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1º SEMESTRE - 2013 

INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: CONTABILIDADE DE CUSTOS I 

Profª. Geniana 

 

01) A Contabilidade de Custos pode ser definida como o processo ordenado de usar os 

princípios da contabilidade geral para registrar os custos de operação de um negócio. O 

nascimento da contabilidade de custos decorreu da necessidade de maiores e mais 

precisas informações, que permitissem uma tomada de decisão correta após o advento 

da Revolução Industrial. Anteriormente à Revolução Industrial, a contabilidade de 

custos praticamente não existia, já que as operações resumiam-se basicamente em 

comercialização de mercadorias. Com base nas informações abaixo sobre custos e 

despesas, margem de contribuição, custeio variável, custos fixos e custo variável 

assinale a Alternativa CORRETA. 

 

 I-Custos representam os gastos relativos a bens e serviços que não são utilizados na 

produção de outros bens ou serviços. Despesas consistem no pagamento do bem ou 

serviço,  independentemente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido. 

II- Margem de Contribuição: A MC é um conceito de extrema importância para o 

Custeio Variável e para a tomada de decisões gerencias. Em termos de produto a MC é 

diferença entre o Preço de Venda e a Soma dos Custos e Despesas Fixas.  

 III- Custeio Variável : nesse método de custeio só os custos variáveis e as despesas 

variáveis são apropriados ao produto, às mercadorias ou aos serviços. Os custos fixos e 

as despesas fixas não são a eles apropriados os produtos. Não existe nesse sistema os 

conceitos de custo total. Existe sim, um Custo variável e uma Margem de Contribuição. 

IV) Custos fixos são aqueles que o total não varia proporcionalmente ao volume 

produzido. Custos variável são aqueles que variam proporcionalmente ao volume 

produzido. 

a) Apenas a I, II, III estão corretas; 

b) Apenas II, III, IV estão corretas; 

c) Apenas I, II, III, IV estão corretas; 

d) Todas estão corretas. 

 

02) A Margem de Contribuição representa o valor que cobrirá os Custos e Despesas 

Fixas da empresa e proporcionará o lucro. A MC é um conceito de extrema importância 

para o Custeio Variável e para tomada de decisões gerenciais. A análise da MC é outro 

instrumento que os gerentes usam para tomar decisões. Do ponto de vista da análise da 

MC, as despesas são classificadas como Fixas ou Variáveis. Os Custos Variáveis e as 

Despesas variáveis são deduzidos das vendas para obter a MC. Como você vai ser um 

ótimo Contador, qual a fórmula para o cálculo da Margem de Contribuição? 

 

a) Preço de Venda + (Custo Fixos – Despesas Fixas) = Margem de Contribuição. 

b) Preço de Venda – (Custo Fixos + Despesas Fixas) = Margem de Contribuição. 

c) Preço de Venda + (Custo Variáveis – Despesas Variáveis) = Margem de Contribuição 

d) Preço de Venda – (Custos Variáveis + Despesas Variáveis) = Margem de 

Contribuição. 
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03) Assinale a alternativa correta que corresponde a classificação dos elementos 

seguintes: em despesas fixas (DF), custos fixos (CF), despesas variáveis (DV), custos 

variáveis (CV), investimento (I) ou perda (P). 

I- Embalagem consumida na indústria____ 

II- Ociosidade de mão-de-obra______ 

III- Aquisição de veículos para entrega______ 

IV- Comissões sobre vendas______ 

V- Aluguel de escritório administrativo____ 

VI- Gastos com depreciação da fábrica____ 

a) DF; P; CF; DV; I; CV. 

b) DF; I; CF; DV; P; CV. 

c) CV; P; I; DV; DF; CF. 

d) DV; DF; P; CV; CF: I. 

 

04) A empresa JJ e Cia  adota o Método de Custeio Variável   para avaliar sua produção 

e  tomada de decisão. No mês de fevereiro de 2017, produziu e vendeu 5.000 unidades 

de determinado produto. Faça a avaliação utilizando esse método e com base no 

resultado assinale a alternativa que se encontra de acordo com as informações obtidas: 

 Preço de venda unitário: R$ 25,00; 

 Custo Variável unitário: R$ 11,00; 

 Custo fixo mensal R$30.000,00. 

 Unidades vendidas: 5.000  

 Aluguel do escritório administrativo: R$ 800,00. 

Considerando as informações apresentadas, o Custo variável; Margem de Contribuição; 

Lucro unitário, são respectivamente: 

 

a) R$30.000,00; R$ 94.200,00; R$ 9,75; 

b) R$ 55.000,00; R$ 94.200,00; R$ 9,75; 

c) R$ 55.000,00; R$ 70.000,00; R$ 7,84; 

d) R$ 55.000,00; R$ 65.000,00; R$ 7,84. 

  

 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL 

Prof. Ronaldo Carvalho 

 

05) Paulo, casado no regime de comunhão parcial com Jacobina, é empresário 

enquadrado como microempreendedor individual (MEI). O varão pretende gravar com 

hipoteca o imóvel onde está situado seu estabelecimento, que serve exclusivamente aos 

fins da empresa. De acordo com o Código Civil, assinale a opção correta.  

a) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de 

bens, gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu estabelecimento. 

b) Paulo não pode, sem a outorga conjugal, gravar com hipoteca os imóveis que 

integram o seu estabelecimento, salvo no regime de separação de bens.  

c) Paulo, qualquer que seja o regime de bens, depende de outorga conjugal para gravar 

com hipoteca os imóveis que integram o seu estabelecimento. 
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d) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, gravar com hipoteca os imóveis 

que integram o seu estabelecimento, salvo no regime da comunhão universal. 

 

06) No Rio Grande do Norte, um Ford Del Rey seguia seu caminho numa estrada 

escura, levando cinco pessoas que não sabiam que aquela última hora lhes seria trágica. 

Nas proximidades do Parque de Vaquejadas do município de Santo Antônio, a morte 

surgiu, estúpida: o motorista de um caminhão caçamba, empregado de uma destilaria da 

região, tinha estacionado o veículo na via sem acostamento e apagado as luzes. 

Ninguém sobreviveu à colisão no Del Rey. Processado criminalmente, o motorista 

chamado Antônio foi condenado pelo que fizera: homicídio culposo, pois é imprudente 

deixar um veículo parado na estrada, sem luzes e sinalização, em meio à noite escura. 

Quando seu vulto foi visto, já tinha as feições da desgraça, da morte cruenta entra as 

ferragens, brindando com dor a vida dos que ficam: quatro das vítimas tinham filhos 

menores. Os familiares dos que morreram processaram a destilaria, pedindo indenização 

pelos danos morais decorrentes da dor que lenhara seus corações, além de pensões 

alimentícias para as viúvas e os órfãos, permitindo-lhes sobreviver sem os pais que lhes 

foram arrancados. A destilaria defendeu-se alegando que nada fizera e que a culpa era 

toda dele, o Antônio imprudente que não tinha ordens, nem autorização, para fazer o 

que fizera. Ante o exposto pode-se afirmar que: 

a) Haverá responsabilidade por parte da Destilaria por ato praticado pelo motorista 

Antônio. 

b) Haverá responsabilidade solidária entre a Destilaria e o motorista Antônio. 

c) Haverá responsabilidade somente de Antônio. 

d) Não haverá nenhuma responsabilidade pelo ato praticado. 

 

07) Renato e Flávio eram sócios da pessoa jurídica X Comércio de Alimentos Ltda. 

Flávio era casado sob o regime de comunhão universal de bens e Renato era viúvo. Em 

julho de 2007, Renato faleceu em virtude de acidente automobilístico, deixando como 

único herdeiro seu filho de quatorze anos, o qual ficou sob a tutela de seu tio João. Com 

base nessa situação hipotética, assinale a opção correta:  

 a) O filho de Renato, representado por João, com a concordância do sócio 

remanescente, poderá continuar a empresa, sendo desnecessária autorização judicial se 

essa hipótese de sucessão estiver prevista no contrato social.  

b) Os bens particulares, estranhos ao acervo da empresa, que o filho de Renato já 

possuía ao tempo da sucessão não responderão por dívidas da sociedade.  

c) Se, durante a fase de liquidação, Flávio optar pela dissolução da sociedade, na 

alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio da empresa, será necessária a 

outorga de sua esposa.  

d) Se João não puder exercer atividade de empresário, para que o filho de Renato possa 

continuar a empresa, deve-se nomear, com a aprovação judicial, um ou mais gerentes, 

ficando João isento da responsabilidade pelos atos do gerente nomeado.  

 

08) CHAOLIN está a vender produtos falsificados, motivo pelo qual aumentou 

arbitrariamente seus lucros, contrariando o disposto na legislação. Ante tal fato pode-se 

afirmar que: 

a) CHAOLIN comete infração à ordem econômica, uma vez que há conjunção entre 

conduta e efeito. 

b) CHAOLIN poderá ser apenas multado pelo CADE – Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. 

c) O CADE não poderá impor nenhuma penalidade à CHAOLIN. 
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d) O CADE poderá multar CHAOLIN, além de publicar em jornal um extrato da 

decisão condenatória, cancelar benefícios fiscais e proibi-lo de contratar com o poder 

público. 

 
 

Disciplina: ESTATÍSTICA 

Prof. Onivaldo Batista 

 

09) Para a população dos alunos do 3º semestre de Administração da FAMA (Faculdade 

Aldete Maria Alves), são apresentadas diversas variáveis que constavam em 

questionários. Classifique-as em: (N) para variável qualitativa nominal, (O) para 

variável qualitativa ordinal, (D) para variável quantitativa discreta ou (C) para 

variável quantitativa contínua. 

a. (  ) Sexo 

  b. (  ) Cor dos olhos 

c. (  ) Idade, em anos 

d. (  ) Altura, em centímetros 

e. (  ) Grau de escolaridade do responsável 

f. (  ) Classe social a que pertence  

g. (  ) Renda mensal dos integrantes da casa onde mora 

h. (  ) Número de televisores que existem na casa onde mora  

 

Após a classificação o resultado é: 

 

a) D N N O O D C C                                                        

b)N N C D O O D C 

c)N D N D D C O O 

d) N N D C O O C D                                                          

 

10) Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto 

de seis regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese).  

Taxas de desemprego nas regiões metropolitanas 

Março/2010 

 

Supondo que o total de pessoas pesquisadas na Região Metropolitana de Porto Alegre 

equivale a 250 000, o número de desempregados em março de 2010, nessa região, foi 

de: 
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a) 24 500  

b) 25 000  

c) 220 500  

d) 223 000  

 

11) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a 

temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a 

partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que 

os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências 

climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão 

indicadas no quadro: 

 
Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, 

iguais a: 

 a) 17 °C, 17 °C e 13,5 °C 

 b) 17 °C, 18 °C e 13,5 °C 

 c) 17 °C, 13,5 °C e 18 °C  

 d) 17 °C, 18º C e 21,5 °C  

 

12) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, o 

candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso 

de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro, 

são apresentados os pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e 

Conhecimentos Gerais, assim como a média, a mediana e o desvio padrão dos dois 

candidatos. Dados dos candidatos no concurso: 
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O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, 

é:  

a) Marco, pois a média e a mediana são iguais. 

b) Marco, pois obteve menor desvio padrão.  

c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19, em Português.  

d) Paulo, pois obteve maior mediana.  
 
 

 

Disciplina: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Prof. Cleber Verginio 

 

13) A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados 

ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas 

de pesquisa. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

A entrevista é um importante instrumento de trabalho em vários campos da ciência. 

Logo, qual das alternativas abaixo não corresponde a vantagem de se utilizar a 

entrevista como recurso metodológico. 

a) Pode ser utilizada com todos os segmentos da população: analfabetos ou 

alfabetizados. 

b) Há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, 

formular de maneira diferente; especificar algum significado, como garantia de 

estar sendo compreendido. 

c) Possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, 

pelo questionador, pelo seu aspecto físico, suas atitudes, ideias ou opiniões. 

     d) Oferece maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o 

entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz: registro de reações e gestos. 
 

14) Ao estudarmos os diferentes tipos de conhecimento, foi possível reconhecer que o 

conhecimento científico possui características marcantes, dentre as quais podemos 

citar como corretas: 

a) Metodológico e irracional. 

b) Metodológico e não sistêmico. 

c) Sistêmico e sem método. 

d) Racionalidade e sistemático. 

 

15) "O ministério da saúde adverte: Fumar faz mal à saúde". Você já leu isso em 

muitos jornais e revistas, já ouviu, com poucas variações, campanhas em rádio e 
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televisão sobre esse mesmo assunto. Sobre que tipo de conhecimento se 

fundamenta a advertência do Ministério da Saúde? 

a) A advertência do governo tem fundamentação filosófica, porque homens não 

fumantes são mais felizes. 

b) A advertência do governo tem caráter religioso, porque pretende associar a 

prática do fumo à quebra de um dogma. 

c) A advertência do governo tem fundamento popular, porque o preço do cigarro 

não permite que todas as pessoas comprem cigarros. 

d)   A advertência do ministério da Saúde tem fundamento científico, porque o fumo 

é um dos causadores de doenças pulmonares e altamente cancerígeno. 

 

16) Nas pesquisas estatísticas é muito comum recorrer a uma amostra para que a partir 

deste subgrupo se estenda os resultados para a população. Logo, um dos desafios é 

determinar o tamanho da amostra, nesse sentido, sobre a determinação do tamanho 

da amostra não é correto afirmar: 

a) quanto mais elevado for o nível de confiança maior será o tamanho da amostra 

em relação a população. 

b) quanto maior a margem de erro admitida, menor a precisão dos resultados 

estatísticos. 

c) os resultados estatísticos tendem a ser mais confiáveis na medida em que o 

tamanho da amostra se aproxima do tamanho da população. 

d) quanto maior a margem de erro, maior é o tamanho da amostra em relação a 

população. 

 

 

Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA 

Prof. Ana Paula Basílio 

17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARQUES, S. V. D.; MARTINS, G. B.; SOBRINHO, O. C. Health, labor and 

subjectivity: considerations about absenteeism-disease of workers at a public university 

Apesar dos números cada vez mais significativos de doenças psicológicas/ psiquiátricas 

relacionadas ao ambiente de trabalho, ainda há muita resistência à atuação da Psicologia 

no ambiente organizacional. A Psicologia Organizacional, inicialmente denominada 

como Psicologia Industrial, estuda os fenômenos psicológicos presentes nas 

organizações. Mais especificamente, atua sobre os problemas organizacionais ligados à 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 3º PERÍODO 

 
gestão de recursos humanos (ou gestão de pessoas). A psicologia está ligada a empresas, 

seja no bem-estar de cada um dos colaboradores, e até mesmo nas emoções geradas 

num ambiente de trabalho. Sobre a Psicologia, assinale a alternativa incorreta: 

a) tem como objeto de estudo, o homem, seu comportamento e seus aspectos psíquicos.  

b) passou a ser considerada uma ciência a partir da criação do Laboratório de 

Psicofisiologia Experimental na Alemanha. 

c) utiliza práticas alternativas como reiki, meditação, astrologia e misticismo em sua 

aplicação prática. 

d) ao contrário da Psiquiatria, não mantêm o foco nos aspectos e funcionamento 

psicológicos que se desviam da “normalidade” e na medicação da doença. 

 

 

18) Segundo uma das conceituações estudadas, personalidade é um conjunto de 

processos cognitivos e automáticos que nos fazem reagir de uma determinada forma, 

tendo em conta os diversos contextos. Na formação e estruturação da personalidade de 

um indivíduo, deve ser levado em conta que: 

 

I. Personalidade, em sua formação, depende exclusivamente de fatores 

ambientais.  

II. Disposições herdadas têm mínima atuação na formação e estruturação da 

personalidade de um indivíduo.  

III. Dimensões biológicas e culturais da personalidade interagem e 

contribuem para a sua constituição como tal.  

 

Analisando-se os itens anteriores, verifica-se que: 

a) apenas o item I está correto. 

b) apenas os itens I e II estão corretos. 

c) apenas o item III está correto. 

d) apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a personalidade, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se queremos entender melhor o comportamento de alguém na organização, é bom 

que saibamos alguma coisa sobre sua personalidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_pessoas
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b) Por “personalidade” podemos entender um conceito dinâmico que descreve o 

crescimento e o desenvolvimento de todo o sistema psicológico do indivíduo. Uma 

Organização dinâmica interna daqueles sistemas psicológicos do indivíduo que 

determinam o seu ajuste individual ao ambiente. 

c) Não há necessidade de as organizações considerarem aspectos da personalidade no 

ambiente organizacional. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

20) A construção do conhecimento humano alicerça-se nas experiências cultural e social 

do homem, a partir de sua concepção de mundo. A influência dos meios social, histórico 

e cultural contribui significativamente no processo de desenvolvimento do indivíduo. A 

formação cognitivo-social desse indivíduo acompanha a evolução das mudanças 

ocorridas ao longo de sua vida no seu contexto social, histórico e cultural. Sobre os 

tipos de conhecimento, assinale a alternativa incorreta: 

a) o conhecimento científico é produzido de forma sistematizada e comprovada. 

b) o conhecimento religioso é uma forma de conhecimento que pode influenciar o 

comportamento e valores das pessoas. 

c) um fato que hoje é considerado conhecimento do senso comum, pode ser modificado 

ou vir a ser considerado conhecimento científico. 

d) o conhecimento do senso comum não deve ser considerado, pois não possui 

comprovação, não é verdadeiro. 

 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO I 

Profª. Bácima Simão 

 

21) As organizações podem ser definidas como um conjunto de pessoas que se reúnem 

na busca de um ou mais objetivos comuns, cabendo a seus dirigentes encontrar métodos 

de trabalho que produzam mais com menos recursos, de modo a tornar a organização 

mais eficiente. Desta forma, pode-se afirmar que as organizações são importantes para a 

sociedade contemporânea, considerando seu papel é INCORRETO afirmar que  

a) a sociedade humana é feita de organizações que fornecem os meios para o 

atendimento das necessidades das pessoas.  

b) as organizações fornecem ainda os meios de subsistência para muitas pessoas.  

c) o desempenho das organizações é importante para clientes e usuários, mas irrelevante 

para os demais stakeholders, como fornecedores e comunidade em geral.  

d) a administração é que faz as organizações utilizarem corretamente os recursos para 

atingir seus objetivos.  

 

22) As funções administrativas podem se compreendidas como um processo contínuo 

de planejar, organizar, dirigir/liderar e controlar. Neste sentido, numere a COLUNA II 

de acordo com a COLUNA I fazendo a correspondência do significado do termo com a 

respectiva função administrativa. 

 

COLUNA I                                                                               COLUNA II 
1. Controle. (  ) Processo de interpretar a missão e estabelecer os objetivos da organização, bem 

como os meios necessários para o alcance desses objetivos com o máximo de eficácia, 

caracteriza a função de 

2. Direção/Liderança. (  ) Processo de definir e dividir o trabalho e os recursos necessários para realizar os 

objetivos, caracteriza a função de 

3. Planejamento. (  ) Processo de trabalhar com as pessoas, desempenhando a habilidade de influenciar 
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as pessoas de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com 

entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização, caracteriza a 

função de  

4. Organização. (  ) Processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a necessidade de 

modificá-los, caracteriza a função de 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

a) 1 2 3 4. 

b) 2 1 4 3. 

c) 4 3 1 2. 

d) 3 4 2 1. 

 

23) Márcia trabalha na Intertech há dois anos. Em uma reunião da Diretoria, ficou 

sabendo de sua futura promoção, Gerente do Departamento Financeiro da empresa 

Intertech. A primeira preocupação de Márcia foi sobre sua real preparação para assumir 

o novo cargo. Identifique a alternativa correta sobre as habilidades e competências 

necessárias para que Márcia assuma a função de gerente do departamento financeiro 

nesta organização, segundo Katz (2010). 

a) Deve ter conhecimento sobre finanças, habilidade conceitual, independente da 

atitude. 

b) Deve ter conhecimento sobre finanças, habilidade técnica e ser passiva. 

c) Deve ter conhecimento sobre finanças, habilidade humana e ter atitude. 

d) Deve ter conhecimento sobre finanças, habilidade técnica e ter atitude. 

 
24) Rita Bastos acabara de assumir um importante cargo na Alpha & Beta, uma empresa 

no ramo de produtos educacionais. Aprendera que as Teorias administrativas se centram 

em cinco variáveis básicas. Ela queria trabalhar envolvendo todas essas variáveis em 

uma focalização equilibrada, mesmo sabendo que as pessoas têm primazia sobre todas 

as demais. Analise as alternativas abaixo e identifique àquela que corresponde às 

variáveis básicas das teorias Administrativas. 

a) Planejamento, organização, direção, execução e controle. 

b) Habilidade conceitual, humana, técnica, interpessoal e intrapessoal. 

c) Tarefas, Estrutura, Pessoas, Tecnologia e Ambiente. 

d) Competência, conhecimento, habilidade, atitude e controle. 

 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE GERAL I 

Prof. Fernando Takeo 

 

25) No caso de um estorno de uma conta de receita, como visto no exemplo abaixo, 

temos: 

D – Venda a vista 

C – Banco C/C 

a) Um fato modificativo aumentativo 

b) Um fato modificativo diminutivo 

c) Um fato misto aumentativo 

d) Um fato misto diminutivo 

 

26) Um estorno do recebimento em atraso de cliente, que gerou um juros de 2%, refere-

se a: 
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a) Um fato modificativo aumentativo 

b) Um fato modificativo diminutivo 

c) Um fato misto aumentativo 

d) Um fato misto diminutivo 

 

27) No caso de um lançamento efetuado de forma errônea, de um bem adquirido por R$ 

4.000,00, pagos a vista, por meio de cheque, onde fora lançado: 

D – Bem 

C – Banco C/C R$ 40.000,00 

A correção do mesmo e o fato contábil correto é: 

a)  D – Banco C/C 

 C – Bem 40.000,00  Fato Permutativo Qualitativo 

 

b)  D – Bem  

 C – Banco C/C 40.000,00 Fato Permutativo Qualitativo 

 

c) D – Bem 

 C – Banco C/C 36.000,00 Fato Permutativo Qualitativo 

 

d) D – Banco C/C 

 C – Bem  36.000,00 Fato Permutativo Qualitativo 

 

28) No caso de um lançamento efetuado de forma invertida, a correção do mesmo se 

dará por: 

a) um lançamento com as contas invertidas do mesmo 

b) um lançamento com as contas iguais ao do lançamento em questão 

c) dois lançamentos iguais com as contas invertidas referente ao lançamento em questão 

d) dois lançamentos inversos um do outro referente ao lançamento em questão 

 

 

Disciplina: ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

Prof. Cleber Verginio 

 

29) Partindo da hipótese de que a estimativa para os próximos 12 meses é de que a 

inflação acumulada será de 79,58%, qual a estratégia mais adequada para a empresária 

que está negociando a venda de uma geladeira no valor de R$ 5.000,00 em 12 

prestações mensais? 

 

a)  Ignorar a inflação e definir aleatoriamente uma taxa de juros para calcular o 

valor das prestações. 

b) Encontrar a inflação mensal pelo mesmo critério adotado para capitalização 

composta e, com base numa taxa real mensal, calcular a taxa aparente que será 

utilizada para estabelecer o valor das prestações futuras. 

 

c) Dividir a inflação estimada de 79,58% por 12 meses e calcular a taxa aparente 

mensal, de modo que esta última será tomada como referência para o cálculo das 

prestações futuras. 
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d) Estabelecer a taxa real anual e somar com a inflação anual para encontrar a taxa 

aparente que servirá de referência para o cálculo das prestações. 

 

30) A inflação é uma variável dada para a economia brasileira de modo que o processo 

de análise de investimento ou análise financeira não pode negligenciá-la. Contudo, na 

medida em que a inflação também é contemplada pela análise financeira, brotam duas 

diferentes taxas: a taxa aparente e a taxa real. Nesse sentido, pode-se afirmar que: 

a) Se a inflação for maior do que a taxa aparente, a taxa real será negativa. 

b) Se a taxa aparente for positiva significa que ocorrerá aumentos no poder de 

compra da aplicação. 

c) Quando a inflação é maior do que a taxa aparente o Valor Futuro será menor do 

que o Valor Presente. 

d) Uma taxa real negativa não significa perda do poder de compra do investimento. 

 

 

 

31) Um terreno está sendo oferecido por R$600.000,00 à vista ou R$200.000,00 de 

entrada e mais uma parcela de R$500.000,00 no final de um ano. Sabendo-se que no 

mercado a taxa para aplicação em títulos de renda prefixada gira em torno de 30% ao 

ano, avalie a melhor opção para um interessado que possua recursos disponíveis para 

comprá-lo. 

a) A taxa de juros anual cobrada por quem está vendendo o terreno é menor do que a 

taxa de juros disponível no mercado, portanto é melhor comprar o terreno à vista. 

b) É mais viável comprar o terreno à vista, pois a taxa de juros disponível no mercado é 

menor do que a cobrada por quem está vendendo o terreno. 

c) A taxa de juros anual cobrada por quem está vendendo o terreno é menor do que a 

taxa de juros disponível no mercado, portanto é melhor comprar o terreno a prazo. 

d) A melhor opção é comprar à vista, porque a aplicação de R$400.000,00 em títulos de 

renda pré-fixada renderá, ao final de um ano, mais do que R$100.000,00. 

 

 

32) A inflação altera o cenário econômico e, sobretudo, a expectativa das pessoas em 

relação aos compromissos financeiros futuros. Tendo como referência essa informação, 

assinale a alternativa correta. 

a) Taxas elevadas de inflação, além de modificarem os preços relativos e 

comprometerem a alocação de recursos, promovem redistribuições de renda. 

b) Num cenário econômico com estabilidade de preços o nível de dificuldade para 

estimar/calcular os preços futuros tende a ser maior. 

c) O aumento das taxas de inflação não provoca efeito algum sobre o poder de compra 

das famílias que recebem salários.  

d) Taxas elevadas de inflação tendem a diminuir a confiança dos consumidores em 

assumir compromissos financeiros futuros. 

 
 


