
 ALGÁS – GÁS DE ALAGOAS S. A. 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Alagoas, 26 de Agosto de 2012. 
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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH 

etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da 
banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso 

contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, 

mas controle seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas. 

Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 2h (duas horas) do seu início. 

6. Na Folha de Respostas, confira seu nome, número do seu documento de identificação e cargo 

escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas. 

8. Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de 

Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, 

conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo 

da Folha de Respostas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 03 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

ASSISTENTE TÉCNICO DE         
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Cargo (Nível Médio):  

Prova de Português, Raciocínio Lógico e                  
Conhecimentos Específicos 

PROVA TIPO 
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PORTUGUÊS 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 3 REFEREM-SE AO TEXTO ABAIXO. 

 

Há um ódio barato vigente em nossa cultura. E ele é 
programado quando se dirige aos pobres, aos tachados de 
loucos, às prostitutas, aos travestis, aos grupos de adolescentes 
que se vestem de modo inusitado ou pertencem a uma tribo que 
não a das roupas de marcas sempre aceitas. Ódio barato porque 
é fácil de sentir e dirigir-se a quem é marcado como descartável 
pelo sistema econômico (TIBURI, Márcia. Cult, ano 15, abril 
2012, p. 41). 

1. A opinião que a autora expressa no texto acima tem como 
argumento principal: 

A) Há uma cultura da tolerância aos diferentes e aos que se 
dissociam da normalidade ideológica. 

B) A indiferença configura um ódio barato às camadas sociais 
desfavorecidas. 

C) A nossa cultura institui um ódio barato aos que, deslocados 
de um perfil aceitável, são vistos como estranhos e 
diferentes. 

D) Há um ódio barato às estruturas sociais excludentes, 
marcadas pela cultura capitalista da descartabilidade. 

E) Os indivíduos marcados por valores inusitados instituem 
formas alternativas de convivência. Dessa forma, 
desenvolvem um ódio barato dirigido aos diferentes. 

2. Quando a autora afirma “aos tachados de loucos”, quer 
dizer: 

A) Todos os estranhos são considerados loucos. 

B) Apenas os naturalmente loucos são vistos como diferentes. 

C) Alguns enlouquecem porque são estranhos. 

D) Todos os diferentes são loucos.  

E) Alguns diferentes são chamados de loucos. 

3. A que ideia remete-se o fragmento do texto “aos grupos de 
adolescentes que se vestem de modo inusitado”? 

A) Há adolescentes diferentes que se vestem de forma 
circunstancial. 

B) Há grupos de adolescentes que se portam de forma cáustica 
diante da sociedade. 

C) Os grupos de adolescentes estranhos usam roupas 
matizadas. 

D) Alguns grupos de adolescentes se vestem de forma insólita. 

E) Há grupos de adolescentes que se vestem de forma 
configurável aos olhos da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

AS QUESTÕES DE 4 A 6 REFEREM-SE AO TEXTO ABAIXO. 

Sustentabilidade significa criar alicerces econômicos, 
sociais e ambientais duradouros, que possam ser usufruídos de 
forma justa e igualitária por todas as gerações atuais e futuras, 
de qualquer classe social, credo ou cultura. Já a sociedade 
sustentável é aquela que é autônoma e democrática na busca 
por um futuro comum que garanta qualidade de vida e bem estar 
a todas as formas de vida, sem diminuir as possibilidades de 
usufruto das gerações vindouras (www.euescrevo.com.br). 

4. Qual das afirmações abaixo não constitui um objetivo da 
sustentabilidade? 

A) Consideradas as especificidades, o usufruto deve ser um 
valor compartilhável por todos. 

B)  Delimitar o conjunto de valores que possa ser usufruído 
sem transcender a abrangência temporal. 

C)  Estabelecer uma base econômica, social e ambiental 
duradoura. 

D) Provocar na sociedade uma intenção autônoma e 
democrática para a consecução de seu perfil igualitário. 

E) Garantir que seus valores e resultados possam ser 
compartilhados de forma justa e igualitária. 

5. A afirmação “Já a sociedade sustentável é aquela que é 
autônoma e democrática na busca por um futuro comum”  

A) constitui um ponto de vista deslocado da ideia central do 
texto. 

B) é uma premissa que se opõe ao argumento inicial. 

C) é o conceito de sustentabilidade, prescrito no início do texto. 

D) expressa uma negação à estrutura semântica do texto. 

E) proporciona um suplemento expressivo ao argumento inicial 
do texto. 

6. A que ideia remete-se o fragmento do texto “sem diminuir as 
possibilidades de usufruto das gerações vindouras”? 

A) As benesses serão suprimidas das gerações vindouras. 

B) Sem limitar às gerações futuras as possibilidades de fruição.  

C) As gerações futuras alheiam-se diante das possibilidades de 
colher os frutos. 

D) Limitam-se para as gerações vindouras as possibilidades de 
desfrute. 

E) Sem proporcionar às gerações vindouras a fruição. 
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AS QUESTÕES 7 e 8 REFEREM-SE AO TEXTO ABAIXO. 

INVEROSSIMILHANÇA: Michaelis inverossimilhança • sf 
(in+verossimilhança) Falta de verossimilhança; improbabilidade. 
Coisa inverossímil. Houaiss inverossimilhança • substantivo 
feminino caráter de inverossimilhante, condição do que não 
parece verdadeiro ou provável; falta de verossimilhança 
Michaelis inverosimilhança • sf (in+verosimilhança) 
Inverossimilhança. 

7. Como se pode ver, trata-se aí de fragmentos de informações 
dicionarizadas da palavra “inverossimilhança”. Segundo 
esses significados, o inverossímil  

A) é algo impossível de acontecer. 

B) é aquilo que pode ser comprovado como verdadeiro. 

C) é um fenômeno da irrealidade que se estabelece como 
imagem ilusória. 

D) é tudo que se encontra em consonância com as imagens da 
realidade. 

E) é tudo que não suscita probabilidade. 

8. Qual a função da linguagem predominante no texto? 

A) Poética 

B) Fática 

C) Conativa 

D) Metalinguística 

E) Referencial 

AS QUESTÕES 09 e 10 REFEREM-SE AO TEXTO ABAIXO. 

[...] 
Vai e diz 
Diz assim: 
Como sou 
Infeliz 
No meu descaminho 
Diz que estou sozinho 
E sem saber de mim  (Vinícius de Moraes) 

9. No verso “Diz que estou sozinho”, a 2ª oração apresenta 
caráter sintático de 

A) complemento verbal. 

B) complemento nominal. 

C) um termo acessório. 

D) aposto. 

E) sujeito. 

10. O “que” em “que estou sozinho” classifica-se como 

A) pronome demonstrativo. 

B) preposição. 

C) conjunção subordinativa integrante. 

D) conjunção subordinativa causal. 

E) pronome relativo. 

 

 

 

O texto a seguir servirá de base para as questões d e 11 a 14. 

 

Somos gente 

 

Decretaram que pessoas com mais de sessenta anos 
merecem alguns benefícios. 

Há mais tempo decretaram que negro era gente. Há 
menos tempo que isso decretaram que mulher também era 
gente, pois podia votar. 

Mas voltando aos com mais de sessenta: decretaram 
coisas que deveriam ser naturais numa sociedade razoável. Não 
as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de 
dignidade e respeito. Benefício tem jeito de concessão, caridade. 
Coisas como não lhes cobrarem mais pelo seguro saúde porque 
estão mais velhos, na idade em que possivelmente vão de 
verdade começar a precisar de médico, remédio, hospital, não 
deveriam ser impostas por decreto. 

Decretaram também que depois dos sessenta as pessoas 
podem andar de graça no ônibus e pagar meia entrada no 
cinema. Perceberam, pois, que após os sessenta as pessoas 
ainda se locomovem e se divertem. Pensei que achassem que 
nessa altura a gente ficasse inexoravelmente meio inválido e... 
invalidado. 

Que sociedade esquisita esta nossa, em que é preciso 
decretar que em qualquer idade a gente é gente. 

[...] 
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro:  

Record, 2005. p. 137 (Fragmento). 

 

11. A respeito do texto acima, assinale a opção incorreta. 

A) O texto é uma crônica, gênero textual do tipo narrativo, e 
focaliza um engajamento da autora com o social. 

B) O fato narrado no texto retrata aspecto da nossa realidade: a 
criação de certos decretos. 

C) O fato cotidiano retratado no texto é a invenção de decretos, 
em especial aqueles que concedem benefícios às pessoas 
acima de sessenta anos. 

D) No texto, o narrador dá algumas opiniões sobre o fato 
abordado, mostrando ser desnecessária a criação de 
quaisquer decretos. 

E) A temática textual revela a inquietação da autora diante do 
comportamento da sociedade. 

12. Assinale a opção que apresenta a opinião do narrador do 
texto acerca da concessão de benefícios aos que têm mais 
de sessenta anos. 

A) Todos os benefícios concedidos por decretos deveriam ser 
direcionados apenas ao cidadão jovem. 

B) Os decretos que concedem benefícios ao cidadão idoso são 
inexoravelmente inválidos. 

C) Os benefícios parecem um ato de bondade, de caridade, e 
não um direito do cidadão idoso. 

D) Os decretos são invalidados, uma vez que os benefícios são 
concedidos a quem não os merece. 

E) Os benefícios aos idosos representam sempre atos de 
bondade, de caridade, porém eles (os cidadãos idosos) não 
têm direitos. 
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13. Dadas as afirmações abaixo com relação aos vocábulos 
destacados no fragmento “Pensei que achassem que nessa 
altura a gente ficasse inexoravelmente inválido e... 
invalidado”, 

I. Ao empregar o vocábulo “inválido”, a característica atribuída 
ao ser parece natural, inerente. 

II. Com o vocábulo “invalidado”, que denota uma voz passiva, a 
característica ao ser parece ter sido dada, gerada ou 
causada por outrem. 

III. Ao empregar o particípio “invalidado”, a autora pretende 
enfatizar que a sociedade “invalida” o idoso, colocando-o de 
lado, menosprezando-o. 

IV. A autora enfatiza que o cidadão não é invalidado por ser 
idoso, mas pelo fato de a sociedade o “invalidar”. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

14. Nas orações seguintes, 

I. “Há menos tempo...” 

II. “... como não lhes cobrarem...” 

III. “Decretaram também...” 

qual a correta classificação do sujeito em cada uma? 

A) I – simples; II – simples; III – indeterminado. 

B) I – oração sem sujeito; II – simples; III – indeterminado. 

C) I – oração sem sujeito; II – indeterminado; III – simples. 

D) I – simples; II – composto; III – oração sem sujeito. 

E) I – oração sem sujeito; II – indeterminado;                              
III – indeterminado. 

O texto a seguir servirá de base para as questões d e 15 a 17. 

 

Paciência 

Lenine/Dudu Falcão/Mameluco 

 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
A vida não para 

 
Enquanto o tempo acelera 
E pede pressa 
Eu me recuso faço hora, 
Vou na valsa 
A vida é tão rara 
............................ 

CD Lenine Acústico MTV, 2006.  

 

 

 

15. Dadas as afirmações seguintes sobre a letra da canção,  

I. A mensagem, na letra da canção, revela um cuidado 
especial com o ritmo das frases, com a sonoridade das 
palavras; assim, a função da linguagem que predomina é a 
denotativa. 

II. O texto revela um jogo de ideias: oposição entre a pressa do 
dia a dia, “a vida não para”, e a necessidade de calma, “um 
pouco mais de calma”. Dessa forma, há ênfase na 
mensagem – uso da função poética da linguagem. 

III. O emissor do texto teve a intenção de falar objetivamente 
sobre algo do mundo exterior. Nesse caso, utilizou a função 
referencial da linguagem. 

IV. Em “Enquanto o tempo acelera” (1º verso/2ª estrofe), a 
conjunção “enquanto” expressa o mesmo valor semântico 
que “conquanto”. 

V. Em “E pede pressa” (2º verso/2ª estrofe), o conectivo aditivo 
poderia ser substituído por “mas também”, sem prejuízos 
semânticos. 

verifica-se que estão corretas 

A) I e III, apenas. 

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

C) II e V, apenas. 

D)  IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

16. Nas frases: “Mesmo quando tudo pede” (1º verso/ 1ª 
estrofe), “Até quando o corpo pede” (3º verso/ 1ª estrofe), 
“Enquanto o tempo acelera” (1º verso/ 2ª estrofe), os 
elementos de coesão destacados expressam, 
respectivamente, ideias de 

A) tempo, tempo, concessão. 

B) concessão, concessão, tempo. 

C) concessão, tempo, adversidade. 

D) adversidade, proporcionalidade, concessão. 

E) tempo, proporcionalidade, concessão. 

17. Indique a opção correta quanto à colocação pronominal, 
considerando o 3º verso da 2ª estrofe (“Eu me recuso faço 
hora”). 

A) O pronome oblíquo átono encontra-se enclítico, conforme a 
norma da língua escrita orienta. 

B) Empregou-se a colocação proclítica do pronome oblíquo 
átono, pelo mesmo motivo por que ela foi empregada em: 
”Fui eu quem te ajudou”. 

C) Se o pronome pessoal oblíquo fosse colocado depois do 
verbo “recuso”, uma infração da norma culta ocorreria. 

D) No verso, pode-se utilizar o pronome átono tanto proclítico 
como enclítico, uma vez que há um pronome pessoal do 
caso reto, não precedido de palavra atrativa. 

E) Há, no verso, uma locução verbal, a qual admite que se 
coloque o pronome oblíquo em posições diferentes. 
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O texto a seguir servirá de base para a questões 18  e 19. 

 

Muitos países vivem da venda de matérias-primas, 
petróleo, minério, recursos não renováveis que, com o tempo, 
diminuirão e, eventualmente, desaparecerão. E, depois, o que 
esses países farão? Para ter outra fonte de receita, essas 
nações devem tentar desenvolver novos setores da economia e 
fabricar produtos tecnológicos que consigam vender – podem até 
ser produtos agrícolas, mas que exijam uso da tecnologia. Os 
países que fizerem isso encontrarão formas de dar um bom 
padrão de vida a todas as pessoas. Acredito que o 
empreendedorismo tecnológico é o caminho para manter a paz 
no mundo, porque as pessoas que trabalham duro para ganhar 
mais não querem desperdiçar isso numa guerra. Os países que 
não fizerem isso não prosperarão. Eles correm o risco de ver a 
qualidade de vida cair. Muitos desses países, em algum 
momento, começarão a desmoronar, e milhões de pessoas 
começarão a emigrar para as nações mais ricas. Como lidar com 
essa visão melancólica do futuro? Podemos resolver isso ao 
incentivar e ensinar o empreendedorismo tecnológico. Para que 
os cidadãos numa nação dediquem sua capacidade intelectual a 
projetar, fabricar e vender produtos inovadores, é necessário que 
o país crie condições certas. Entre elas, encorajar a formação de 
engenheiros e cientistas, e encorajá-los a empreender. 

Dan Shechtman. Revista Época, 23 jul. 2012, p. 77. 

 

18. Com relação as orações em destaque nas transcrições 
abaixo,  

I. “[...] recursos não renováveis que, com o tempo, diminuirão [...]” 

II. “[...] e fabricar produtos tecnológicos que consigam vender [...]” 

III. “Os países que fizerem isso encontrarão formas [...]” 

IV. “Acredito que o empreendedorismo tecnológico é o caminho [...]” 

V. “[...] porque as pessoas que trabalham duro para ganhar mais [...]” 

é correto dizer: 

A) todas são subordinadas substantivas. 

B) todas são subordinadas adjetivas. 

C) somente I, II e III são subordinadas adjetivas. 

D) com exceção de IV, que é uma oração absoluta, todas as 
outras são adjetivas. 

E) com exceção de IV, que é uma oração subordinada 
substantiva, as demais são adjetivas. 

19. Considerando as substituições do verbo “criar” na frase: “É 
necessário que o país crie as condições certas”, assinale a 
opção em que se empregou indevidamente a regência 
verbal. 

A) [...] que o país vise às condições certas. 

B) [...] que o país proceda às condições certas. 

C) [...] que o país precise das condições certas. 

D) [...] que o país aspire às condições certas. 

E) [...] que o país acate às condições certas. 

 

 

 

Baseie-se no texto abaixo para responder à questão 20. 

Gastronomia ― Japão vende o melão mais caro do mundo 

As frutas são um luxo no Japão, e os melões Yubari são a joia da 
coroa. A primeira colheita é vendida em leilão, onde o valor de 
cada unidade pode alcançar várias centenas de dólares. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/multimidia/. 19 jul. 2012.  

 Acessado em 2012-07-25. 

 

20. Marque, entre as opções que seguem, apenas a que está 
errada. 

A) A vírgula antes da conjunção aditiva, na 2ª oração do texto, 
justifica-se porque a oração iniciada por essa conjunção 
apresenta sujeito diferente da primeira oração do período. 

B) Nos dois momentos em que aparece, no primeiro período do 
texto, o verbo “ser” tem a mesma função sintática. 

C) Em: “As frutas são um luxo...”, aceita-se acomodar o verbo 
“ser” à flexão do predicativo (As frutas é um luxo...). 

D) A locução verbal “pode alcançar” deveria estar pluralizada, a 
fim de concordar com o sujeito simples “várias centenas de 
dólares”. 

E) A locução verbal “pode alcançar” encontra-se, no texto, 
singularizada, concordando com o sujeito simples, cujo 
núcleo é “valor”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
 

21. Sabendo que oito nadadores disputam as finais de uma 
prova de natação dos jogos olímpicos, quantos são os 
resultados possíveis em relação às medalhas de ouro, prata 
e bronze da prova dos cem metros nado borboleta? 

A) 512 

B) 336 

C) 56 

D) 5.040 

E) 40.320 

22. Para a revisão do seu Plano Diretor de Informática, a 
Diretoria de uma empresa pretende designar uma comissão 
constituída de 2 Analistas de Tecnologia da Informação, 2 
Analistas de Administração e 1 Diretor. Quantas comissões 
podem ser formadas se a empresa conta com 5 Analistas de 
Tecnologia da Informação, 4 Analistas de Administração e 3 
Diretores? 

A) 792 

B) 19 

C) 720 

D) 180 

E) 60 

23. Considerando as seguintes proposições, 

p: A união de conjuntos é comutativa e a diferença de conjuntos 
é associativa.  

q: 2 + 3 = 6 ou 3 . 2 = 6. 

r: A capital de Alagoas é Maceió ou o Brasil é uma ilha. 

os valores lógicos de p, q e r são, respectivamente, 

A) V, V e V. 

B) V, F e F. 

C) F, F e F. 

D) F, V e F. 

E) F, V e V. 

24. Qual a negação da afirmação “todos os funcionários da 
ALGÁS são brasileiros”? 

A) “Nenhum funcionário da ALGÁS é brasileiro.” 

B) “Existe pelo menos um brasileiro que não é funcionário da 
ALGÁS.” 

C) “Pelo menos um funcionário da ALGÁS é estrangeiro.” 

D) “Nenhum funcionário da ALGÁS é estrangeiro.” 

E) “Existem estrangeiros que não são funcionários da ALGÁS.” 

25. Se os termos da sequência (5, 10, 26, 50, 122, 170, …) 
obedecem a uma sequência lógica na lei de sua formação, 
qual o sétimo termo? 

A) 280 

B) 282 

C) 286 

D) 288 

E) 290 
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26. Se a partir do terceiro termo for obedecida uma sequência 
lógica na sua formação, o sétimo termo da sequência (2, 3, 
5, 14, 69,  965…) é um inteiro 

A) múltiplo de 4. 

B) múltiplo de 10. 

C) primo. 

D) maior que 70.000. 

E) menor que 60.000. 

27. Sejam A, B e C três subconjuntos de um universo U e as 
seguintes afirmações,  

I. Se B ⊂ A, então B – A ⊂ C. 

II. Se A ∩ B = ∅ e B ∩ C = ∅, então A ∩ C = ∅. 

III. Se A ∪ Β  = C, então C – A = B. 

temos que  

A) todas as afirmações são falsas. 

B) todas as afirmações são verdadeiras. 

C) apenas a afirmação I é verdadeira. 

D) apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

E) apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

28. Em relação aos argumentos seguintes, 

I. p → q, ~q |_____ p  

II. p → q, q → r |_____ r 

III.  p ∨ q, q |______ p 

temos que 

A) nenhum deles é válidos. 

B) todos são válidos. 

C) apenas I é válido. 

D) apenas II é válido. 

E) apenas III é válido. 

29. Antes de entregar as notas de uma prova com duas 
questões, o professor anunciou:  

I. 20 alunos acertaram a primeira questão; 

II. 18 alunos acertaram a segunda questão; 

III. 5 alunos acertaram as duas questões; 

IV. 8 alunos erraram as duas questões; 

O número de alunos que fez a prova foi situado entre 

A) 55 e 60. 

B) 35 e 40. 

C) 45 e 50. 

D) 50 e 55. 

E) 40 e 45. 
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30. O gráfico abaixo apresenta o consumo de gás natural no 
Brasil no mês de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado 

A relação entre o consumo da região de menor consumo e o 
consumo da região de maior consumo foi de, aproximadamente,  

A) 4,21%. 

B) 2,35%. 

C) 1,11%. 

D) 1,67%. 

E) 0,91%. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

31. São contas patrimoniais classificadas nos ativos: 

A) adiantamento de clientes e veículos. 

B) equipamentos e duplicatas a receber. 

C) duplicatas a receber e impostos a recolher. 

D) equivalente de caixa e fornecedores. 

E) encargos sociais e clientes. 

32. Não é considerada uma técnica contábil: 

A) auditoria. 

B) análise das demonstrações contábeis. 

C) escrituração. 

D) método das partidas dobradas. 

E) elaboração das demonstrações contábeis. 

33. A conta que registra as marcas e patentes da entidade é 
evidenciada no Ativo  

A) diferido. 

B) imobilizado. 

C) realizável a longo prazo. 

D) intangível. 

E) circulante. 

34. O lançamento contábil referente ao recebimento de uma 
duplicata com juros de 7% representa um fato contábil 

A) permutativo. 

B) modificativo diminutivo. 

C) misto aumentativo. 

D) misto diminuitivo. 

E) modificativo aumentativo. 

35. Considere o lançamento contábil abaixo. 

 Diversos 

a Bancos 
3.300 

 

 Duplicatas a Pagar 3.000 

 Juros Passivos 300 

Esse lançamento é classificado como 

A) de 1ª fórmula. 

B) de 2ª fórmula. 

C) de 3ª fórmula. 

D) de 4ª fórmula. 

E) ato administrativo. 

36. A escrituração do pagamento antecipado de uma duplicata, 
em cheque, é um fato que 

A) não afeta a situação econômica. 

B) afeta negativamente a situação econômica. 

C) provoca um fato permutativo. 

D) afeta positivamente a situação econômica. 

E) provoca a saída de dinheiro da tesouraria. 

37. O Patrimônio Líquido evidenciado no balanço patrimonial de 
uma empresa é um valor 

A) justo. 

B) financeiro. 

C) de mercado. 

D) contábil. 

E) econômico. 

38. A empresa geradora de energia teve a seguinte 
movimentação de saldos de contas do ativo entre 31/12/10 e 
31/12/11. 

Ativo 31/12/10 31/12/11 

Caixa e Equivalentes de Caixa 25.000,00 18.532,00 

Estoques 22.430,00 16.750,00 

Clientes 26.750,00 19.595,00 

Realizável a Longo Prazo 28.950,00 22.650,00 

Imobilizado 98.750,00 70.995,00 

O assistente técnico de administração e finança concluiu que a 
maior variação negativa horizontal do período se deu na conta de 

A) Caixa e Equivalentes de caixa. 

B) Estoques. 

C) Clientes. 

D) Realizável a Longo Prazo. 

E) Imobilizado. 

39. No final do exercício, o razão de uma entidade apresentava, 
entre outras, as seguintes contas com os respectivos saldos 
(valores em reais R$): 

Capital Social Realizado 10.000 

Reservas de Capital 2.800 

Lucros Acumulados 1.600 

Reserva Legal 800 

Capital Social a Integralizar 2.400 

Com esses dados, no balanço patrimonial elaborado, o 
patrimônio líquido mostrava o valor total de 

A) R$ 17.600. 

B) R$ 15.200. 

C) R$ 12.800. 

D) R$ 11.800. 

E) R$ 11.600. 

40. Assinale a opção que apresenta exemplos de 
demonstrações contábeis obrigatórias. 

A) Balanço patrimonial, demonstração do resultado do 
exercício, notas explicativas e balancete de verificação. 

B) Demonstração do resultado do exercício, demonstração dos 
ganhos financeiros e econômicos. 

C) Balanço patrimonial, demonstração do resultado e 
demonstração dos fluxos de caixa. 

D) Demonstração do valor adicionado, demonstração de lucros 
e perdas, demonstração do valor econômico e notas 
explicativas. 

E) Lucros a realizar, para contingências e de incentivos fiscais. 
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41. O Capital de terceiros de longo prazo é formado 

A) pelos Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo. 

B) somente pelo Passivo Circulante. 

C) apenas pelo Passivo não Circulante. 

D) pelo Patrimônio Líquido e o Passivo Circulante. 

E) pelo Exigível de Longo Prazo e o Patrimônio Líquido. 

42. Considerando o grau de liquidez, assinale a opção que 
apresenta a melhor sequência de disposição das contas do 
ativo. 

A) Estoques, caixa e equivalentes de caixa, clientes, terrenos, 
veículo e imóveis. 

B) Caixa e equivalentes de caixa, investimentos temporários, 
clientes, estoques, veículos e imóveis. 

C) Caixa e equivalentes de caixa, clientes, estoques, 
investimentos permanentes, veículos e imóveis. 

D) Estoques, clientes, terrenos de uso, investimentos 
permanentes e caixas e equivalentes de caixa. 

E) Aplicações financeiras de liquidez imediata, investimentos 
de curto prazo, estoques e clientes. 

43. Um correto lançamento contábil a crédito na conta salário a 
pagar provocará um 

A) aumento de Patrimônio Líquido. 

B) aumento do Ativo. 

C) decréscimo do Ativo. 

D) aumento no saldo do Passivo. 

E) decréscimo no Passivo. 

44. Um empresário liquidava o financiamento de seu carro com 
recursos da empresa em que era sócio. Com essa conduta, 
ele estava infringindo o Princípio Contábil: 

A) da Essência. 

B) da Continuidade. 

C) do Custo Original como Base de Valor. 

D) da Competência. 

E) da Entidade. 

45. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (art. 26), 
o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produto duráveis, caduca em 

A)  15 dias.  

B)  30 dias. 

C)  45 dias. 

D)  60 dias. 

E)  90 dias. 

46. Segundo a teoria patrimonialista, as contas são classificadas 
em: 

A) integrais e diferenciais. 

B) patrimoniais e de resultado. 

C) dos proprietários e dos agentes consignatários. 

D) do ativo e do passivo. 

E) devedoras e credoras. 

47. A situação líquida patrimonial é evidenciada  

A) na demonstração das mutações do patrimônio líquido 

B) na demonstração dos fluxos de caixa. 

C) na demonstração do valor adicionado. 

D) na demonstração do resultado do exercício. 

E) no balanço patrimonial. 

48. Considere que o lado esquerdo do razonete é denominado 
débito e o direito, crédito. É incorreto afirmar que 

A) a natureza da conta é devedora se o lado esquerdo 
apresentar maior saldo. 

B) saldos de conta do lado direito são classificados 
normalmente no Ativo. 

C) saídas de Caixa estariam no lado esquerdo. 

D) a natureza da conta é credora se o lado direito apresentar 
maior saldo. 

E) o lançamento de redução na conta de Fornecedores estaria 
no lado esquerdo. 

49. Na análise das demonstrações financeiras, considera-se 
uma informação econômica 

A) a lucratividade. 

B) o endividamento. 

C) a liquidez corrente. 

D) a liquidez seca. 

E) composição capital de terceiros. 

50. Qual das opções abaixo elencadas é característica da Teoria 
das Relações Humanas nas organizações?  

A) O incentivo é financeiro. 

B) A unidade de análise é o cargo. 

C) O modelo de homem é econômico-racional. 

D) O Conceito de organização é de estrutura formal. 

E) O comportamento do indivíduo é não padronizável. 

51. No que tange aos princípios da licitação, qual das opções 
abaixo corresponde ao princípio da impessoalidade?   

A) A administração deve tratar igualmente todos os 
participantes do certame. 

B) A administração deve sempre agir no sentido de atender a 
coletividade e ao bem comum. 

C) A administração deve agir não somente em conformidade 
com a lei, mas também com a moral. 

D) A administração, ao apreciar e julgar as propostas, deverá 
pautar-se por critérios objetivos. 

E) A administração deve levar ao conhecimento do público 
quais foram os atos praticados, possibilitando o 
acompanhamento, fiscalização e controle destes atos. 

52. A contabilidade tem como objeto 

A) o patrimônio. 

B) o controle do patrimônio. 

C) fornecer informações sobre patrimônio. 

D) o balanço patrimonial. 

E) registrar atos que afetam o patrimônio. 



 

 Nível Médio – Assistente Técnico de Administração e Finanças 

 
Prova tipo 1  26 – AGO – 2012 ALGÁS - 2012 

 11 

53. Qual das opções abaixo elencadas corresponde a 
classificação dos arquivos pela natureza de seus 
documentos?  

A) Arquivo especial. 

B) Arquivos gerais ou centrais. 

C) Arquivos de primeira idade ou corrente. 

D) Arquivos de terceira idade ou permanentes. 

E) Arquivos de segunda idade ou intermediário. 

54. Qual das opções abaixo elencadas não corresponde a um 
caso de dispensa de licitação? 

A) Nos casos de emergência ou calamidade pública. 

B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

C) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração. 

D) Na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido. 

E) Na aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 
somente possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação.  

55. Qual das opções abaixo elencadas corresponde, na 
administração financeira, à definição de planejamento 
financeiro?  

A) Produto final da integração das entradas e das saídas de 
caixa havidas em um determinado período. 

B) Produto final da integração das entradas e das saídas de 
caixa que se imagina que ocorrerão no período projetado.  

C) Estrutura em vários níveis que permita decompor as 
entradas e as saídas em contas e subcontas de forma a 
facilitar a análise e a compreensão do fluxo de caixa. 

D) Conjunto de operações financeiras – que podem ser 
empréstimos, aplicações financeiras ou resgates de 
aplicações financeiras – realizadas para atingir um 
determinado objetivo. 

E) Método de captura e registro dos fatos e valores que 
provoquem alterações no saldo de caixa e sua apresentação 
em relatórios estruturados, de forma a permitir sua 
compreensão e análise. 

56. Na gestão estratégica de recursos materiais, a política de 
compras pode ser centralizada ou descentralizada. Qual das 
opções abaixo elencadas representa uma vantagem da 
descentralização? 

A) Redução dos custos fixos. 

B) Compras em grandes volumes. 

C) Rapidez na decisão de compras. 

D) Redução do custo unitário de compra. 

E) Permissão de um acompanhamento mais detalhado do 
fornecedor. 

57. Na seleção de fornecedores são utilizadas algumas técnicas, 
como equações lineares, processo analítico hierárquico 
(ahp), programação matemática e modelos estatísticos. Qual 
das opções abaixo elencadas representa uma vantagem da 
adoção de modelos estatísticos? 

A) Fácil aplicação. 

B) Otimização de alguns fatores. 

C) Baixo custo de implementação. 

D) Engloba critérios qualitativos e quantitativos. 

E) Redução do volume e melhor interpretação dos critérios. 

58. Qual das opções abaixo elencadas não corresponde a uma 
característica da estratégia competitiva da cadeia de 
suprimentos  focada no nível de serviço? 

A) A inovação é muito frequente. 

B) A variedade de produtos é pequena. 

C) A demanda é irregular com muita incerteza. 

D) A organização das operações é projetada para responder 
rapidamente ao mercado. 

E) Os estoques são suficientes para absorver certo grau de 
incerteza e melhorar o atendimento. 

59. Como a ausência de estratégia de marketing afeta o 
subsistema compras do sistema de materiais? 

A) Provoca falhas de previsão. 

B) Dificulta o dimensionamento dos estoques. 

C) Dificulta na definição do ponto de reposição. 

D) Dificulta a formação de lotes econômicos de compra. 

E) Provoca constantes renegociações junto aos fornecedores. 

60. Todo processo é composto dos seguintes elementos: 
insumos, recursos, atividades, informações e tempo. Qual 
das opções abaixo elencadas caracteriza o elemento 
insumo? 

A) Menor parte de qualquer processo. 

B) Elemento que dá suporte à produção. 

C) Componente fundamental de todo e qualquer processo. 

D) Conjunto de fatores que entram na produção de bens ou 
serviços. 

E) Subproduto ou produto da execução das atividades que o 
compõe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


