Processo Seletivo
SENAR /AR SE
001/2020

Avaliação Técnica
Cargo: 002 ANALISTA I (CONTADOR)

Nome Legível:
Assinatura:
Inscrição:

262020001002

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

• O candidato, ao receber o caderno de provas, deve ler atentamente as instruções.
• Será excluído do processo o candidato que em sala de prova portar celulares, armas e aparelhos
eletrônicos.
• O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, óculos escuros,
relógio e similares.
• Quando solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata no campo referente à abertura do
envelope.
• Junto ao candidato, só devem permanecer os objetos de identificação e os materiais para
execução da prova. Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa
transparente e medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado
embaixo da cadeira. Materiais eletrônicos ficarão reservados com o aplicador.
• O candidato deve conferir se sua prova tem 10 questões objetivas de Conhecimentos Básicos e
20 de Conhecimentos Específicos do cargo, sendo cada questão constituída de cinco alternativas
(a, b, c, d, e) e numeradas de 01 a 30 e folhas com o tema para a dissertação e rascunho. Caso
haja algum problema, solicitar a substituição de seu caderno.
• O candidato deve comunicar aos fiscais qualquer irregularidade que observar durante a
realização da prova. Em caso de não atendimento, o Coordenador do Processo deverá ser
comunicado do ocorrido ao final da prova.
• O candidato NÃO deve retirar nenhuma folha deste caderno.
• A duração da prova, considerando a marcação da folha de respostas e a dissertação, é de 4
horas. O candidato só poderá sair decorrida 01 (uma) hora.
• O candidato deve assinar a lista de presença e o caderno de provas com a assinatura idêntica ao
documento de identificação apresentado.
• Este caderno NÃO poderá ser levado pelo candidato.
• A folha colorida poderá ser levada pelo candidato.
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questão 1
Complete as frases abaixo com a palavra que apresenta a concordância nominal correta; a seguir assinale a
alternativa correspondente a suas respostas.

Nem um nem outro ________________ me convenceu.
(argumento/argumentos)
Segue(m) _____________ as cópias.
(anexa/anexas)
Ela parecia _____________ constrangida.
(meia/meio)
As ____________________ Odete e Maria são irmãs.
(simpática/simpáticas)

a)

argumento – anexa – meia – simpáticas.

b)

argumentos – anexas – meio – simpática.

c)

argumentos – anexa – meia – simpáticas.

d)

argumentos – anexas – meio – simpática.

e)

argumento – anexas – meio – simpáticas.

Questão 2
Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância verbal.
a)

Nem tudo é alegrias na vida.

b)

Os Estados Unidos dominam muitos países.

c)

Faz dias que ninguém comparece.

d)

Cometeram-se os mesmos erros.

e)

A habilidade, assim como a simpatia, fez dele um profissional competente.

Questão 3
Marque a alternativa que apresenta uma frase com equívoco de concordância nominal
a)

Os candidatos consideraram difícil o simulado e a redação.

b)

Quando vamos ao cinema, gostamos de comprar pipocas.

c)

A mulher e o homem pareciam preocupados com a notícia.

d)

Saí ontem com os campeões José e Beatriz.

e)

Os brasileiros foram tomados de uma alegria, esperança e emoção contagiantes nos jogos da Copa do
Mundo.

Questão 4
A distância da Terra à Lua é de aproximadamente trezentos e oitenta e quatro milhões e quatrocentos mil
metros. Qual o número que registra de forma exata essa distância em metros?
a)

384.400.000

b)

384.40

c)

384.000.400

d)

384040.000

e)

384004.000

Questão 5
Quanto à criação do Senar, prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988, julgue os itens a seguir:
I- o artigo 62 do ADCT estabeleceu a criação, por lei, do Senar, nos moldes da legislação relativa ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC),
sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área.
II- o artigo 62 do ADCT estabeleceu a criação, por lei, do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das
atribuições dos órgãos públicos que atuam na área de educação profissionalizante.
III- o artigo 62 do ADCT autorizoua criação do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC) de acordo com a legislação relativa aos
serviços sociais autônomos.
IV- o artigo 62 do ADCT autorizou a criação do Senar, por lei, nos moldes da legislação relativa ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC),
repassando a esses serviços sociais autônomos as atribuições dos órgãos públicos que atuam na área de
educação profissionalizante.
É correto o que se afirma apenas em:
a)

III e IV

b)

II e III.

c)

I

d)

I, II e IV

e)

I, II e III

Questão 6
Radiação ionizante: riscos à saúde.
Leia o texto a seguir.
Detectados 26 casos de câncer de tireoide em crianças de Fukushima.
Outros 32 menores de idade da cidade apresentaram sintomas da doença.
Ainda é cedo para saber se casos estão relacionados ao acidente nuclear.
Da EFE
Os últimos exames médicos detectaram 26 casos de crianças com câncer de tireoide na cidade de Fukushima,
no Japão, embora seja cedo para saber se estão relacionados com a crise nuclear.
O comitê encarregado de realizar os testes regulares em Fukushima analisou, desde outubro de 2011 até o
momento, cerca de 226 mil moradores na região, segundo informou nesta quinta-feira (14) o jornal "Japan
Times".
Além dos casos de câncer de tireoide já diagnosticados, outros 32 menores de idade da cidade apresentaram
sintomas da doença. O número é superior ao apresentado em agosto, quando o estudo detectou 18 casos de
crianças diagnosticadas com a doença e outros 25 casos suspeitos.
Um grupo de especialistas locais disse que é cedo demais para determinar que esses casos estejam ligados à
catástrofe nuclear, visto que o câncer de tireoide se desenvolve com "grande lentidão".
O iodo radioativo tende a se acumular nas glândulas tireoides provocando a doença, que afeta especialmente
crianças pequenas.
O número de crianças afetadas por câncer de tireoide entre os 10 e 14 anos em Fukushima é
consideravelmente maior que o da média do país, embora esses dados não sejam facilmente comparáveis,
porque não foi feito nenhum estudo tão exaustivo em outras áreas do Japão.
Após o desastre de Chernobyl, foram diagnosticados mais de 6 mil casos de crianças com câncer da tireoide,
atribuído principalmente ao consumo de leite contaminado, de acordo com o Comitê Científico das Nações
Unidas.
Fukushima ampliará o número de pessoas que participarão do próximo estudo, que será realizado em abril do
ano que vem a fim de examinar a saúde das pessoas nascidas depois do tsunami do dia 11 de março de 2011.
Disponível em <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/detectados-26-casos-de-cancer-de-tireoide-emcriancas-de-fukushima.html>. Acesso em 07 nov. 2014.
Com base na leitura, analise as afirmativas.
I.
A pesquisa, de acordo com o texto, comprova a relação entre o aumento de casos de câncer e a
catástrofe nuclear ocorrida na região, uma vez que o número de pessoas doentes em Fukushima é maior do
que a média do Japão.
II.
As crianças não desenvolvem câncer de tireoide e, portanto, isso é um indicador de que a contaminação
nuclear desencadeou a doença tanto em Fukushima quanto em Chernobyl.
III.
O fato de o número de crianças detectadas com câncer de tireoide ter aumentado nos dois últimos
estudos indica que não há relação entre a doença e a catástrofe nuclear, uma vez que a radioatividade vai
diminuindo com o tempo.
Assinale a alternativa correta.

a)

Somente as afirmativas II e III estão corretas.

b)

Nenhuma afirmativa está correta.

c)

Somente a afirmativa II está correta.

d)

Somente a afirmativa III está correta.

e)

Somente a afirmativa I está correta.

Questão 7
“Dizem que devemos nos informar melhor, mas quanto mais informamos, mais dúvidas; quanto
mais abertura mais opções; quanto mais olhamos, mais se expande a tela onde se projetam nossos desejos.”
As palavras destacadas, além de estabelecerem a coesão textual, introduzem, sequencialmente, ideias de:

a)

Adição , lugar e tempo.

b)

Adição, condição e lugar.

c)

Adição, proporção e lugar.

d)

Adversidade, proporção e tempo.

e)

Adversidade, proporção e lugar.

Questão 8
É grave o quadro atual do ensino superior. A greve de professores paralisa boa parte das universidades
federais. As universidades públicas estão amargando uma espécie de êxodo de seus melhores profissionais.
Têm cada vez menos condições de competir com os salários pagos pelas instituições privadas.
Indique o período que resume, de forma clara e exata, as informações do texto, e que não apresenta
incorreção gramatical alguma.

a)

Como os salários que pagam estão cada vez mais baixos, as universidades públicas estão sofrendo
greves e o êxodo de seus melhores professores.

b)

Há êxodo ou greve dos professores das universidades federais para as particulares, onde os salários as
tornam muito mais competitivas.

c)

As universidades particulares atraem os professores das oficiais, em virtude dos salários que pagam, e
que chegam a provocarem greves.

d)

Os professores do ensino superior oficial estão fazendo greve, ou mesmo êxodo para as particulares, já
que seus salários não são competitivos.

e)

Devido a pagarem mal os professores, estão havendo greves nas universidades federais, em que os
melhores profissionais procuram as instituições privadas.

Questão 9
Um produto químico deve ser diluído em água respeitando a proporção de 2 ml por litro. Foi preparada uma
solução com 160 ml deste produto químico, respeitando a diluição recomendada. Assim, foram usados para
essa solução
a)

160 litros de água.

b)

280 litros de água.

c)

80 litros de água.

d)

300 litros de água

e)

230 litros de água.

Questão 10
Uma quantia de R$ 6400,00 deverá ser dividida entre três pessoas. Analise as seguintes afirmações:
I. Se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, teremos as quantias de R$ 2560, R$
1600 e R$ 2240, respectivamente;
II. Se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, teremos as quantias de R$ 2500, R$
1700 e R$ 2200, respectivamente;
III. Se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10, teremos as quantias de R$ 1600,
R$ 3000 e R$ 1800, respectivamente;
IV. Se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10, teremos as quantias de R$ 1600,
R$ 4000 e R$ 800, respectivamente;
V. Se a divisão for feita de forma diretamente proporcional e 1, 2 e 3, dará o mesmo resultado se a divisão for
feita de forma inversamente proporcional a 1, 1/2 e 1/3.
É correto o que se afirma em:
a)

Somente a I é verdadeira;

b)

Apenas II e III são falsas.

c)

Somente a II é falsa;

d)

Apenas I e IV são verdadeiras;

e)

Somente V é verdadeira;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
A respeito do Imposto sobre Exportação (IE), este é um tributo de competência da União, nos moldes do artigo
153, II, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Acerca do conteúdo de tributos, é CORRETO afirmar:

a)

Produtos nacionalizados são aqueles importados que aqui foram beneficiados ou transformados.

b)

Sua função é ampliar conflitos no comércio internacional e influenciar na formação do preço das
mercadorias.
Produtos nacionalizados são aqueles importados que aqui foram produzidos e serão transformados no
exterior.

c)
d)

Esse produto não possui função extrafiscal como instrumento regulador do comércio exterior.

e)

O fato gerador do Imposto de Exportação ocorre quando há saída de produtos nacionais (ou
nacionalizados) para o exterior.

Questão 12
Os livros de bastante uso dentro de uma empresa são a base primordial para uma organização, fundamento
valioso que, no dia a dia, fazem grande diferença. Acerca dos livros utilizados em Contabilidade, assinale,
abaixo, a alternativa INCORRETA.
a)

O livro razão e o livro diário são os mais utilizados no dia a dia.

b)

O livro caixa, o livro registro de duplicatas e o livro de contas correntes são utilizados apenas para eventos
específicos.

c)

Os livros fiscais podem servir de apoio e de suporte para a escrituração do diário e da razão.

d)

Na escrituração, não há livros que se destinam a evento de mesma natureza, pois, na escrituração
contábil, cada evento possui livro com sua exata especialidade.
Segundo a legislação atual (artigo n°486/1969), certos livros com a escrituração mercantil são
cronológicos.

e)

Questão 13
O crédito tributário se constitui pelo lançamento que, segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é a
atividade administrativa, vinculada e obrigatória. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às finalidades do
crédito tributário:
a)

Recolher o montante do tributo devido.

b)

Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação.

c)

Determinar a matéria tributável, ou seja, o bem que é o objeto da tributação.

d)

Propor a aplicação da penalidade cabível.

e)

Identificar o sujeito passivo.

Questão 14
O Código Tributário Nacional, a partir do art. 156, destaca várias situações quanto à extinção do crédito
tributário. A partir disso, assinale a alternativa INCORRETA que diz respeito à extinção do crédito tributário.

a)

Prescrição – é a impossibilidade, por parte do fisco, de exercer o seu direito de fazer o lançamento de um
tributo, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.

b)

Transação – consiste em concessões recíprocas, autorizadas por lei, feitas entre os sujeitos ativo e
passivo em litígio, com a finalidade de encerrarem causas fiscais ajuizadas e pendentes de pagamento.

c)

Compensação – resulta do fato de serem os sujeitos, ativo e passivo, credores e devedores
reciprocamente.

d)

Remissão – consiste no perdão do crédito tributário autorizado por lei.

e)

Pagamento – corresponde ao cumprimento da obrigação de dar. Se o pagamento for indevido ou maior
que o devido, o sujeito passivo tem direito à restituição, também chamada repetição do indébito.

Questão 15
A respeito de Alíquotas, responda, marcando abaixo, qual das alternativas está CORRETA.
a)

As alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 0,65% e 3%.

b)

As alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 0,35% e 2%;

c)

As alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 3% e 0,65%;

d)

As alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 0,67% e 3%;

e)

As alíquotas do PIS e da Cofins são, respectivamente, 0,60% e 9%;

Questão 16
Como a vida da empresa é registrada no livro diário, toda e qualquer demonstração será considerada verdade.
Com base na escrituração, tudo o que for registrado nele será reconhecido como informação verdadeira. Com
base em seus conhecimentos e estudos sobre escrituração, marque a afirmativa CORRETA.

a)

No livro diário, de maneira alguma, é permitido o uso de códigos, de números e de abreviaturas.

b)

É admitido o resumo de escrituração no diário.

c)

Qualquer organização que adote, ou não, o Diário de Escrituração não infringe a lei, ou causa nenhuma
situação adversa, pois a adoção do livro não está previsto na legislação civil.

d)

O livro diário já passou por estágios diferenciados, sendo, no mínimo, três diferentes estágios.

e)

O livro diário contém a vida, o decorrer de toda a trajetória de uma determinada organização, ele
armazena informações tais como advertências, laudos médicos e ausências.

Questão 17
No estudo da contabilidade, passamos a entender, com um olhar a mais, alguns processos, alguns materiais e
a manutenção de livros exigidos pela legislação civil e comercial. Passamos a ser, consequentemente, mais
críticos com nosso desenvolvimento profissional. Com base em seus conhecimentos específicos e estudos
aprofundados, assinale abaixo qual alternativa apresenta os livros mais importantes sob o ponto de vista legal.

a)

O livro de atos é o livro mais importante da organização contábil, sob o ponto de vista legal.

b)

O diário e o razão são os livros mais importantes, segundo o ponto de vista da contabilidade.

c)

O livro caixa, por permitir o controle em separado de cada conta, é o livro mais importante sob o ponto de
vista da contabilidade.
O livro conta corrente, por permitir o controle em separado de cada conta, é o livro mais importante sob o
ponto de vista contábil.

d)
e)

O caixa é o livro mais importante, segundo o ponto de vista da contabilidade.

Questão 18
Segundo o I Congresso Brasileiro Contabilista (RJ/1924), Contabilidade é a ciência que estuda a prática das
funções de orientação, controle e registro relativas à administração econômica. Conforme seu conhecimento e
estudo, assinale a alternativa CORRETA.
a)

Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o controle do Ativo Circulante de entidades.

b)

Contabilidade é a ciência que estuda toda entidade resultante de uma organização humana com
patrimônio e com vida própria.

c)

Contabilidade é a ciência que tem por objeto o Capital Social das entidades.

d)

A Contabilidade é a ciência que tem por objeto estudar a entidade humana com Capital Social superior ao
patrimônio próprio.

e)

Contabilidade é a ciência que tem como finalidade fornecer informações a seus usuários.

Questão 19
Qual é a alternativa CORRETA quanto à classificação da penalidade, quando esta é considerada uma
transgressão de preceito do Código de Ética Profissional do Contabilista, constituindo infração ética,
sancionada segundo a gravidade?
a)

Censura comercial

b)

Advertência preservada

c)

Censura comensurada

d)

Advertência reservada

e)

Censura preservada

Questão 20
Marque a alternativa CORRETA acerca da afirmativa abaixo:
“O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá”
a)

abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de documentos.

b)

não se abster de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto de perícia.

c)

aceitar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida.

d)

considerar com parcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação.

e)

não mencionar os fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito sobre peças contábeis
objeto de seu trabalho.

Questão 21
“Afinal, princípio é toda proposição diretora, à qual tudo o que é subsequente deve estar subordinado. É o que
rege uma estrutura holística, uma visão pré-organizada anterior ampliada”. De acordo com a resolução n°
750/93 do Conselho Federal de Contabilidade, a relação entre os princípios e seus números é:

a)

O Conselho Federal de Contabilidade adota apenas três princípios.

b)

De acordo com a Resolução n° 755/93 do Conselho Federal de Contabilidade, no total, os princípios
contábeis são apenas cinco.

c)

Na atualidade, os princípios contabilísticos são nove no total.

d)

A soma em totalidade de princípios da contabilidade, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, são
sete.
De acordo com a Resolução n° 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade, no total, os princípios
contábeis são apenas cinco.

e)

Questão 22
Os princípios de Contabilidade fundamentam e justificam a ação, preexistem às normas, enquanto as dirigem
na prática. Com base princípios fundamentais contábeis, marque a alternativa CORRETA.
a)
b)

Os princípios estão, ocasionalmente, presentes na formulação das normas brasileiras contabilísticas, até
porque cada caso é um caso, tratado com total peculiaridade.
No caso do Brasil, os principais princípios fundamentais contábeis estão presentes obrigatoriamente na
formulação das normas brasileiras de contabilidade, que estabelecem regras sobre o registro
demonstrações e análises das variações ocorridas no patrimônio, regra sobre a apreensão, verdadeiros
pilares do sistema geral de normas, busca descobrir as causas de forma que possibilite a prospecção
sobre entidade a leitura.

c)

Sofrerem restrição, no caso dos brasileiros, na sua grande observância.

d)

O atributo do mundo universal, na maioria das vezes, permite concluir que os princípios exigiram objetivos,
pois, nesse caso, sempre se referem à ciência da contabilidade como um todo.

e)

Nos princípios científicos, infelizmente, há hierarquização formal, dado que são os elementos que
predominam na constituição de um corpo orgânico.

Questão 23
A Resolução CFC nº 750-1993 dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, elencando-os em
seu art. 3º e conceituando-os nos seus artigos quarto a décimo. Em relação ao Princípio Fundamental da
Entidade, marque a alternativa CORRETA:
a)

b)

c)

d)

e)

O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, sem necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, devendo este a uma sociedade com fins lucrativos.
O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza limitada, com fins lucrativos.
O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
laboral, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, sem fins lucrativos.
O Princípio da Entidade não reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade, mas afirma a
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes.

Questão 24
A respeito do Índice de Liquidez Geral (LG) que é a capacidade de pagamento da empresa em longo prazo,
considerando tudo o que a organização converterá em dinheiro a curto e longo prazo e relacionando com tudo
o que a empresa já assumiu como dívida de curto e longo prazo, indique a alternativa CORRETA para a
fórmula do Índice de Liquidez Geral (LG):
a)
b)
c)
d)
e)

LG = ATIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL DE CP
LG = ATIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL DE LP
LG = ATIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL DE LP
LG = ATIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL DE LP
LG = ATIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL DE LP

– ATIVO REALIZÁVEL A CP x 100

PASSIVO CIRCULANTE +

– ATIVO REALIZÁVEL A LP x 100

PASSIVO CIRCULANTE +

– ATIVO REALIZÁVEL A LP x 100

PASSIVO CIRCULANTE –

+ ATIVO REALIZÁVEL A LP x 100

PASSIVO CIRCULANTE +

+ ATIVO REALIZÁVEL A LP x 100

PASSIVO CIRCULANTE –

Questão 25
Os indicadores de endividamento são índices de estrutura e endividamento que decorrem das decisões
estratégicas da empresa, relacionadas às decisões financeiras de investimento, financiamento e distribuição de
dividendo. Assim, tomando como base Matarazzo (1994), os coeficientes auxiliam o gestor da empresa na
análise financeira relacionada à estrutura de capital e ao endividamento da organização. Marque a alternativa
que NÃO corresponde a esses coeficientes:
a)

Participação de capitais de terceiros (PCT)

b)

Coeficiente de segurança máxima

c)

Composição de endividamento

d)

Coeficiente de dívidas a médio prazo e garantia de capital de terceiros ao capital próprio

e)

Nível de desconto de duplicatas (NDD)

Questão 26
Dentro da gestão empresarial, é possível identificar a Controladoria como uma ferramenta essencial no auxílio
aos Gestores. Julgue os itens numerados abaixo acerca da Controladoria e, em seguida, assinale a alternativa
que contém a resposta CORRETA quanto à sua análise:
I.A Controladoria auxilia no processo de controle econômico, financeiro e contábil.
II.A Controladoria utiliza-se de ferramentas técnicas de sistemas ERP, metodologias gerenciais de custos,
planejamento e finanças corporativas, contemplando o alinhamento na utilização das Normas Contábeis
vigentes e a ampla legislação tributária.
III.A Controladoria fiscaliza a ação de contadores, bem como o seu trabalho.

a)

Apenas II e III estão corretas.

b)

Todas estão corretas.

c)

Apenas I e II estão corretas.

d)

Apenas III está correta.

e)

Todas estão incorretas.

Questão 27
A contabilidade é considerada uma das mais antigas ciências a serem estudadas no mundo, existindo uma
série de registros de sua utilização entre os povos antigos. A partir do pequeno trecho acima, do que ele versa
e de seus conhecimentos e estudos a respeito de contabilidade gerencial, analise as afirmativas a seguir e,
depois, assinale a alternativa que apresenta a correta análise de tais afirmativas.

a)

Em se tratando de contabilidade gerencial, a atuação é completa quando não é descrita tal atividade
dentro de uma empresa, ou quando essa organização é terceirizada.

b)

A contabilidade tem o papel de tornar-se mais importante nas complexidades.

c)

Para a contabilidade, é fundamental que existam complexidades de economias modernas, em caso
contrário não existe o desenvolvimento contabilístico.

d)

O papel da contabilidade se dá apenas nas mais simples economias.

e)

Fundamental é a atividade da contabilidade também nas economias mais simples, uma vez que se faz
necessária para organizar as dívidas, os ativos e negociações com terceiros.

Questão 28
As contas podem ser divididas em permanentes e transitórias. Estas últimas são contas de resultado, que têm
seus saldos encerrados ao fim do exercício, em razão da necessidade de se apurar o lucro ou prejuízo. Acerca
das despesas e receitas, assinale a alternativa CORRETA.
a)

Durante o exercício, as despesas são lançadas a crédito e as receitas a débito.

b)

Durante o exercício, as despesas são lançadas a débito e as receitas a crédito.

c)

Durante o exercício, as despesas são lançadas a crédito e as receitas não são lançadas.

d)

Durante o exercício, despesas e receitas são lançadas a crédito.

e)

Durante o exercício, despesas e receitas são lançadas a débito.

Questão 29
Assinale a alternativa CORRETA sobre como se processa a Apuração do Resultado do Exercício:
a)

A apuração faz parte de uma série de etapas contábeis, sendo assim, após ter escriturado o Diário e
levantado os Razonetes, faz-se a separação das contas patrimoniais das contas de resultado.

b)

A apuração faz parte de uma série de etapas contábeis, sendo assim, após ter escriturado o Caixa e
levantado os Balanços dos exercícios anteriores, faz-se a separação das contas patrimoniais das contas
de resultado.
Receitas são representativas de venda de bens e serviços e despesas que representam o consumo pela
empresa de bens e serviços.

c)
d)

Somente as contas patrimoniais são apuradas.

e)

Contas de resultado são dívidas entre receitas e despesas.

Questão 30
Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação de Despesas.
a)

Constituição da empresa, principal ou acessória.

b)

Gerações de obrigações em contrapartida, aumentos patrimoniais.

c)

Saídas de dinheiro, extinções ou reduções de direitos.

d)

Pré-operacionais, operacionais e não operacionais.

e)

Gerações de obrigações, direitos e bens em contrapartida.

Dissertação
Instruções para a Dissertação:
• A dissertação, conforme descrito no Edital 001/2020, terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos
distribuídos em: conhecimento do tema, capacidade de expressão e uso culto da língua portuguesa.
• A dissertação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• O candidato tem folha extra para o rascunho, que deverá ser devolvida junto com o caderno de provas ao
final do certame.
• Tomando como referência o tema proposto, o candidato deverá discorrer, no espaço reservado a esse
propósito, de modo dissertativo/argumentativo em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas.

Senar inicia turma de Aprendizagem Rural em Laranjeiras

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE iniciou a segunda turma de
Aprendizagem Profissional Rural voltada para a atividade da cana-de-açúcar no município de
Laranjeiras. Ao todo, 24 jovens participarão do curso durante um ano.
O curso de Aprendizagem Profissional Rural tem por objetivo capacitar os jovens do campo para
o ingresso no mercado de trabalho rural. O programa é dividido em três etapas: núcleo básico,
específico e prática profissional. A carga horária é de 960 horas sendo 480 em sala de aula e 480
de prática profissional. Texto adaptado.
Fonte: https://senarsergipe.org.br/senar-inicia-turma-de-aprendizagem-rural-em-laranjeiras/
Com base no texto de apoio faça uma dissertação sobre o tema abaixo

O Senar e a transformação na vida de jovens no campo

Folha para Rascunho
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