
Assinale a alternativa em que o termo que exerce a mesma função sintática do 
termo destacado nesse fragmento. 
 
A) A literatura tinha acaso nos moldes conhecidos em que preenchesse o 

fim do pensamento humano?  

B) A forma que correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a 
distribuição do pão eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito 
moderno: é o jornal.  

C) Quanto maior for esse movimento mais ele preenche o seu fim, mais se 
aproxima desses pólos dourados que ele busca há séculos. 

D) O que acabo, porém, de dizer me parece racional. 
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PROVA DE INFORMÁTICA E DE LEGISLAÇÃO 
 
 
QUESTÃO 11 
 
As aplicações de planilha eletrônica, como o Excel ou Calc, permitem que seja feito 
o cálculo da média dos elementos de uma certa coluna. 

Considere as seguintes afirmações acerca desse tipo de ferramenta. 
 
I. Essas ferramentas permitem somente a manipulação de números inteiros. 

II. Essas ferramentas não são capazes de manipular dados na forma de moeda. 

III. Essas ferramentas permitem que os elementos sejam colocados na forma de 
percentagens. 

IV. A aplicação dispõe da fórmula da média para obtenção do resultado 
necessário. 

 
Está(ão)  CORRETA(S) as assertiva(s): 
 
A) II, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

 
 
QUESTÃO 12 
 
O procedimento adequado necessário para se salvar um documento como uma 
página da “Web” é 
 
A) salvar normalmente o documento com os gráficos e elos (links) apropriados. 

B) salvar o documento como tipo html. 

C) salvar o documento como tipo txt. 

D) usar o navegador (browser) e salvar o documento como tipo URL. 
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QUESTÃO 13 
 
Os plug-ins são programas que estendem os programas navegadores (browsers) 
em termos de funcionalidade. Algumas páginas da “Web” precisam de plug-ins para 
mostrar vídeos. 
 
Se você tentar abrir uma página em um navegador que não tem disponível o plug-in 
correspondente, então o navegador 
 
A) mostra um espaço na página onde seria exibido o vídeo. 

B) não deixa a página carregar. 

C) tenta utilizar outros plug-ins. 

D) ignora este elemento da página. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
A extensão usualmente gerada pelo MS-Word para seus arquivos é 
 
A) txt. 

B) wrd. 

C) htm. 

D) doc ou docx. 

 
 
QUESTÃO 15 
 
Para movimentar o cursor de uma célula para outra numa planilha, deve-se usar 
 
A) Shift. 

B) Ctrl+Shift. 

C) Tab. 

D) Ctrl+Enter. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 20 devem ser respondidas com base na 

Lei nº. 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações. 

 
QUESTÃO 16 
 
É CORRETO afirmar que o prazo para o servidor empossado em cargo público 
entrar em exercício, contados da data da posse, é de 
 
A) 15 dias. 

B) 20 dias. 

C) 30 dias. 

D) 60 dias. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
O servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, na seguinte 
situação 
 
A) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento. 

B) por 1 (um) dia, para doação de sangue. 

C) por 1 (um) dia para tirar passaporte. 

D) por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Douglas é um servidor público que tomou posse e entrou em exercício em 
25/01/2008 e vem desempenhando, com destaque, suas atribuições. Estando esse 
servidor cursando uma Especialização, que irá melhor qualificá-lo para o exercício 
do seu cargo, solicitou uma licença para capacitação, por um período de 3 (três) 
meses. 

Diante desse histórico, é CORRETO que a licença 
 
A) só poderá ser concedida por 2 meses. 

B) só poderá ser concedida por 1 mês. 

C) só poderá ser concedida por 1 mês, podendo ser prorrogada por igual período. 

D) não poderá ser concedida. 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG/2010 PROVA DE INFORMÁTICA E DE LEGISLAÇÃO 
 

12

QUESTÃO 19 
 
Sendo constatada acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, o 
prazo dado para que o servidor faça sua opção por um ou por outro cargo é de 
 
A) 30 dias, improrrogáveis. 

B) 10 dias, improrrogáveis. 

C) 15 dias, improrrogáveis. 

D) 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. 

 
 
QUESTÃO 20 
 
São requisitos básicos para a investidura em cargo público, EXCETO: 
 
A) Aptidão física e mental. 

B) Quitação das obrigações militares. 

C) O gozo dos direitos políticos. 

D) Quitação das obrigações fiscais. 
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PROVA ESPECÍFICA / CONTADOR 
 
QUESTÃO 21 
 
Uma empresa assinou um contrato de arrendamento mercantil financeiro, com valor 
presente de R$ 34.000,00, e 24 parcelas mensais de R$ 2.000,00. O 
reconhecimento inicial da operação na empresa arrendatária provocará: 
 
A) aumento de R$ 34.000,00 no ativo, R$ 14.000,00 nas despesas operacionais e 

R$ 48.000,00 no passivo. 

B) aumento de R$ 48.000,00 no ativo e de R$ 48.000,00 no passivo. 

C) aumento de R$ 34.000,00 no ativo e de R$ 34.000,00 no passivo. 

D) aumento de R$ 48.000,00 no ativo, R$ 14.000,00 nas despesas operacionais e 
R$ 34.000,00 no passivo. 

 
 
QUESTÃO 22 
 
Em 31/12/2008, o patrimônio líquido da Cia Esperteza, uma sociedade anônima de 
capital aberto, correspondia a R$ 1.800.000,00. Em 2009, obteve lucros de  
R$ 500.000,00, que tiveram as seguintes destinações: 70% distribuídos aos 
acionistas e 30% destinados às reservas. Não ocorreram outras modificações nas 
contas do patrimônio líquido dessa empresa, além das citadas. 
 
Dado esse cenário da Cia Esperteza, considere as demonstrações contábeis a 
seguir. 
 
I. Balanço Patrimonial. 

II. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

III. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

IV. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

V. Demonstração do Resultado do Exercício. 

VI. Demonstração do Valor Adicionado. 
 
É CORRETO afirmar que, para a Cia Esperteza, as demonstrações contábeis 
obrigatórias para elaboração e publicação, em 31/12/2009, são: 
 
A) I, II, III e V, apenas. 

B) I, II, III, V e VI, apenas. 

C) I, III, IV, V e VI, apenas. 

D) I, IV e V, apenas. 
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QUESTÃO 23 
 
Em relação aos Ativos Intangíveis, é INCORRETO afirmar que 
 
A) os ativos intangíveis com vida útil definida são objeto de amortização periódica 

em resultado para reconhecimento de sua realização contábil, não estando 
sujeitos à avaliação do seu valor de recuperação. 

B) independentemente de existir ou não indício de qualquer desvalorização, a 
entidade deverá testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável 
de um ativo intangível com vida útil indefinida, comparando o seu valor contábil 
com seu valor recuperável. 

C) após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser mensurado com 
base no custo, deduzido da amortização acumulada e de possíveis perdas 
estimadas por redução ao valor recuperável. 

D) os gastos incorridos na fase de pesquisa de um ativo intangível devem ser 
reconhecidos como despesa no resultado do exercício, enquanto os gastos 
incorridos na fase de desenvolvimento de um ativo intangível podem ser 
reconhecidos como ativo, dependendo dos aspectos demonstrados. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
Considere as afirmativas. 
 
I. A Lei 6.404⁄76 define controlada como 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. 

II. São evidências de controle o poder sobre mais da metade dos direitos de voto 
por meio de um acordo com outros investidores e o poder para governar as 
políticas financeiras e operacionais de uma entidade, conforme especificado 
em estatuto ou acordo de acionistas. 

III. O procedimento contábil exigido pelo CPC 19 é a consolidação proporcional 
das entidades controladas em conjunto e, não permite, como alternativa, que o 
empreendedor reconheça sua participação em uma entidade controlada em 
conjunto, utilizando apenas o método da equivalência patrimonial. 

IV. A consolidação, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é obrigatória 
para companhias abertas e grupos de sociedades formalmente constituídos na 
forma da Lei 6.404⁄76, em seu Capítulo XXI, independentemente de serem ou 
não companhias abertas. 

V. As demonstrações contábeis consolidadas, conforme CPC 36, devem incluir 
todas as controladas de uma controladora, inclusive aquelas cuja participação 
estiver classificada como mantida para venda. 
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Em relação a essas afirmativas, estão CORRETAS: 
 
A) I, III, IV e V, apenas. 

B) II, III, IV e V, apenas. 

C) I, II, III, IV e V. 

D) I, II, III e IV, apenas. 

 
 
QUESTÃO 25 
 
Marque a afirmativa INCORRETA: 
 
A) A dedutibilidade dos juros remuneratórios sobre o capital próprio é permitida, 

desde que seu valor esteja limitado à aplicação pro rata dia da TJLP sobre o 
montante do patrimônio líquido subtraído do saldo da reserva de reavaliação, 
mesmo que ela tenha sido adicionada às bases de cálculo do Imposto de 
Renda (IR) e da Contribuição Social (CS), do saldo de ajustes de avaliação 
patrimonial e do saldo da conta ganhos/perdas na conversão relativo a 
investimentos no exterior. 

B) O art. 182 da Lei 6.404/76 estabelece que a conta do capital social discriminará 
o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Dessa 
forma, a empresa deve ter a conta de capital subscrito e a conta devedora de 
capital a integralizar, sendo que o líquido entre ambas representa o capital 
realizado. 

C) As reservas de capital são constituídas de valores recebidos pela companhia e 
que não transitam pelo resultado como receitas, por se referirem a reforço de 
seu capital, sem terem como contrapartidas qualquer esforço da empresa em 
termos de entrega de bens ou de prestação de serviços. 

D) O ágio por rentabilidade futura (goodwill), com base no disposto no item 32 do 
CPC 15 será determinado pela diferença positiva entre: (i) a soma do valor da 
contraprestação transferida em troca do controle da adquirida com o valor da 
participação de não controladores; e (ii) o valor justo dos ativos líquidos 
identificáveis da adquirida. 
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INSTRUÇÃO: 

As questões de números 26 a 32 devem ser respondidas com base nas 
informações abaixo e a partir da elaboração das demonstrações contábeis previstas 
na legislação societária. 
 

 
A Cia Araras apresentava os seguintes saldos em suas contas, nas datas 
destacadas: 
 
 

Saldos  31/12/X9 21/12/X8 
Capital Social  550.000,00 550.000,00 
Clientes Curto Prazo  165.000,00 143.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas  440.000,00 470.800,00 
Depreciação Acumulada  88.000,00 66.000,00 
Dividendos a Pagar  42.350,00  
Despesas c/ Créditos de Liquidação Duvidosa  1.100,00 1.177,00 
Fornecedores Curto Prazo  110.000,00 220.000,00 
Despesas de Depreciação  55.000,00 58.850,00 
Participações no Resultado a Pagar Curto Prazo  44.000,00 55.000,00 
Receita de Vendas de Mercadorias  1.288.100,00 1.378.267,00 
Despesas Financeiras  3.300,00 3.531,00 
Estoques  550.000,00 330.000,00 
Despesas IRPJ/CSLL  69.300,00 74.151,00 
Empréstimos a Sócios Longo Prazo  220.000,00 330.000,00 
Empréstimos a Pagar  550.000,00 495.000,00 
Despesas de Salários e Encargos  220.000,00 235.400,00 
Receitas Financeiras  5.500,00 5.885,00 
Imobilizado  440.000,00 440.000,00 
Impostos a Pagar Curto Prazo  33.000,00 44.000,00 
Impostos Incidentes s/ Vendas  330.000,00 353.100,00 
Investimentos  110.000,00 88.000,00 
IR/ CSLL a Pagar Curto Prazo  33.000,00 55.000,00 
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa  3.300,00 2.200,00 
Prejuízos Acumulados   123.200,00 
Caixa  55.000,00 66.000,00 
Receita Venda Imobilizado  33.000,00 35.310,00 
Salários e Encargos a Pagar Curto Prazo  44.000,00 33.000,00 
Reserva de Lucros  42.350,00 - 
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Informações: 
 
I. O valor do ICMS incidente sobre as vendas é R$ 210.850,75. 

II. O valor do PIS e Cofins incidentes sobre as vendas é R$ 119.149,25. 

III. Sobre as mercadorias compradas que foram vendidas, incidiram  
R$ 108.865,98 de ICMS. 

IV. Sobre as mercadorias compradas que foram vendidas, incidiram R$ 55.474,57 
de PIS e Cofins. 

V. Das despesas com salários e encargos 30% referem-se aos encargos (2/3 
INSS e 1/3 FGTS) e o restante (70%) aos salários. 

VI. As despesas financeiras foram pagas e as receitas financeiras foram 
recebidas. 

VII. O empréstimo contraído pela empresa foi depositado em caixa. 

VIII. Os dividendos são constituídos após a compensação de possíveis prejuízos e 
constituição de reservas de lucros. 

IX. O bem vendido a vista estava totalmente depreciado. 

X. A empresa é optante pelo lucro real. 

XI. Os empréstimos a pagar possuem carência de 24 meses para início do 
pagamento. 

XII. Os investimentos são de natureza permanente. 

 
 
QUESTÃO 26 
 
O valor adicionado total a distribuir em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 667.159,45. 

B) R$ 650.171,82. 

C) R$ 666.159,45. 

D) R$ 715.659,50. 
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QUESTÃO 27 
 
O valor adicionado distribuído ao governo (impostos, taxas e contribuições) em 
31/12/X9 é de 
 
A) R$ 234.959,50. 

B) R$ 278.959,45. 

C) R$ 300.959,50. 

D) R$ 264.659,45. 
 
 
QUESTÃO 28 
 
O valor do ativo circulante em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 766.700,00. 

B) R$ 722.700,00. 

C) R$ 678.700,00. 

D) R$ 898.700,00. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
O valor do patrimônio líquido em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 562.350,00. 

B) R$ 559.350,00. 

C) R$ 549.350,00. 

D) R$ 592.350,00. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
O valor do caixa líquido consumido pelas atividades operacionais em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 165.000,00. 

B) R$ 154.000,00. 

C) R$ 143.000,00. 

D) R$ 155.100,00. 
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QUESTÃO 31 
 
O valor do caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 55.000,00. 

B) R$ 88.000,00. 

C) R$ 110.000,00. 

D) R$ 77.000,00. 
 
 
QUESTÃO 32 
 
O resultado após o IR e CSL em 31/12/X9 é de 
 
A) R$ 174.900,00. 

B) R$ 207.900,00. 

C) R$ 172.700,00. 

D) R$ 205.700,00. 
 
 
QUESTÃO 33 
 
A Comercial Alfa Ltda apresentou os seguintes índices calculados de seu Balanço 
Patrimonial: Liquidez Geral (1,40); Liquidez Corrente (1,50) e Liquidez Seca (1,23). 
Considere que, após a obtenção dos índices, ocorram aumentos de: R$ 200.000,00 
no Ativo Realizável a Longo Prazo (ARLP); de R$ 120.000,00 no Passivo Circulante 
(PC) e R$ 80.000,00 no Patrimônio Líquido (PL). 
 
Após os aumentos ocorridos, considere as afirmativas a seguir: 
 
I. O índice de Liquidez Geral (LG) aumentou. 

II. Os índices de Liquidez Geral (LG) e de Liquidez Seca (LS) aumentaram. 

III. Os índices de Liquidez Corrente (LC) e de Liquidez Seca (LS) reduziram. 

IV. Os índices de Liquidez Corrente (LC) e de Liquidez Seca (LS) aumentaram. 
 
Com base nas afirmativas, são VERDADEIRAS 
 
A) I e IV, apenas. 

B) III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 
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QUESTÃO 34 
 
As afirmativas a seguir dizem respeito aos principais pontos a serem observados 
pelo analista, com relação ao índice de imobilização do patrimônio líquido, 
EXCETO: 
 
A) A participação das dívidas onerosas no passivo circulante. 

B) Quanto ao imobilizado, é necessário conhecer a idade dos equipamentos, o 
grau de modernização, a localização das unidades fabris e o critério de 
depreciação. 

C) Os investimentos em coligadas e controladas devem ser especificados e as 
respectivas empresas devem ser analisadas. 

D) Como variou o patrimônio líquido no período: lucros, prejuízos, aporte de 
capital, cisões, fusões e incorporações. 

 
 
QUESTÃO 35 
 
Considere as afirmativas a seguir: 
 
I. A análise horizontal mostra a importância de cada conta em relação à 

demonstração financeira a que pertence e, através da comparação com 
padrões de outras empresas do mesmo seguimento ou com percentuais da 
própria empresa em anos anteriores, permitir identificar se há itens fora das 
proporções normais. 

II. A análise vertical atinge seu ponto máximo de utilidade, quando aplicada à 
Demonstração do Resultado. Toda a atividade de uma empresa gira em torno 
das vendas. São elas que devem determinar o que a empresa pode consumir 
de cada item de despesa. 

III. No Balanço Patrimonial, podemos usar tanto a análise vertical quanto a 
horizontal. Usando-se a análise vertical, podemos conhecer a estrutura dos 
recursos aplicados no ativo (bens e direitos), bem como as fontes dos recursos 
(passivo e patrimônio líquido). Adicionalmente, se utilizarmos a análise 
horizontal, teremos a evolução de cada item em relação ao primeiro ano da 
série utilizada para a análise. 

 
Com base nas afirmativas, é CORRETO afirmar que 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 

B) Apenas I e III são verdadeiras. 

C) Apenas II e III são verdadeiras. 

D) I, II e III são verdadeiras. 
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QUESTÃO 36 
 
Considere as afirmativas a seguir: 
 
I. O grau de alavancagem financeira (GAF) depende da alíquota da tributação 

sobre os lucros. 

II. Um alto grau de alavacagem operacional (GAO) indica que um pequeno 
aumento em percentual nas vendas provocará um aumento percentual muito 
maior no lucro. 

III. O grau de alavancagem operacional (GAO) decorre do uso de capitais de 
terceiros sob forma de empréstimos ou financiamentos. 

IV. Quando o retorno sobre ativos (ROA) for maior que o custo da dívida após o 
efeito da tributação, haverá vantagem no uso dos recursos dos fundos de 
terceiros. 

 
Com base nas afirmativas, são VERDADEIRAS 
 
A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

 
 
QUESTÃO 37 
 
As afirmativas a seguir dizem respeito aos índices de retorno utilizados na análise 
de lucratividade e desempenho. Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
 
A) O giro do ativo (GA) estabelece relação entre as vendas líquidas do período e 

os investimentos totais efetuados na empresa, que são representados pelo 
ativo total médio. 

B) O índice de retorno sobre venda (RSV) compara o lucro líquido em relação à 
receita operacional bruta do período, fornecendo o percentual de lucro que a 
empresa está obtendo em relação ao seu faturamento. 

C) O índice de retorno sobre o ativo (RSA) indica a lucratividade que a empresa 
propicia em relação aos investimentos totais representados pelo ativo total 
médio. 

D) O índice de retorno sobre o patrimônio líquido indica quanto de prêmio os 
acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação a seus 
investimentos no empreendimento. 
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QUESTÃO 38 
 
A estrutura de capitais de uma empresa envolve a composição de suas fontes de 
financiamento. Os fundos aplicados em ativos circulantes e não circulantes são 
provenientes dos proprietários da empresa ou de terceiros. Tanto os proprietários 
quanto os credores esperam justa remuneração pelo fornecimento dos fundos. 
Todos os índices a seguir são utilizados na análise da estrutura de capitais e 
solvência, EXCETO: 
 
A) Participação de Capitais de Terceiros (PCT) e Nível de Desconto de Duplicatas 

(NDD). 

B) Endividamento Financeiro Sobre Ativo Total (EFSAT) e Participação de Capitais 
de Terceiros (PCT). 

C) Retorno Sobre Ativo (RSA) e Índice de Cobertura de Juros (ICJ). 

D) Composição do Endividamento (CE) e Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL). 
 
 
QUESTÃO 39 
 
Considere as afirmativas a seguir: 
 
I. O Custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo 

no momento da utilização dos fatores de produção (bens e serviços), para a 
fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

II. A perda não se confunde com a despesa ou custo, exatamente pela sua 
característica de anormalidade e involuntariedade; não é um sacrifício feito 
com a intenção de obtenção de receita. 

III. Custos de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto os 
relativos a matérias-primas e a outros eventuais adquiridos e a empregados 
sem nenhuma modificação pela empresa. Representa o valor do esforço da 
própria empresa no processo de elaboração de um determinado item (mão-de-
obra direta e indireta, energia, materiais de consumo industrial etc.). 

IV. Custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção 
acabada no período. Pode conter custos de produção de períodos anteriores 
existentes em unidades que só foram completadas no presente período. 

 
Com base nas afirmativas, é CORRETO afirmar que 
 
A) I, II, III e IV são verdadeiras. 

B) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

C) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 

D) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
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QUESTÃO 40 
 
A Industrial Nova Lima possui capacidade instalada para fabricar mil unidades por 
mês do produto Delta. Sabe-se que o custo variável é de R$ 21,30/u e a despesa 
variável é de R$ 3,70/u. Os custos fixos incorridos no período foram de R$ 9.800,00 
e as despesas fixas de R$ 6.400,00. Determine o preço de venda do produto, para 
que o ponto de equilíbrio seja de 600 unidades. 
 
A) R$ 51,50. 

B) R$ 27,00. 

C) R$ 48,30. 

D) R$ 52,00. 

 
 
QUESTÃO 41 
 
A Industrial Sete Lagoas produz e vende três produtos diferentes que são 
processados em um único departamento. A seguir são apresentados alguns dados 
referentes aos produtos: 
 
 

Produtos Preço de Venda 
Custo e Despesa 

Variável 
Tempo de 
Produção 

Alfa R$ 32,00/u R$ 17,00/u 0,30h/u 
Beta R$ 34,00/u R$ 18,00/u 0,40h/u 
Gama R$ 36,00/u R$ 15,00/u 0,50h/u 

 
 
Em determinado mês, a empresa possui 420 horas disponíveis para a produção. 
Sabe-se que a demanda normal para esses produtos variam de 250 a 400 unidades 
mensais. Os custos e as despesas fixos para o período são de R$ 6.200,00. 
 
Para obter o maior lucro possível, a quantidade de unidades de cada produto a ser 
fabricado e vendido no mês será de: 
 
A) Alfa = 400 unidades; Beta = 400 unidades e Gama = 250 unidades. 

B) Alfa = 250 unidades; Beta = 400 unidades e Gama = 400 unidades. 

C) Alfa = 400 unidades; Beta = 250 unidades e Gama = 400 unidades. 

D) Alfa = 300 unidades; Beta = 300 unidades e Gama = 400 unidades. 
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QUESTÃO 42 
 
A Industrial Esmeraldas Ltda, ao imprimir sua demonstração de resultado referente 
aos meses de setembro e outubro, verificou que não foram impressos alguns 
valores. 
 
 

Demonstração de Resultado do Exercício Setembro Outubro 

Receita R$ 52.000,00 R$ 60.000,00 

Custo dos Produtos Vendidos R$ 33.800,00  

Estoque Inicial de Produtos Acabados R$ 7.600,00 R$ 6.200,00 

Custo da Produção Acabada  R$ 37.200,00 

Estoque Inicial de Produtos em Elaboração R$ 4.300,00  

Custo da Produção do Período R$ 31.000,00  

Materiais Diretos R$ 16.800,00  

Mão-de-obra Direta R$ 8.700,00 R$ 8.700,00 

Custos Indiretos de Produção R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

Estoque Final de Produtos em Elaboração  R$ 1.500,00 

Estoque Final de Produtos Acabados  R$ 5.800,00 

Lucro R$ 18.200,00 R$ 22.400,00 

 
 
Com base nos valores impressos, o valor do estoque final de produtos em 
elaboração do mês de setembro e o valor dos materiais diretos incorridos no mês 
de outubro, são, respectivamente, 
 
A) R$ 2.900,00 e R$ 35.800,00. 

B) R$ 2.900,00 e R$ 21.600,00. 

C) R$ 6.200,00 e R$ 37.200,00. 

D) R$ 6.200,00 e R$ 21.600,00. 
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QUESTÃO 43 
 
A Industrial Contagem utiliza o sistema de custeamento por processo. Num 
determinado mês, em que não havia estoque inicial de produtos em elaboração, foi 
iniciada a produção de 2 000 (duas mil) unidades do produto N, das quais 1 500 (mil 
e quinhentas) unidades foram acabadas no período. O quadro a seguir apresenta o 
total dos custos de produção incorridos no período e o grau de acabamento das 500 
(quinhentas) unidades remanescentes no final do período em elaboração, por tipo 
de custo. 
 
 

Tipo de Custo Total dos Custos 
Incorridos 

Grau de Acabamento dos 
Produtos em Elaboração 

Materiais Diretos R$ 46.000,00 100% 

Mão-de-obra Direta R$ 18.500,00 70% 

Custos Indiretos de 
Produção 

R$ 15.750,00 50% 

 
 
É CORRETO afirmar que, no final do mês, o saldo das contas de Produtos em 
Elaboração e o valor a ser transferido para a conta de Produtos Acabados serão 
respectivamente de: 
 
A) R$ 13.425,00 e R$ 66.825,00. 

B) R$ 24.925,00 e R$ 55.325,00. 

C) R$ 17.250,00 e R$ 63.000,00. 

D) R$ 21.400,00 e R$ 58.850,00. 
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QUESTÃO 44 
 
Considere as afirmativas a seguir: 
  
I. Custeio por absorção é o método derivado dos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos e consiste na apropriação de todos os custos de produção 
aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao 
esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. 

II. O custeio variável é um tipo de custeamento que consiste em considerar como 
custo de produção do período apenas os custos variáveis incorridos. Os custos 
fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são 
considerados como custos de produção e sim como despesas, sendo 
encerradas diretamente no resultado do período. 

III. O custeio baseado em atividades pode ser aplicado, também, aos custos 
diretos, principalmente à mão-de-obra direta, e é recomendável que o seja, 
mas não haverá diferenças significativas em relação aos chamados sistemas 
tradicionais. A diferença fundamental está no tratamento dado aos custos 
indiretos. 

 
Com base nas afirmativas, é CORRETO afirmar que 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 

B) Apenas I e III são verdadeiras. 

C) Apenas II e III são verdadeiras. 

D) I, II e III são verdadeiras. 

 
 
QUESTÃO 45 
 
A movimentação de recursos financeiros entre as diversas unidades orçamentárias 
e administrativas do Governo Federal, que compreende a COTA, o REPASSE e o 
SUB-REPASSE, constitui-se em 
 
A) Descentralização de Recursos. 

B) Descentralização de Créditos. 

C) Descentralização Externa de Créditos. 

D) Descentralização de Repasse. 
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QUESTÃO 46 
 
Com base nas definições da Portaria 42/99 do Ministério do Planejamento, assinale 
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Função: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que 

competem ao setor público. 

(     ) Subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar 
determinado subconjunto de despesa do setor público. 

(     ) Programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Orçamento Anual. 

(     ) Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação do governo. 

(     ) Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo. 

 
A alternativa que corresponde à sequência CORRETA é 
 
A) V F F F V 

B) V V F V V 

C) V V V F F 

D) F V V V F 
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INSTRUÇÃO: As questões de 47 a 50 devem ser respondidas com base no quadro 
abaixo: 

 
 

CONTAS 31/12/X9 
Receitas Correntes         786,00  
Receitas de Capital         740,00  
Ingressos Extraorçamentários       3.074,00  
Despesas Correntes         818,00  
Despesas de Capital         598,00  
Dispêndios Extraorçamentários       3.029,00  
Saldo Exercício Anterior         291,00  
Ativo Financeiro         531,00  
Ativo Não Financeiro       2.279,00  
Passivo Financeiro         166,00  
Passivo Não Financeiro       2.294,00  
Mutações Ativas         764,00  
Acréscimos Patrimoniais       2.963,00  
Mutações Passivas         577,00  
Decréscimos Patrimoniais       3.366,00  

 
 
QUESTÃO 47 
 
O resultado da execução orçamentária do exercício apresentado no Balanço 
Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4320/64 – foi de 
 
A) Superávit de R$ 110,00. 

B) Déficit de R$ 110,00. 

C) Superávit de R$ 10,00. 

D) Déficit de R$ 100,00. 
 
 
QUESTÃO 48 
 
O valor da conta Patrimônio Líquido no exercício foi de 
 
A) R$ 110,00. 

B) R$ 106,00. 

C) R$ 350,00. 

D) R$ 403,00. 
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QUESTÃO 49 
 
O resultado do Orçamento Corrente apurado no exercício foi de 
 
A) Déficit de R$ 110,00. 

B) Superávit de R$ 32,00. 

C) Superávit de R$ 106,00. 

D) Déficit de R$ 32,00. 

 
 
QUESTÃO 50 
 
O valor do “Saldo para o Exercício Seguinte” apresentado no Balanço Financeiro – 
Anexo 13 da Lei 4320/64 – foi de 
 
A) R$ 291,00. 

B) R$ 446,00. 

C) R$ 330,00. 

D) R$ 110,00. 
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REDAÇÃO DISSERTATIVA 
 
 
Leia os seguintes textos 
 
 
Texto 1 
 
JB: apenas versão na Internet  
 
O Jornal do Brasil, um dos mais antigos do país — que teve a sua primeira edição 
impressa em 1891 —, deixou de circular. [...]  
Com dívidas estimadas em R$ 100 milhões e vendo a circulação despencar, Tanure 
tentou encontrar um comprador para o jornal. Sem sucesso na sua empreitada, 
decidiu manter o jornal só na internet. [...] 
— É lamentável que o JB termine. Foi um processo de equívocos empresariais que 
resultaram em decadência editorial. 
 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/07/13/jb-apenas-versao-na-
internet-307709.asp. Acesso em 10 jul. 2010 

 
 
Texto 2 
 
A morte do Jornal do Brasil 
 
Foi a Piauí que, fazendo piada, primeiro localizou o "último assinante" do JB. Mas, 
desde o dia 13 de julho, é oficial. Nelson Tanure - que já havia matado a Gazeta 
Mercantil em junho de 2009 - anunciou que o Jornal do Brasil "deixará de circular 
em papel" em 2010. "Deixar de circular" se tornou um eufemismo para sinalizar que 
um jornal deixou de existir fisicamente. Morreu. Tanure também anunciou que o JB 
"continua na internet", mas isso nem sempre diz muita coisa. Afinal, a Gazeta 
igualmente "sobreviveria" dentro do portal InvestNews - uma hipótese levantada na 
ocasião de sua morte -, mas até agora... (nada de ressuscitar).  
 

Disponível em: http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=5&nome= 
Imprensa. Acesso em 2 ago. 2010. 
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Texto 3 
 
O catedrático, em matéria do jornalismo, na Universidade de Carolina do Norte, 
Philip Meyer, em seu recente livro The Vanishing Newspaper relembra porque uma 
imprensa saudável é importante para o bom funcionamento da democracia –, 
explica didaticamente como os jornais ganham dinheiro, passa pelo problema dos 
anunciantes, pela credibilidade, pela reportagem e até pelo papel fundamental dos 
editores. Reserva um capítulo inteiro para a “salvação” do jornalismo e outro para o 
que pode, efetivamente, ser feito. Em seu livro, não menospreza a internet – para 
não colocar os velhos jornais como vítimas do sistema –, e é sábio, em igual 
medida, ao demonstrar que a herança do velho jornalismo não vai toda para o ralo, 
boa parte dela permanece.  
 

Resenha do livro MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? (Título original: The 
Vanishing Newspaper) São Paulo: Contexto, 2007. [Fragmento] 

 
 
 
Com base na leitura desses textos, redija uma dissertação, respondendo à 
seguinte pergunta: Os jornais podem desaparecer? Em seu texto, justifique sua 
resposta, apresentando argumentos acerca desse assunto. 
 

Caso necessário, utilize o rascunho disponível para redação na próxima página. 
 

A REDAÇÃO deverá ser transcrita no formulário próprio PROVA DE REDAÇÃO, 
conforme as instruções em sua capa. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
                         

 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 
1         3         5         7         9         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 
2         4         6         8         10         

            
 
 
 

            

INFORMÁTICA E LEGISLAÇÃO 
                         

 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 
11         13         15         17         19         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

12         14         16         18         20         

              
 
 
 

          

ESPECÍFICA DO CARGO 
                         

 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 
21         27         33         39         45         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

22         28         34         40         46         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

23         29         35         41         47         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

24         30         36         42         48         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

25         31         37         43         49         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

26         32         38         44         50         

              
 
 
 

          
 


