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PORTUGUÊS
As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

“Na rua, Rubião encontrou Sofia com uma senhora
idosa e outra moça. Não teve olhos para ver bem as
feições destas; todo ele foi pouco para Sofia. Falaram-se
acanhadamente, dois minutos apenas e seguiram o seu
caminho. Rubião parou adiante, e olhou para trás; mas as
três senhoras iam andando sem voltar a cabeça. Depois do
jantar, falou consigo:
– “Irei lá hoje?”
Reflexionou muito sem adiantar nada. Ora que sim, ora
que não. Achara-lhe um modo esquisito; mas lembrava-se
de que sorriu, – pouco, mas sorriu. Pôs o caso à sorte: se o
primeiro carro que passasse viesse da direita, iria; se
viesse da esquerda, não. E deixou-se estar na sala no
“pouf” central, olhando. Veio logo um tílburi da esquerda.
Estava dito; não ia a Santa Teresa. Mas aqui a consciência
reagiu; queria os próprios termos da proposta: um carro.
Tílburi não era carro. Devia ser o que vulgarmente se
chama carro, uma caleça inteira ou meia, ou ainda uma
vitória. Daí a pouco vieram chegando da direita muitas
caleças, que voltavam de um enterro. Foi.”
(Machado de Assis)

Vocabulário auxiliar
caleça: carruagem de quatro rodas e dois assentos, puxada por
uma parelha de cavalos.
tílburi: carro de duas rodas e dois assentos, sem boléia, com
capota, e tirado por um só animal.
01. Dadas as proposições,
I.
II.

03. Assinale a opção bem redigida, considerando a normapadrão da língua portuguesa.
A) Os argumentos, dos mais tradicionais, ou conservadores,
não se justificam. Primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etmológicas e
culturais e, segundo, porque admite-se a dupla grafia em
muitos casos.
B) Os argumentos, dos mais tradicionais ou conservadores,
não se justifica, primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível, com as questões etimológicas e
culturais, e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
C) Os argumentos, dos mais tradicionais, ou conservadores,
não se justificam. Primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etimológicas e
culturais e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
D) Os argumentos dos mais tradicionais ou conservadores não
se justificam; primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etimológicas e
culturais e, segundo, porque admite-se a dupla grafia em
muitos casos.
E) Os argumentos, dos mais tradicionais ou conservadores,
não se justifica. Primeiro, porque, o acordo ortográfico é
extremamente flexível, com as questões etmológicas e
culturais; e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
04. Dadas as assertivas quanto ao acento indicativo da crase,

A personagem Rubião apresenta um sentimento de
perseverança.

I.

Em “E reconciliado com o Brito, confessei a mim
mesmo que ele tinha bom coração e provavelmente não
reincidiria”, o a não deve receber o acento indicador de
crase, por estar antes de pronome pessoal.

II.

Em “Ao passar pelo colégio, ela lembrou as suas
terças-feiras, com a delicada simplicidade dum dever”, é
facultativo o uso do acento grave, por estar o a antes de
pronome demonstrativo.

De acordo com o contexto, a expressão “deixou-se
estar” (linha 13) denota expectativa.

III. O tema do fragmento pode ser mais bem expressado
em “Pôs o caso à sorte” (linha 11).
IV. O último período do texto apresenta uma característica
própria da linguagem científica: a concisão
pode-se dizer que

III. Em “Guilhermina preferia o dinheiro aquele jogo sem
criatividade”, o a não deve receber o acento grave, por
ser um pronome demonstrativo masculino.

A) apenas duas estão incorretas.
B) três estão incorretas.

IV. Em “Mas a fama, a glória, a qual sacrificaste a
juventude, não a alcançarás nunca!”, o a deve receber
o acento indicativo da crase, porque o pronome relativo
a qual refere-se a substantivo feminino.

C) apenas duas estão corretas.
D) três estão corretas.
E)
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todas estão corretas.

02. Entre as orações que formam o período “se o primeiro [...]
da esquerda, não” (linhas 11-13), encontram-se
A) três orações subordinadas, sendo uma delas principal em
relação às outras duas.
B) três orações subordinadas, sendo uma delas subordinada à
outra.
C) apenas duas orações subordinadas, sendo uma delas
principal em relação à outra.

verifica-se que
A) há duas corretas.
B) há três corretas.
C) todas são corretas.
D) há apenas uma errada.
E)

há três erradas.

D) três orações subordinadas coordenadas entre si.
E) apenas duas orações subordinadas coordenadas entre si.
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05. Assinale a opção incorreta quanto ao emprego de onde e
aonde.
A) “Em Israel, onde a praga atacou pela primeira vez, as
abelhas-operárias tombavam à beira da colméia.”
B) “Tenho uma estante repleta de livros sobre lugares aonde
nunca fui.”
C) “O Brasil é o único lugar onde os passageiros batem palmas
quando os aviões aterrissam.”
D) “Artistas colam ilustrações de personalidades nas ruas para
levar a arte a onde o povo está.”
E)

“A radiação vinda do sol atravessa a atmosfera terrestre
chegando à superfície aonde parte é absorvida e parte se
reflete.”

06. “Tropa de Elite não rompe só com a tradição nacional de
narrar uma história do ponto de vista do bandido: rompe
com a visão pia e romantizada do criminoso.”
(Veja, 17 out. 2007)
Considerando as proposições seguintes sobre o fragmento
acima,
I.

O fragmento apresenta um tom dramático e metafórico.

II.

Há utilização da linguagem conotativa.
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08. Quanto a aspectos gramaticais, observados nas alíneas
abaixo, marque a afirmativa correta.
A) O verbo aspirar em “[...] ele não pode aspirar à legítima
obediência civil ou armada”, apresenta a mesma regência
empregada em “Os operários da fábrica aspiram um ar de
péssima qualidade”.
B) Em “Acreditemos ou não nos dogmas [...]”, se
substituirmos a palavra em negrito pelo verbo crer, na
terceira pessoa do plural do presente do indicativo, teremos:
Creiam.
C) Em [...] os poderosos precisam apresentar-se ao povo [...],
empregou-se a ênclise de infinitivo, por ser a única opção
admissível.
D) Nos períodos “Como não restassem trabalhadores a
recrutar, na região, exigia-se de todos um esforço maior” e
“Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de
igreja”, a conjunção em negrito possui o mesmo valor
semântico.
E) Em “os poderosos precisam apresentar-se ao povo como
pessoas confiáveis e sérias. No Executivo, no Parlamento e,
sobretudo, no Judiciário, esta é a raiz do poder legítimo”, o
pronome demonstrativo foi empregado para retomar a um
termo imediatamente anterior.

III. Predomina no texto a função referencial.
IV. Por meio da função conativa, o autor busca persuadir o
leitor.

09. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do
período, na seqüência.
O administrador da empresa estava _____ hesitante quanto
_____ enviar _____ faturas _____ _____ notas fiscais e se
meia folha seria suficiente para enumerar os dados.

observamos que
A) todas as proposições são verdadeiras.
B) as proposições I, II e III são verdadeiras.

A) meia; à; as; anexo; às

C) as proposições II e III são verdadeiras.

B) meia; à; as; anexas; as

D) apenas a proposição I é verdadeira.
E)

C) meio; a; às; anexo; às

apenas a proposição III é verdadeira.

D) meia; a; às; anexo; as
07. Indique a alínea que apresenta
transformação da voz ativa em passiva.

corretamente

a

A) “A comissão de formatura estava fixando a data da colação
de grau”.

E)

10. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do
período abaixo.
__________ dentre vós podeis sinceramente __________
os desatinos que pratica __________ circunstância, em que
perde a razão de viver.

A data da colação de grau estava sendo fixada pela
comissão de formatura.
B) “[...] conforme a imaginei nos meus sonhos de criança [...]”
“[...] conforme ela foi imaginada por mim nos meus sonhos
de criança [...]”
C) "Os investigadores teriam questionado os depoimentos das
testemunhas".
Os depoimentos das testemunhas
questionados pelos investigadores.

estavam

sendo

D) “Realizarão neste final de semestre a exposição dos
achados arqueológicos.

meio; a; as; anexas; às

A) Quais / censurar-lhe / nesta
B) Qual / censurá-lo / naquela
C) Quais / censurar–lhe / naquela
D) Qual / censurá-lo / nessa
E)

Qual / censurar-lhe / naquela

Realizar-se-á a exposição dos achados arqueológicos neste
final de semestre.
E)

"Teriam localizado tropas inimigas, sitiando a cidade."
Ter-se-iam localizado tropas inimigas, sitiando a cidade.
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MATEMÁTICA
Nas questões que envolvem cálculo, considere até a
segunda casa decimal, sem arredondamentos.

11. Considere que nos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril ao ano X, as taxas de inflação de um país foram:
janeiro, 5,06%; fevereiro, 3,92%; março, 4,21% e abril,
4,43%. A taxa de inflação acumulada no primeiro
quadrimestre foi
A) 18,06%.
B) 17,62%.
C) 17,00%.
D) 18,81%.
E) 19,32%.
12. Uma dívida de R$ 1.000,00 foi paga 60 dias antes do
vencimento. Qual foi o desconto comercial, se a taxa de
juros acordada foi de 36% ao ano?
A) R$ 60,00
B) R$ 50,00
C) R$ 56,60
D) R$ 65,00
E)

R$ 55,00

Leia com atenção o seguinte enunciado e, a partir dele,
responda as questões 13 e 14.
Suponha que nos quatro primeiros meses de aplicação, um
título, com capitalização mensal, acumulou 39,7088% de
reajuste.

13. Sabendo que nos dois últimos meses as taxas de
capitalização foram 8% e 12%, respectivamente, a
capitalização acumulada dos dois primeiros meses foi
A) 15,50%.
B) 15,00%.
C) 16,00%.
D) 17,00%.
E) 14,50%.
14. A capitalização acumulada dos dois últimos meses foi
A) 20,00%.
B) 23,00%.
C) 19,00%.
D) 22,00%.
E)

20,96%.
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15. Suponha que você trabalhe em um grupo nacional formado
por 5 empresas (firmas). A tabela a seguir mostra o peso
das 5 empresas componentes desse grupo empresarial
nacional, no faturamento deste:

Firmas

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Firma 5

Peso no
faturamento
(em %)

20

10

30

15

25

Em um determinado mês a diretoria do grupo pede para você
calcular de quanto foi a variação do faturamento daquele mês,
sabendo-se que naquele período o faturamento da firma 1
aumentou 20,00%, o da firma 2 diminuiu em 12,00%, o da firma
3 aumentou em 15,00%, o da firma 4 aumentou em 10,00% e o
da firma 5 caiu em 4,00%. A que valor você chegaria?
A) aumentou em 10,00%.
B) aumentou em 8,50%.
C) diminuiu em 2,00%.
D) aumentou em 7,80%.
E)

diminuiu em 7,00%.

16. Uma rede de supermercado está vendendo um televisor
LCD por R$ 2.500,00 à vista. O supermercado também
oferece a opção de o televisor ser pago em 12 prestações
mensais iguais, porém, neste caso, seria cobrada uma taxa
de juros de 2,00% ao mês. Nessas condições, qual seria o
valor de cada prestação?
A) R$ 236,39.
B) R$ 230,98.
C) R$ 240,35.
D) R$ 239,82.
E)

R$ 242,22.

17. Uma instituição financeira cobra de seus clientes uma taxa
mensal de 7,50% pela utilização de cheque especial. Se a
inflação anual da economia onde essa instituição está
instalada for de 10% ao ano, qual é a taxa real anual de
juros praticada pela instituição?
A) 216,52%.
B) 138,17%.
C) 116,52%.
D) 115,10%.
E)

122,53%.

18. Um credor propôs ao seu devedor que ele amortizasse sua
dívida em 36 prestações trimestrais iguais de R$ 320,00.
Qual é o valor da dívida, se a taxa de juros foi negociada em
6,00% ao trimestre?
A) R$ 4.678,71.
B) R$ 4.800,00.
C) R$ 5.102,50.
D) R$ 4.520,00.
E)

R$ 5.203,00.
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19. Uma empresa, estudando seus custos, resolveu aumentar o
preço do seu principal produto em 10,00%. Passadas
algumas semanas, a empresa viu que a estratégia tinha sido
errada, pois as vendas caíram em um percentual maior do
que 10,00%, significando perda de receita, então, a
empresa resolveu aplicar um desconto ao preço de mercado
do produto para que este fosse vendido pelo preço anterior.
De quanto foi o percentual aproximado desse desconto?
A) 10,00%
B) 9,09%
C) 11,00%
D) 10,50%
E)

8,50%

20. Uma máquina de uma empresa vai ser depreciada em 5
anos. Qual é a taxa de depreciação anual, se o método
utilizado para a depreciação é o linear?
A) 10,00%
B) 25,00%
C) 20,00%
D) 15,00%
E)

18,00%
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Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 23.

Nas questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

21. Assinale a afirmativa correta.
A) A placa-mãe é um dos dispositivos de hardware
responsáveis pelo armazenamento de dados no
computador, ou seja, é um tipo de memória secundária.
B) O mouse e o teclado são dispositivos de hardware de
entrada de dados.
C) O HD (Hard Disk), ou disco rígido, é um tipo de memória
secundária do computador, pois seus dados são voláteis, ou
seja, são perdidos sem a presença de energia elétrica.

23. Dadas as afirmativas abaixo,

D) A CPU (Central Processing Unit), além de ser responsável
pelo processamento, também possui a capacidade de
armazenar informações permanentes em seus circuitos,
mesmo com o computador desligado.
E) Com uma Unidade de CD-RW (Compact Disc - ReWritable)
instalada no computador, é possível também gravar mídias
de DVD (Digital Vídeo Disks).

I.

Para acessar o menu “Exibir” da Barra de Ferramentas
é suficiente pressionar as teclas ALT+X.

II.

Em páginas web, geralmente, um texto sublinhado é um
link.

III. É possível acessar uma página web a partir do Internet
Explorer digitando seu endereço na Barra de
Endereços e pressionando a tecla ENTER.

Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 22.
está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) I e III.
C) II, apenas.
D) II e III.
E)

I, II e III.

24. Assinale a afirmativa correta.
A) No Windows XP, a Lixeira é acessível a partir da Área de
Trabalho, dentro da opção Meu Computador.
B) A Área de Trabalho, ou Desktop, é considerada uma pasta
de sistema, pois nela estão instalados todos os aplicativos
contidos no computador.
22. Assinale a afirmativa correta

C) O botão

pertence a Barra de Tarefas da

A) A configuração atual do Windows Explorer permite a
visualização de arquivos ocultos na pasta “ADEAL”.

Área de Trabalho e contém atalhos para inúmeros

B) O arquivo “folha de pagamento” é um documento do tipo
texto e que pode ser aberto pelo aplicativo Bloco de Notas.

D) Ao pressionar as teclas CTRL+ I na Área de Trabalho o
menu Iniciar é automaticamente expandido.

C) O arquivo “palestra alimentos” é um arquivo de sistema que
possui configurações necessárias para instalação de
diversos tipos de hardware.
D) “Gado bovino” é um arquivo do tipo Planilha Excel e que,
provavelmente, possui extensão .doc, apesar de não ser
possível visualizá-la a partir do Windows Explorer.

programas instalados no computador.

E) Ao dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse
sobre qualquer parte da Área de Trabalho é aberta uma
janela de configuração de vídeo do computador.

E) As pastas “médio” e “superior” estão contidas na pasta
“fundamental”.
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25. Dadas as afirmativas abaixo, com base no endereço web
www.adeal.al.gov.br,
I.

GOV.BR indica que o endereço pertence a um site de
uma organização não-governamental brasileira.

II.

WWW (World Wide Web) no início do endereço
representa uma padronização de endereços web para
acesso à maioria dos sites na Internet.

02/12/2007

A figura abaixo serve como base para responder as questões 27
e 28.

III. ADEAL identifica um subdomínio pertencente ao
domínio AL.GOV.BR.
está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) II, apenas.
C) II e III.
D) III, apenas.
E)

I, II e III.

A figura abaixo serve como base para responder a questão 26.
27. Dados os itens a seguir,

B

C

A

I.

O nome da planilha é SIMULAÇÃO POUPANÇA.

II.

Para editar o conteúdo da célula C2 basta dar um clique
sobre a célula com o botão esquerdo do mouse.

III. As teclas CAPS LOCK e NUM LOCK estão ativas.
IV. O botão

é usado para inserir uma nova planilha.

verifica-se que apenas
A) o I está correto.
B) o III está correto.
C) I e III estão corretos.
D) I, II e III estão incorretos.
E) III e IV estão incorretos.
28. Na planilha, está ativo o recurso de

26. A célula D7 está selecionada e o cursor do mouse está
posicionado na extremidade inferior direita. O seu formato é
de um sinal de mais +, logo se segurar o botão esquerdo do
mouse e arrastá-lo até a célula D8, esta célula será
preenchida por

A) Dividir, encontrado no menu Formatar.

A) =(E6+C7)*$D$3.

D) Dividir, encontrado no menu Dados.

B) =(E7+C7)*$D$4.

E) Congelar painéis, encontrado no menu Dados.

B) Congelar painéis, encontrado no menu Janela.
C) Dividir, encontrado no menu Janela.

C) =(E6+C8)*$D$5.
D) =(E7+C8)*$D$3.
E) =(E7+C8)*$D$4.
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29. Sobre a Mala direta é correto afirmar que, quando se
executa uma mesclagem,
A) um novo documento é criado para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento secundário.
B) dois novos documentos são criados para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento secundário.
C) será salvo automaticamente um arquivo que contém uma
cópia de cada documento mesclado exclusivo.
D) dois novos documentos são criados para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações não substituem
os espaços reservados adicionados ao documento principal.

02/12/2007

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. A Contabilidade tem por função econômica:
A) apuração do redito.
B) controle do patrimônio.
C) escrituração dos fatos contábeis.
D) divulgação das demonstrações contábeis.
E)

escrituração dos fatos contábeis, auditoria e perícia contábil.

32. Quando uma empresa tem passivo a descoberto, diz-se que
A) a situação líquida é deficitária e o ativo é igual ao passivo.

E) um novo documento é criado para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento principal.

B) a situação líquida é deficitária e o passivo é maior que o
ativo.

A figura abaixo serve como base para responder a questão 30.

D) a situação líquida é negativa e o ativo é nulo.

C) a situação líquida é deficitária e o passivo é menor que o
ativo.
E)

a situação líquida é negativa e o passivo é nulo.

33. Considerando a Conta ICMS a Recuperar, indique a opção
incorreta.
A) É uma conta de Ativo.
B) Tem saldo devedor.

2

C) Representa um crédito.
D) Sendo creditada, aumenta o seu valor.
E)

É comum num plano de contas de uma empresa comercial.

34. Analisando as afirmações a seguir,
1
4
3

I.

Uma compra de veículo a vista não muda o total do
Ativo.

II.

O pagamento de empréstimos reduz o Ativo e o
Passivo.

III. Compra de estoque a prazo aumenta o Ativo e o
Passivo.
30. Dadas as afirmativas a seguir,
I.

A movimentação pelos slides apenas poderá ser feita
através dos quadros 1 e 4.

II.

Pressionando a tecla F5 será exibida a apresentação.

III. Para inserir um Desing de slide, basta seguir o
caminho: menu Inserir > Design de slide.
IV. A combinação de teclas Ctrl + F1 exibe ou oculta o
Painel de Tarefas.

IV. Capital a Receber é Capital a Integralizar.
V.

Capital subscrito é Capital Comprometido.

verifica-se que
A) II, IV e V estão corretas.
B) I, II, III e IV estão corretas.
C) apenas a II está correta.
D) I, II e III estão corretas.
E)

todas as afirmações estão corretas.

verifica-se que estão incorretas apenas
35. Histórico é
A) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) II, III e IV.
E) II e IV.
ADEAL – Contador
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36. De acordo com o Código Civil Brasileiro e com a Lei nº
6.404/76 e suas alterações, é incorreto afirmar:
A) O empresário, pessoa física ou jurídica deve escriturar os
livros obrigatórios, qualquer que seja seu ramo de atividade,
com exceção do titular de pequena empresa
(microempresário e empresário de pequeno porte), que é
exonerado do dever de escriturar.
B) O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de Contabilidade, mecanizado ou não,
com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.
C) São obrigatórios, dentre outros, os seguintes livros para
sociedades anônimas: Transferência de Ações Nominativas;
Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas (se
tiverem sido emitidas); Atas das Assembléias Gerais;
Presença dos Acionistas; Atas das Reuniões do Conselho
de Administração; e Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.
D) Nas companhias abertas, os livros de Registro de Ações
Nominativas, de Transferência de Ações Nominativas, de
Registro de Partes Beneficiárias Nominativas e o de
Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas poderão
ser substituídos, observadas as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados
ou eletrônicos.
E) A inscrição, anotação ou averbação do penhor, usufrutos,
fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de
qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação
é suscetível de registro no livro de Registro de Partes
Beneficiárias Nominativas.
37. Caracteriza-se enquanto formalidade intrínseca do Livro
Diário:
A) escrituração em idioma e moeda nacional e na ordem
cronológica de dia, mês e ano.
B) escrituração em ordem cronológica com os termos de
abertura e de encerramento.
C) páginas numeradas tipograficamente e os termos de
abertura e de encerramento.
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40. Dadas as afirmações acerca da elaboração
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos,

da

I.

esta demonstração deverá indicar o montante do
dividendo por ação do capital social e poderá ser
incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido.

II.

esta demonstração evidencia o Capital Circulante
Líquido no início e no final do exercício.

III. as transformações de realizável a longo prazo em
realizável a curto prazo correspondem a origens de
recursos representadas pelo aumento do Capital
Circulante Líquido.
IV. a distribuição de dividendos corresponde a origens de
recursos representadas pelo aumento do Capital
Circulante Líquido.
verifica-se que
A) I, II e III estão corretas.
B) I, II e IV estão corretas.
C) II, III e IV estão corretas.
D) somente a II está correta.
E) todas estão corretas.
41. Acerca da avaliação dos componentes do Ativo, é incorreto
afirmar que
A) os direitos e títulos de créditos serão avaliados pelo custo
de aquisição ou pelo valor de mercado, quando este for
menor.
B) quaisquer valores mobiliários não classificados como
investimentos serão avaliados pelo custo de aquisição ou
pelo valor de mercado, quando este for menor.
C) os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do
comércio da companhia, assim como matérias-primas,
produtos em fabricação e bens em almoxarifado, serão
avaliados pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de
provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este
for maior.

D) páginas numeradas tipograficamente e escrituração sem
borrões, rasuras e escritos nas entrelinhas.

D) os direitos classificados no imobilizado serão avaliados pelo
custo de aquisição, deduzido o saldo da respectiva conta de
depreciação, amortização ou exaustão.

E)

E)

termos de abertura e de encerramento e escrituração sem
borrões, rasuras e escritos nas entrelinhas.

38. Não é considerado item componente da DOAR:
A) Aplicações de recursos.
B) Excesso ou insuficiência das origens em relação às
aplicações.
C) Variação do CCL.
D) Destinações para Reservas de Lucros e Reavaliação.
E) Origens de recursos.
39. Em novos projetos agropecuários, a contabilização da
amortização de seus gastos pré-operacionais respeitarão os
prazos, respectivamente, máximo e mínimo de

o ativo diferido será avaliado pelo valor do capital aplicado,
deduzido do saldo das contas que registrem a sua
amortização.

42. A expressão “Preço de Custo ou Mercado, dos dois o
menor”, relaciona-se com
A) objetividade.
B) conservadorismo.
C) consistência.
D) continuidade.
E)

competência.

43. Identifique a classificação da Cultura Temporária em
Formação.

A) 25 e 3 anos.

A) Investimento

B) 20 e 3 anos.

B) Estoque

C) 10 e 3 anos.

C) Imobilizado

D) 20 e 5 anos.

D) Diferido

E)

E) Despesa

10 e 5 anos.

ADEAL – Contador
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44. De acordo com a Resolução CFC nº 750/93, não é princípio
fundamental de contabilidade:
A) entidade.
B) materialidade.
C) competência.
D) prudência.
E)
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48. Considerando três empreendimentos no ramo de
agropecuária: A indústria Ouro Fino é fabricante de tratores
e tem um giro muito rápido no estoque; a empresa Monte
Verde é revendedora de tratores e tem um giro muito lento,
demorando em média dois anos para vender um trator; a
Fazenda Boa Esperança após usar seus tratores por três
anos, vende-os para terceiros. Admitindo que todas essas
organizações tenham no seu Ativo esses tratores, a
classificação será, respectivamente,

continuidade.

45. De acordo com a Resolução CFC nº 750/93, quais são os
Princípios Fundamentais de Contabilidade?

A) Circulante, Realizável a Longo Prazo, Realizável a Longo
Prazo.
B) Circulante, Circulante e Investimentos.

A) Entidade, Continuidade, Conservadorismo, Registro pelo
Valor Original, Materialidade, Competência e Prudência.

C) Circulante, Realizável a Longo Prazo e Investimentos.

B) Entidade, Continuidade, Registro pelo Valor Original,
Materialidade, Atualização Monetária, Competência e
Prudência.

E)

D) Circulante, Circulante e Imobilizado.
Circulante, Realizável a Longo Prazo e Imobilizado.

49. Considerando as seguintes atividades rurais,

C) Entidade, Materialidade, Registro pelo Valor Original,
Conservadorismo, Continuidade, Competência e Prudência.

I.

D) Entidade, Conservadorismo, Materialidade, Prudência,
Competência, Custo Histórico como Base de Valor e
Continuidade.

a venda de sêmen de reprodutor e produção de
embriões em geral, alevinos e girinos em propriedade
rural, independentemente de sua destinação.

II.

o cultivo de florestas que se destinem ao corte para o
consumo.

E) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor
Original, Atualização Monetária, Competência e Prudência.

III. o cultivo de florestas que se destinem ao corte para a
industrialização.

46. O fato do registro contábil ensejar o reconhecimento
universal das variações ocorridas no patrimônio aziendal,
em um período de tempo determinado, é decorrente da
observância do Princípio Contábil:
A) da Continuidade.

IV. o cultivo de florestas que se destinem ao corte para a
comercialização.
V.

extração e exploração vegetal e animal.

verifica-se que

B) da Oportunidade.
C) da Prudência.

A) I, II, IV e V estão corretas

D) do Registro pelo Valor Original.

B) IV e V estão corretas.

E)

C) apenas a V está correta.

da Atualização Monetária.

D) II, III, IV e V estão corretas.
47. De acordo com a Resolução nº 750/93 do Conselho Federal
de Contabilidade, é incorreto afirmar que

E)

A) o Princípio da Prudência impõe a escolha da hipótese de
que resulte menor patrimônio líquido, quando se
apresentarem opções igualmente aceitáveis, diante dos
demais princípios contábeis.

50. A empresa Eva Matrimonial adquiriu um imóvel no valor de
R$ 960.000,00, em 120 prestações iguais mensais, sendo a
primeira prestação efetivada no ato da compra. Após o
registro desse fato contábil, o patrimônio da empresa sofreu
a seguinte alteração:

B) a atualização monetária representa o ajustamento dos
valores originais para determinada data, representando
nova avaliação mediante a aplicação de indexadores, ou
outros elementos aptos a traduzir a variação do poder
aquisitivo da moeda nacional em dado período.

todas estão corretas.

A) diminuiu o Ativo em R$ 8.000,00 e aumentou o Passivo em
R$ 952.000,00.
B) aumentou o Ativo em R$ 960.000,00 e aumentou o Passivo
em R$ 952.000,00.

C) a despesa é considerada incorrida quando surgimento de
um passivo sem o correspondente ativo.

C) aumentou o Ativo em R$ 952.000,00 e aumentou o Passivo
em R$ 960.000,00.

D) a despesa é considerada incorrida quando deixar de existir
o correspondente valor ativo, por transferência de sua
propriedade para terceiro.

D) aumentou o Ativo em R$ 952.000,00 e aumentou o Passivo
em R$ 952.000,00.

E) tempestividade e integridade do registro do patrimônio e das
suas mutações são referências simultâneas do Princípio da
Oportunidade.
ADEAL – Contador
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Enunciado comum às questões 51 e 52.
Considere o seguinte Patrimônio:
Duplicatas a Receber R$ 1.000,00
Salários a Pagar R$ 400,00
Móveis e Utensílios R$ 1.100,00
Duplicatas a Receber (Longo Prazo) R$ 1.200,00
Adiantamento a Fornecedores R$ 5.000,00
Adiantamento a Clientes R$ 2.100,00
Veículos R$ 3.200,00
Mercadorias R$ 6.000,00
Financiamentos R$ 1.500,00
Financiamentos (Longo Prazo) R$ 2.700,00
Caixa R$ 1.200,00
Duplicatas a Pagar R$ 3.400,00
Bancos Conta Movimento R$ 4.300,00
Provisão para Imposto de Renda R$ 800,00
ICMS a Recolher R$ 500,00
Duplicatas a Pagar (Longo Prazo) R$ 1.500,00
Adiantamentos a Diretoria R$ 700,00
Imóveis R$ 9.700,00
51. Indique o Ativo Circulante.
A) R$ 17.500,00
B) R$ 14.600,00
C) R$ 20.400,00
D) R$ 17.600,00
E)

R$ 12.500,00

52. Calcule o Passivo Circulante.
A) R$ 8.700,00
B) R$ 6.600,00
C) R$ 13.700,00
D) R$ 9.400,00
E)

R$ 7.300,00

53. Em 31 de dezembro do ano de 2006, a empresa AD&AL
possuía um patrimônio com bens no valor de R$
527.000,00, direitos no valor de R$ 53.000,00, dívidas no
valor de R$ 380.000,00 e capital social no valor de R$
100.000,00. Essas informações, devidamente registradas
segundo as normas contábeis, indicam que o patrimônio da
empresa apresenta
A) situação líquida nula.
B) passivo a descoberto no valor de R$ 100.000,00.
C) patrimônio líquido no valor de R$ 100.000,00.
D) patrimônio líquido no valor de R$ 200.000,00.
E) prejuízos acumulados no valor de R$ 100.000,00.

ADEAL – Contador
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54. Seja o patrimônio da Industrial Porto S/A:
Móveis e Utensílios R$ 23.500
Caixa R$ 13.500
Duplicatas a Pagar R$ 11.000
Clientes R$ 5.000
Estoque de Produtos em Processo R$ 12.500
Empréstimos a Pagar R$ 9.500
Bancos Conta Movimento R$ 4.000
Provisão para Imposto de Renda R$ 3.000
Estoque de Matérias-primas R$ 12.000
Produtos Acabados R$ 3.500
Aluguéis a Pagar R$ 2.500
Assim, pode-se afirmar que o Patrimônio Líquido da referida
indústria vale
A) R$ 47.500.
B) R$ 48.000.
C) R$ 48.500.
D) R$ 49.000.
E)

R$ 49.500.

55. A Companhia Penedense apresenta os seguintes registros
de sua contabilidade (expressos em R$1,00):

Componentes patrimoniais
Caixa
Mercadoria
Contas a pagar
Capital

Balanço em
01/09/2007
345.500,00
675.200,00
38.500,00
982.200,00

Balanço em
30/09/2007
307.000,00
675.200,00
38.500,00
943.700,00

Observando a ocorrência de um único fato contábil no período, a
alteração dos saldos apresentados pela companhia pode ser
justificada por
A) venda de mercadorias, com lucro.
B) compra e venda de mercadorias, com lucro.
C) venda de mercadorias, com prejuízo.
D) alteração na composição do quadro social,
transferência de participação entre os sócios.
E)

pela

retirada do sócio, sem transferência da participação.

56. A Conta Bancos apresentava um saldo de R$ 700,00. A
empresa realizou apenas uma operação e, após o
lançamento, o saldo da Conta Bancos passou a ser de
R$ 500,00. Nesse caso, pode-se afirmar com certeza que
ocorreu
A) crédito de IPI a Recuperar.
B) compra de mercadoria a prazo.
C) recebimento de um crédito.
D) um débito na Conta Bancos.
E)

um crédito na Conta Bancos.

ADEAL – Contador
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57. Os sócios da empresa Raminho decidiram aumentar o seu
capital social em R$ 658.000,00, equivalentes a 5% do
próprio capital social, isto por incorporação de seus lucros,
por meio das reservas de lucros, que por sua vez montavam
o valor de R$ 1.230.000,00. Tal decisão acarretará em
registro de um fato contábil de natureza
A) permutativa.
B) mista diminutiva.
C) mista aumentativa.
D) modificativa diminutiva.
E)

modificativa aumentativa.

58. Em janeiro de 2007, uma empresa foi constituída com um
capital de R$ 1.000,00, sendo integralizados 50% em
dinheiro e 30% em diversos equipamentos. Posteriormente,
a empresa adquiriu a prazo mercadorias para revenda no
valor de R$ 500,00. A seguir, revendeu 50% do estoque
pelo valor de R$ 300,00. Os Patrimônios Líquidos inicial e
final, respectivamente, são
A) R$ 800,00 e R$ 850,00.
B) R$ 1.000,00 e R$ 1.550,00.
C) R$ 500,00 e R$ 700,00.
D) R$ 800,00 e R$ 1.100,00.
E)

R$ 800,00 e R$ 1.000,00.

59. A empresa Aprovação tem registradas as seguintes
informações (expressas em R$ 1,00):
Ativo Permanente
Participação em Controladas
Terrenos
Imobilizações
(-) Depreciação Acumulada
Diferido
(-) Amortização Acumulada

Ano 2005
215.000
150.000
85.000
3.500
45.000
1.500

Ano 2006
480.000
215.000
150.000
9.500
105.000
7.500

O Resultado Líquido, para Origens e Aplicações de Recursos,
corresponde a
A) R$ 455.000,00 – Aplicação.
B) R$ 455.000,00 – Origem.
C) R$ 443.000,00 – Aplicação.
D) R$ 443.000,00 – Origem.
E)

R$ 12.000,00 – Aplicação.

60. Dadas as seguintes informações extraídas de um Balanço
Patrimonial em 31/10/07,
Capital Social Subscrito:
Não Realizado R$ 30,00
Realizado R$ 110,00
Reservas de Capital R$ 30,00
Reservas de Lucro R$ 20,00
Prejuízos Acumulados R$ 14,00
Ações em Tesouraria R$ 13,00
a Situação Líquida, considerando tais informações, importou em
A) R$ 133,00.
B) R$ 103,00.
C) R$ 116,00.
D) R$ 146,00.
E)

R$ 169,00.
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