ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – GESTÃO FINANCEIRA

Questão01

D

Questão21

E

Questão02

D

Questão22

E

Questão03

B

Questão23

D

Questão04

E

Questão24

A

Questão05

D

Questão25

C

Questão06

B

Questão26

C

Questão07

A

Questão27

C

Questão08

E

Questão28

C

Questão09

D

Questão29

C

Questão10

B

Questão30

B

Questão11

D

Questão31

E

Questão12

A

Questão32

B

Questão13

D

Questão33

B

Questão14

A

Questão34

C

Questão15

E

Questão35

A

Questão16

C

Questão36

B

Questão17

D

Questão37

A

Questão18

A

Questão38

D

Questão19

C

Questão39

B

Questão20

B

Questão40

E

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – GESTÃO FINANCEIRA
PORTUGUÊS

Leia o texto de Ruth Manus para responder às questões de 1 a 8.
Uma vez, ouvi alguém dizer que o segredo da felicidade não é o dinheiro, nem a saúde, nem a
família, nem o amor. Ouvi que o verdadeiro segredo para ser feliz é a capacidade de
adaptação.
De fato, é mais fácil encontrar a felicidade sem dívidas, sem doença e sem solidão. Mas isso
não quer dizer que quem não sofra desses males seja necessariamente uma pessoa feliz. Há
muitas nuances nessa arte.
Mas parece-me uma verdade essa história de que a nossa capacidade de aceitar mudanças é
a chave para uma vida boa. Porque é possível ter amor e saúde e permitir que alguma falta de
dinheiro garanta a nossa infelicidade. E é fácil ter amor e dinheiro, mas entregar os pontos por
causa de uma doença. E também dá para desistir de ser feliz tendo dinheiro e saúde, mas
tendo perdido alguém amado.
Na verdade, ser infeliz é muito fácil. Como li em um livro em Portugal, “ser feliz é que é lixado”.
Porque é fácil permitirmos que os coisas ruins, ainda que pequenas, dominem. A fila do banco,
o abacaxi que não está doce, o atraso do marido, a calça apertada. É interessante como uma
coisa chata é capaz de ofuscar todo o resto que vai bem.
Quase caí nessa cilada nos últimos dias. Inverno europeu, dias chuvosos, criança em casa e...
Não temos água quente. Em pleno sábado, sem assistência técnica, com jantar chique à noite.
É o fim, vai dar tudo errado, não temos saída. Tínhamos. Banho na casa da sogra - talvez não
a melhor saída, mas uma saída.
Segundo dia sem água quente. Contrariedade. Decidimos ferver panelas com água e jogar na
banheira. Esfriavam muito mais rápido do que ferviam. Que inferno. Não ia dar certo nunca.
Banho morno, com pouca água, 6 graus lá fora.
No terceiro dia, veio o técnico. Precisava de uma peça nova, ele ia procurar. Nunca mais
apareceu. Mais dois dias, outro técnico. Outra busca por peça. Outra espera. Outros atrasos.
Infelicidade dando as caras. Mas, curiosamente, quanto mais o tempo passava, menos falta a
água quente em casa fazia. Encontramos alternativas. Banho na academia. Quatro panelões
fervendo ao mesmo tempo no fogão de casa. Depois de uma semana, já havíamos aprendido

a viver sem água quente correndo nos canos. Foram 13 dias assim. E o décimo terceiro foi
muito mais fácil do que o primeiro.
Percebi de forma nítida essa tal capacidade de adaptação durante esses dias. A vontade de se
habituar e de encontrar soluções precisou ser mais forte do que a vontade de entregar os
pontos e considerar-se vítima. Funcionou. O exemplo pode ser bobo, mas é uma pequena
amostra de como conseguimos nos habituar a quase tudo.
As pessoas morrem. Os relacionamentos terminam. As demissões acontecem. As doenças se
alojam. A gente não tem muito como fugir. Mas a gente pode escolher entre inconformar-se
para sempre, nos lamentando e barganhando, ou escolher encarar e adaptar-se.
Quando perdi uma das minhas melhores amigas, aos 18 anos, tive certeza de que a vida
nunca mais faria sentido e de que o mundo nunca mais pareceria justo. Os anos passaram e
eu sigo tendo minhas dúvidas acerca do mundo ser justo, mas a vida voltou tranquilamente a
ter sentido. Adaptei-me à sua ausência, habituei-me às memórias, conformei-me com as
saudades.
Há quem diga que nós precisamos seguir em frente. Eu não sei se precisamos. Abaixar a
cabeça, curtir o sofrimento e abrir mão da felicidade é uma possibilidade, quiçá até um direito.
Mas não é uma boa ideia. Boa ideia é que o jogo siga. Que a gente ajeite o time mesmo com
10 jogadores, que a gente pare para amarrar a chuteira sempre que for preciso, que a gente
faça um curativo no supercílio aberto e siga disposto a cabecear na área.
A gente vai dando um jeito de ser feliz. Mesmo sem água quente, mesmo sem ter quem a gente
ama. Parece que não, mas dá tudo certo.
(Estadão, 12/02/2017- Adaptado)

Questão 01
No trecho: “Quase caí nessa cilada nos últimos dias. Inverno europeu, dias chuvosos, criança
em casa e...”, as reticências foram utilizadas para indicar:
a) hesitação.
b) dúvida.
c) timidez.
d) informação implícita.
e) gagueira.

Questão 02
Segundo o texto, o segredo da felicidade:
a) deveria ser o dinheiro, a saúde, a família.
b) está na capacidade de aceitar mudanças.
c) é permitir que as coisas ruins dominem.
d) é a capacidade de adaptação.
e) é estar sem dívida, sem doença e sem solidão.

Questão 03
No texto, a palavra destacada em “Adaptei-me à sua ausência, [...]” refere-se à expressão:

a) da vida.
b) da amiga.
c) da perda.
d) das dúvidas.
e) da ausência.

Questão 04
Assinale a alternativa cujo período apresenta pontuação adequada.
a) Ser infeliz na verdade, é muito fácil.
b) É na verdade muito fácil, ser infeliz.
c) Ser infeliz, é muito fácil na verdade.
d) É na verdade, ser infeliz muito fácil.
e) Ser infeliz na verdade é muito fácil.

Questão 05
No trecho: “Porque é fácil permitirmos que as coisas...”, a palavra “que” assume um sentido que
também está presente em:
a) “[...] o abacaxi que não está doce, [...].”
b) “E o décimo terceiro foi mais fácil do que o primeiro”.
c) “Que inferno”.
d) “Mas isso não quer dizer que quem não sofra desses males...”.
e) “Que a gente ajeite o time mesmo com 10 jogadores, [...].”

Questão 06
A palavra “barganhar” só não pode ser substituída por:
a) fraudar.
b) enganar.
c) permutar.
d) burlar.
e) negociar.

Questão 07
Na sequência: “As pessoas morrem. Os relacionamentos terminam. As demissões
acontecem.”, os verbos são classificados como intransitivos. Assinale a alternativa em que
a oração também apresenta essa mesma transitividade.
a) “Quatro panelões fervendo ao mesmo tempo no fogão de casa.”
b) “Mas não é uma boa ideia.”
c) “Que a gente ajeite o time mesmo com 10 jogadores,[...].”
d) “[...] conformei-me com as saudades.”
e) “[...] já havíamos aprendido a viver sem água quente correndo nos canos.”

Questão 08
Na passagem: “[...] com jantar chique à noite.”, a expressão em negrito recebe acento
indicador da crase por se tratar de uma locução adverbial feminina. Assinale a alternativa em
que o uso da crase também é obrigatório:
a) Vou até as últimas consequências.
b) Há muitas contas a pagar no final desse mês.
c) Perante a juíza, o réu não disse nada.
d) Indicou a candidata que apresentou todas as documentações.
e) Referiu-se a que usava vestido vermelho.

Leia a tira para responder às questões de 9 a 10.

Questão 09
No terceiro quadrinho, há duas orações. Relacionando-se a segunda ideia à primeira, a
conjunção que não mantém o sentido que o texto apresenta é:
a) porque.
b) pois.
c) já que.
d) se bem que.
e) uma vez que.

Questão 10
Na oração: “Sempre haverá bebida.”, o verbo haver está no singular. A oração em que esse
mesmo verbo encontra-se flexionado de acordo com a norma culta é:
a) sempre haverão fatos importantes a serem divulgados.
b) já havíamos saído quando eles chegaram.
c) há de existir pessoas para resolver essa situação.
d) durante a festa, não devem haver quaisquer confusões.
e) é preciso que hajam recursos altos para assegurar a proposta.

INFORMÁTICA

Questão 11
Henrique é Assistente Administrativo e recebeu um comunicado, informando que foram testados
todos os dispositivos ou periféricos de entrada e saída instalados no seu computador.
Ao observar a lista que recebeu com itens que podem ser considerados dispositivos ou
periféricos de entrada encontrou um erro.
Assinale a alternativa que apresenta somente dispositivos ou periféricos de entrada.
a) Câmera, digitalizadora, impressora, monitor.
b) Modem, microfone, caixa de som, teclado.
c) Monitor, teclado, projetor, scanner.
d) Mouse, leitor de código de barras, webcam, teclado.
e) Monitor, impressora, mouse, teclado.

Questão 12
Henrique instalou uma série de softwares necessários para bom desempenho de suas tarefas.
Contudo, ao verificar os atalhos em sua área de trabalho, percebeu que um programa não
pertencia ao MS Windows 10. Assinale-o.
a) MS Word.
b) Word Pad.
c) Paint.
d) bloco de Notas.
e) calculadora.

Questão 13
Henrique

recebeu

do

Agente

Externo

de

Fiscalização

Marcelo

Nunes

o

arquivo

apresentacao.pptx, mas ao tentar abrir o arquivo o sistema operacional informou que não
encontrou software para abrir o documento.
Diante do exposto, qual alternativa abaixo está correta?
a) Henrique não consegue abrir os arquivos porque está com problemas no sistema
operacional e deverá formatar o computador.
b) Henrique não consegue abrir os arquivos porque está com problemas no sistema
operacional e deverá restaurar o computador.
c) Henrique precisa apagar imediatamente os arquivos e pedir para Marcelo Nunes enviar
novamente, pois os dados estão corrompidos.
d) Henrique precisa instalar um software que possua recursos para trabalhar com este formato
de documento.
e) Henrique precisa utilizar o antivírus pois este alerta corresponde a computadores infectados.

Questão 14
Ao abrir o arquivo lista.csv, Henrique notou que todos os nomes que tinham acentos foram
alterados. O nome João, por exemplo, foi alterado para JOÃƒO.
Podemos concluir que trata-se:

a) de um problema de codificação de caracteres.
b) de um recurso natural do .csv para não permitir alterações nos caracteres.
c) da característica do Microsoft Excel que abre os arquivos .csv somente para leitura. O
arquivo é lido corretamente quando aberto pelo programa de apresentações da Microsoft.
d) de um arquivo corrompido.
e) da versão do Microsoft Excel. Se a versão do programa é em inglês ou em chinês, os
caracteres são alterados, pois não existe til em inglês ou em chinês.

Questão 15
Luiz, recém concursado, ingressou em determinado setor que estava realizando um
planejamento

para

rotina

de

backup.

Podem

ser

considerados

dispositivos

para

armazenamento de dados as alternativas abaixo, exceto:
a) PEN DRIVE.
b) HD EXTERNO.
c) CD.
d) DVD.
e) MEMÓRIA RAM.

Questão 16
Luiz, pensando em contribuir com o planejamento do backup, lembrou aos seus colegas que
pode haver vários tipos de backup.
O backup que é realizado primeiramente com todos os arquivos do sistema e que, nos períodos
subsequentes, copia apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup é conhecido
como:
a) BACKUP COMPLETO.
b) BACKUP DIÁRIO.
c) BACKUP INCREMENTAL.
d) BACKUP DE CÓPIA.
e) BACKUP DIFERENCIAL.

Questão17
Henrique precisa realizar uma soma entre algumas células do Microsoft Excel 2010, com
linguagem em português.
Para tal, utilizou a seguinte sintaxe: =SOMA(A1:C1;E1;13). Sabendo que as células A1,
B1, C1, D1, E1 e F1 possuem respectivamente os valores de 1, 2, 4, 8, 10, 15, o resultado
encontrado por Henrique será:
a) 33
b) 25
c) 53
d) 30
e) 20

Questão 18
Henrique deseja utilizar uma planilha do Microsoft Excel 2010 instalada com idioma português de
forma compartilhada, considerando a permissão de maneira que todos possam editar a planilha
ao mesmo tempo, promovendo um controle maior dos dados na mesma.
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o caminho que João deverá seguir
para ativar o controle de compartilhamento de uma pasta de trabalho.
a) Na guia Revisão, no grupo Alterações, clique em Compartilhar Pasta de Trabalho. Na
caixa de diálogo Compartilhar Pasta de Trabalho, guia Edição, marque a caixa de seleção
Permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo.
b) Na guia Correspondência, no grupo Alterações, clique em Compartilhar Pasta de
Trabalho. Na caixa de diálogo Compartilhar Arquivo, guia Edição, marque a caixa de
seleção Permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo.
c) Na guia Inserir, no grupo Compartilhamento e Permissão, clique em Compartilhar
Pasta de Trabalho. Na caixa de diálogo Compartilhar Pasta de Trabalho, guia Edição,
marque a caixa de seleção Permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo
tempo.
d) Na guia Referência, no grupo Alterações, clique em Compartilhar Pasta de Trabalho.
Na caixa de diálogo Compartilhar Pasta de Trabalho, guia Edição, marque a caixa de
seleção Permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo.
e) Na guia Dados, no grupo Alterações, clique em Compartilhar Pasta de Trabalho. Na
caixa de diálogo Compartilhar Pasta de Trabalho, guia Edição, marque a caixa de
seleção Permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo.

Questão 19
Marcelo Nunes pediu para Henrique transformar os 80 (oitenta) arquivos com extensão .docx,
em um único arquivo com a mesma extensão.
Para executar a tarefa com êxito, Henrique:
a) pesquisou na internet, por meio de um conhecido motor de busca, a solução que consistia
em: transformar todos os documentos em arquivos em .pdf, depois selecionar todos os
arquivos, em seguida abrir opções para os arquivos selecionados e escolher a função
exportar todos como único arquivo .docx.
b) pesquisou na internet por meio do internet search service do Windows 10 e descobriu que a
única maneira para realizar a tarefa seria criar um arquivo novo, e depois simplesmente
abrir arquivo por arquivo, copiar seu conteúdo e colar no arquivo novo.
c) criou um novo arquivo e utilizou o recurso localizado em Inserir > objeto > texto do
arquivo, navegou até os 80 (oitenta) arquivos que desejava adicionar, selecionou e
inseriu.
d) pesquisou na internet por meio do motor de busca do google e descobriu que com o editor
de texto, MS OFFICE 2010, não conseguiria realizar a tarefa sem adicionar um
suplemento. Assim, Henrique adicionou um suplemento para executar a tarefa com
facilidade.
e) pesquisou no manual do editor de texto, MS OFFICE 2010, e descobriu que facilmente
executaria a tarefa transformando todos os arquivos em .xlsx. Com isso, automaticamente
teve opções de exportar para .docx ou transformar em tabelas dinâmicas.

Questão 20

Henrique deseja, ao encerrar a sessão no navegador Internet Explorer, que sejam excluídos,
automaticamente, o histórico, o cache e os arquivos temporários na máquina local.

A função que Henrique está buscando pode ser acessada através do menu ferramentas e,
na sequência, clicando em:
a) excluir histórico de navegação.
b) navegação InPrivate.
c) habilitar proteção contra rastreamento.
d) filtragem ActiveX.
e) bloqueador de Pop-ups.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

Questão 21
Durante a elaboração de um fluxograma, Pablo utiliza uma figura que descreve uma
decisão, a escolha de uma alternativa. Utilizando o conceito de simbologia, aplicado a
quaisquer fluxogramas, pode-se afirmar que esse símbolo é:
a) retângulo.
b) quadrado.
c) círculo.
d) seta.
e) losango.

Questão 22
Considerando o conceito de estruturas organizacionais, pode-se afirmar que uma vantagem
de uma estrutura divisionária, com ênfase para o modelo de produto, é:
a) custos baixos, pela duplicação de órgãos, podendo aumentar a margem de lucros.
b) um grupo de produtos presta muita consideração aos outros grupos de produtos dentro de
uma organização, favorecendo a integração.
c) fácil integração entre múltiplas e diferentes unidades organizacionais.
d) favorecer a especialização funcional e as economias de escala, pela diferenciação
de produtos e suas estruturas consequentes.
e) facilitar o emprego de capital especializado, em função dos objetivos, de fácil
assimilação pelos investidores.

Questão 23
Considerando o conceito de estruturas organizacionais, sabe-se que o modelo de estrutura
funcional tem larga aplicação em trabalhos de natureza industrial, especialmente operários de
linha de produção ou montagens em grande volume. Pode-se afirmar que é uma vantagem da
estrutura funcional:
a) fácil manutenção da disciplina.
b) baixo custo.
c) facilidade na formação de chefes administrativos.
d) possibilidade de melhores salários e maior rendimento.
e) fácil aplicação, não requerendo maior habilidade gerencial.

Questão 24
Considerando o conceito de organização tradicional, quanto ao enfoque básico, pode-se
afirmar que este tem como foco:
a) análise das atividades da empresa.
b) comportamento humano.
c) clientes.
d) não clientes.
e) cultura.

Questão 25
Algumas condições influenciam diretamente no trabalho das pessoas. Considerando o
conceito de condições ambientais de trabalho, pode-se afirmar que faz parte desse contexto:
a) horas extras.
b) relacionamentos.
c) iluminação.
d) períodos de descanso.
e) status.

Questão 26
A Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Assinale o conceito abaixo, que expressa o princípio da
eficiência:

a) Parte da premissa de que a atuação da Administração Pública deve visar ao interesse de toda
a coletividade, e não de alguém em particular.
b) Impõe a observância de princípios éticos no desempenhar da atividade administrativa.
c) Impõe a realização da atividade administrativa com presteza, agilidade, modernidade,
perfeição e rendimento funcional.
d) A Administração Pública deve realizar suas atividades com a estrita observância da lei. O
administrador público não pode praticar qualquer ato que não esteja expressamente autorizado
pela lei, sendo ela o seu limite.
e) Parte da premissa de que o agente público lida com interesse de toda coletividade, daí
resultando o seu dever de portar-se com mais absoluta transparência.

Questão 27
Considerando um incêndio classe B (líquidos inflamáveis, tintas, óleos, graxas), o agente
extintor que pode espalhar o líquido inflamável, além de não apagar o fogo é:
a) oxigênio.
b) espuma.
c) carga líquida.
d) água.
e) pó.

Questão 28
Marta trabalha em uma empresa de tecnologia no setor de atendimento a clientes. Ela
possui uma boa relação com os clientes e é extremamente motivada.
Nos últimos meses o seu desempenho caiu consideravelmente. Assinale a alternativa
que pode justificar essa queda de desempenho:
a) alta competência.
b) elogios recebidos anteriormente do seu gestor pela excelência das entregas realizadas.
c) ausência de recursos.
d) alta motivação.
e) não ter formação superior.

Questão 29
Durante um processo de comunicação, enquanto um emissor transmite a mensagem, o modo
como o receptor responde à mensagem afeta diretamente a comunicação. O estilo
característico de resposta onde a ação de parafrasear a mensagem e comunicar que a
compreendeu, pode ser definido como:
a) aconselhar.
b) desviar.
c) refletir.
d) sondar.
e) tranquilizar.

Questão 30
O processo de atendimento ao cliente requer uma comunicação eficaz. Durante o
processo de verificação de compreensão pode acontecer uma reformulação de uma
mensagem com palavras próprias. Pode-se afirmar que essa reformulação é definida
como:
a) retorno.
b) paráfrase.
c) frase.
d) saída.
e) transmissão.

GESTÃO FINANCEIRA

Questão 31
Durante um processo de auditoria externa contábil em uma empresa, foi solicitado ao auditado
a apresentação das demonstrações contábeis.
Assinale o item abaixo que representa um documento demonstrativo contábil de uma empresa,
obrigatório pela legislação.
a) Demonstração do número dos contratos da empresa com fornecedores.
b) Demonstração do quantitativo unitário de itens disponíveis em estoque.
c) Declaração de imposto de renda pessoa física dos empregados;
d) Escrituras de registros dos imóveis pertencentes a pessoa física.
e) Balanço patrimonial.
Questão 32
O gestor de Ana a solicitou a elaboração de um relatório que listasse os itens do grupo de
passivo circulante que compõem o balanço patrimonial.
Assinale a alternativa que representa uma conta do passivo circulante que compõe o balanço
patrimonial:
a) estoques.
b) salários e encargos sociais.
c) investimento.
d) contas a receber.
e) despesas pagas antecipadamente.

Questão 33
Rafael trabalha em uma empresa de logística e recebeu de seu chefe a tarefa de definir a
Necessidade de Capital de Giro.
Dentre as opções abaixo qual apresenta corretamente a finalidade da Necessidade de Capital de
Giro para empresas deste setor.
a) A Necessidade de Capital de Giro tem a finalidade de apresentar o nível de endividamento da
empresa.
b) Representa aquilo que o financiamento operacional não consegue cobrir.
c) Representa o quanto a empresa possui de capacidade para investimento de curto prazo.
d) A Necessidade de Capital de Giro representa o volume de ativos patrimoniais da empresa.
e) Representa o quanto a empresa possui de vendas e patrimônio líquido.

Questão 34
Joana trabalha na área de pagamentos de tributos de uma empresa. O seu gestor solicitou
que o informasse, o quanto antes, sobre o histórico de pagamentos do imposto cujo valor é
apurado mês a mês e, no caso de as vendas serem maiores do que as compras, haverá
imposto a recolher. Caso contrário haverá imposto a recuperar que aparecerá no ativo
circulante.
Esse imposto é:
a) imposto de renda (IR).
b) contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
c) imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS).
d) contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS).
e) programa de integração social (PIS).

Questão 35
Durante o processo de elaboração de um fluxo de caixa em uma empresa fabricante de
produtos de saúde, a técnica de contabilidade, responsável pela atividade, fez uso da
aplicação de dois métodos existentes no conceito de fluxo de caixa, o direto e o indireto.
Dentre as alternativas abaixo, qual item se refere ao método direto:
a) descrição obtida das entradas e saídas da conta caixa e, principalmente, da conta
bancos da empresa, ordenadas, conforme as determinações legais, em resultado de
caixas operacional, investimentos e financiamentos.
b) parte do lucro líquido do período devidamente ajustado pelas contas que não representam
entradas ou saídas do caixa.
c) de maneira geral descreve as variações das contas patrimoniais.
d) utilizado para publicação das demonstrações contábeis.
e) descreve as variações nas contas patrimoniais, exceto as disponibilidades: caixa e bancos.

Questão 36
Luana atua como gestora de projetos em uma empresa do ramo de mineração. Todo ano, no
mês de agosto, inicia-se o ciclo de defesa de investimento para o desenvolvimento de
projetos para o próximo ano. Para essa defesa, Luana utiliza o método de avaliação de
investimento em que os valores do fluxo de caixa (FC), representados por entradas e saídas
de caixas futuros, são descontados para o instante inicial e somados com o investimento
inicial. Esse método é:
a) TIR.
b) VPL
c) Payback.
d) TMA.
e) Floating.

Questão 37
Jorge, que ocupa o cargo de técnico de contabilidade na empresa em que trabalha, foi
incumbido de verificar um documento relacionado a uma operação financeira. No
documento são descritas as afirmações:

I. Montante: Pode ser chamado de valor futuro ou valor acumulado.
II. Capital: Correspondente ao recurso financeiro que seu proprietário cede temporariamente
ao tomador
III. Forma de amortização: Determina como os juros são pagos e a sua periodicidade.

Seguindo os conceitos aplicados na administração financeira, é correto afirmar que:
a) as alternativas I e II estão corretas.
b) apenas a alternativa I está correta.
c) apenas a alternativa II está correta.
d) apenas a alternativa III está correta.
e) I, II e III estão corretas.

Questão 38
Lucas é formado em contabilidade e atua como prestador de serviços para algumas
empresas, fornecendo consultoria na classificação das contas. Assinale a alternativa que
contém somente contas de despesas.
a) Aluguéis Passivos, Juros Pagos e Descontos Obtidos.
b) Aluguéis Ativos, Descontos Concedidos e Juros Ativos.
c) Aluguéis Ativos, Descontos Obtidos e Impostos.
d) Aluguéis Passivos, Juros Passivos e Prêmios de Seguro.
e) Aluguéis Passivos, Juros Pagos e Receita de Serviços.

Questão 39
Após a avaliação da situação líquida patrimonial de uma empresa, foi verificado que a
empresa se encontrava na condição de situação de “passivo a descoberto”. Diante deste
diagnóstico pode-se afirmar que:

a) total de passivo é igual ao total de bens e direitos.
b) total das obrigações é maior que o total de ativos.
c) total de ativos é igual à situação líquida.
d) total de passivos é menor que o total de ativos.
e) total de ativos é igual ao total das obrigações.

Questão 40
Marcio se inscreveu em um edital interno da empresa para uma vaga no setor de
contabilidade. Na fase de avaliação teórica foi abordado o conceito de ativo não circulante,
divisão de grupos. Pode-se afirmar que o grupo do ativo não circulante onde são
classificadas contas representativas de recursos aplicados em bens de uso da empresa, bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, como veículos e
computadores, é:
a) investimentos.
b) intangível.
c) ativo realizável a longo prazo.
d) investimentos temporários a curto prazo.
e) imobilizado.

