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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: 2 horas 30 minutos 

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

Prof. Eduardo da Costa 

01) Uma indústria de confecções tem sua produção dividida em três produtos: cadeiras, 

mesas e estofados. Na linha de produção há um funcionário, com a remuneração mensal 

de R$ 8.000,00 e tem como única atividade, a supervisão das linhas dos produtos. 

Podemos dizer que a remuneração do supervisor é um custo: 

a) Direto, independente se o objeto do custeio for  o produto ou setor. 

b) Indireto, se o objeto do custeio for o produto e direto  se o objeto do custeio for o 

setor. 

c) Indireto, independentemente se o objeto do custeio for o produto ou o setor. 

d) Direto, se o objeto do custeio for o produto e indireto se o objeto do custeio for o 

setor. 

 

02) A empresa JX, do setor de plásticos esta em seu fechamento contábil e apresenta os 

seguintes dados: 

 

 
 
Analisando os dados acima, assinale a opção CORRETA. 

a) o custo de transformação da indústria totalizou R$ 302.000,00, pois o custo de 

transformação é a soma da mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. 

b) o custo do período da indústria totalizou R$ 444.000,00, pois o custo da empresa é 

soma de todos os itens de sua atividade. 

c) o custo do período da indústria totalizou R$ 524.000,00, pois o custo da empresa é a 

soma de todos os itens apresentados.. 

d) o custo primário da indústria totalizou R$ 208.000,00, pois o custo primário leva em 

consideração a soma da mão de obra e o material direto. 

 

 

03) A empresa ECP Ltda. adquiriu em 05/2019, 76 kg de matéria prima no valor de     

$ 1.361,16, inclusos nestes $ 232,56 de ICMS e $ 64,60 referentes ao IPI. Sabendo-se 

que a empresa produz os produtos A, B e C e que consumiram respetivamente 15 kg, 11 

kg, e 12kgs, e que a empresa é contribuinte tanto do ICMS quanto do IPI, pergunta-se 

qual é o valor da matéria prima consumida no mês referente aos três produtos: 

a) R$ 364,00. 

b) R$ 210,00. 

c) R$ 532,00. 

d) R$ 358,00. 
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04) Uma indústria fabrica dois produtos, denominados A e B , utiliza o Método de 

Custeio por Absorção para apuração de seus custos. A empresa apresentou os seguintes 

dados da sua produção. 

 
Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria 

prima consumida em reais ($). Os dados apresentados representam o volume normal de 

produção. Considerando apenas as informações apresentadas, podemos afirmar que o 

custo unitário de produção do produto A foi de:  

a) $ 72,00. 

b) $ 66,00. 

c) $ 57,00. 

d) $ 54,00. 

 

 

05) A Quebra Tudo Ltda. empresa de autopeças está em fechamento do exercício e 

precisa apurar seus resultado.Com estoque inicial de produtos acabados no valor de $ 

1.500,00 apresentou as seguintes informações: 

 
Com os valores apresentados, podemos dizer que o CPV e o ARE do exercício foram 

respectivamente:  

a) $ 903 ; $ 471. 

b) $ 881 ; $ 471. 

c) $ 903 ; $ 571. 

d) $ 881 ; $ 903. 

 

               

Disciplina: ESTATÍSTICA 

Prof. Onivaldo Batista  

06) A seguir, são apresentadas frases, em que o destaque em negrito é uma variável e o 

destaque em itálico, a população. Em cada frase, classifique as variáveis em: (N) para 

variável qualitativa nominal, (O) para variável qualitativa ordinal, (D) para 

variável quantitativa discreta ou (C) para variável quantitativa contínua. 

a. (  ) Salário dos funcionários de uma empresa 

b. (  ) Número de peixes de um aquário  

c. (  ) Número de pés de café de uma fazenda  

d. (  ) Mês de aniversário dos alunos da segunda série do Ensino Médio de sua escola  
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e. (  ) Cor dos cabelos dos alunos da segunda série do Ensino Médio de sua escola 

 

Após a classificação a sequência é: 

a) NCODD 

b) CDDON 

c) DCDNO 

d) OCDND 

 

07) A Organização Mundial da Saúde utiliza o índice de massa corpórea (IMC) para a 

classificação de uma pessoa adulta, comparando sua massa e sua altura, conforme tabela 

a seguir. 

 
O cálculo desse índice é a razão entre a massa da pessoa, em kg, e o quadrado de sua 

altura, em metros.  

     Em um grupo de 100 adultos, foram medidos os índices de massa corpórea, cujos 

resultados estão representados na tabela. 

 
Complete a tabela de frequências com as colunas: frequência relativa, frequência 

relativa percentual, frequência acumulada, frequência relativa acumulada e 

frequência relativa percentual acumulada.  

    Com base na tabela construída, a frequência relativa, a frequência acumulada e a 

frequência relativa percentual acumulada da classe [30, 40[ são, respectivamente, 

iguais a: 

a) 0,08; 8 e 8%  

b) 0,32; 40 e 40%  

c) 0,40; 50 e 50%  

d) 0,07; 95 e 95%  
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08) (Unicamp-SP) O gráfico a seguir exibe o lucro líquido (em milhares de reais) de 

três pequenas empresas A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. 

 
Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que: 

a) A teve um crescimento maior do que C.  

b) C teve um crescimento maior do que B. 

c) B teve um crescimento igual a A.  

d) C teve um crescimento menor do que B. 

 

 

09) (ENEM/2014) O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a 

variação dos custos dos gastos no período do primeiro ao último dia de cada mês de 

referência. O quadro a seguir mostra informações sobre o IPCA dos meses de janeiro a 

outubro de 2011. 

 

Mês/ano Índice do mês (em %) 

Out/2011 0,43 

Set/2011 0,53 

Ago/2011 0,37 

Jul/2011 0,16 

Jun/2001 0,15 

Maio/2011 0,47 

Abr/2011 0,77 

Mar/2011 0,79 

Fev/2011 0,80 

Jan/2011 0,83 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 2011.  

Disponível em www.portalbrasil/ipca.htm  

 

De acordo com as informações dadas, a mediana e a média aritmética do ICPA, de 

janeiro a outubro de 2011, são, respectivamente,  

a) 0,53 e 0,50.  

b) 0,50 e 0,53.  

c) 0,50 e 0,49.  

d) 0,49 e 0,50.  

 

http://www.portalbrasil/ipca.htm
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Disciplina: CONTABILIDADE GERAL I 

Prof. Fernando Takeo 

10) Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 

I – Fatos Permutativos Qualitativos ocorrem com contas apenas patrimoniais 

II – Fatos Mistos ocorrem com uma conta patrimonial e uma conta de Juros ou 

Descontos 

III – Um lançamento de estorno de despesa compreende um fato modificativo 

aumentativo 

IV – Para um fato ser aumentativo, o lançamento deverá apresentar uma conta de 

resultado credora 

 

a) Apenas as afirmações I e III estão corretas 

b) Apenas as afirmações II e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmações I e II estão corretas 

d) Apenas as afirmações III e IV estão corretas 

 

11) Considere um fato modificativo diminutivo e assinale a alternativa correta: 

a)         D – Banco C/C  

 C – Venda a vista 

 

b)         D – Empréstimo a Pagar Curto Prazo 

 C – Empréstimo a Pagar Longo Prazo 

 

c)         D – Juros Recebidos 

 C – Caixa  

 

d)        D – Caixa  

 C – Material de Limpeza 

 

 

12) Assinale a alternativa que contenha respectivamente: Entrada, Entrada, Saída. 

a)         D – Fornecedor  

 D – Juros Pagos 

 C – Caixa  

 

b)         D – Caixa  

 C – Juros Recebidos 

 C – Clientes  

 

c)         D – Computador  

 D – Multifuncional  

 C – Fornecedor 

 

d)        D – Financiamentos a pagar 

 D – Juros pagos 

 C – Banco C/C 
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13) Considerando Erros de Escrituração, dê a solução adequada para o seguinte 

lançamento incorreto: 

* Aquisição de R$ 40.000,00 de mercadorias, pagos R$ 10.000,00 em dinheiro e o 

restante em cheque. 

D – Mercadorias 

C – Banco C/C  40.000,00 

 

a) Substituição da conta Banco C/C pela conta Caixa 

b) Ajuste do valor na conta Banco C/C para R$ 30.000,00 

c) Reduzir R$ 10.000,00 da conta Banco C/C e Lançar na conta Caixa R$ 10.000,00 

d) Lançar a conta Mercadorias R$ 40.000,00, a conta Banco C/C R$ 30.000,00 e a conta 

Caixa R$ 10.000,00 

 

 

Leve em consideração os seguintes lançamentos para responder às questões 14 e 

15. 

 

a) Constituição de uma entidade no valor de R$ 200.000,00, integralizando todo o 

capital. 

 

b) Aquisição de um estabelecimento no valor de R$ 80.000,00, pagos a vista. 

 

c) Aquisição de móveis para a empresa, no valor de R$ 5.000,00, pagos a vista. 

 

d) Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 15.000,00, pagos a vista. 

 

e) Aquisição de um veículo por R$ 30.000,00, pagos a vista. 

 

f) Abertura de uma conta corrente no valor de R$ 60.000,00. 

 

g) Venda de R$ 10.000,00 das mercadorias, por R$ 25.000,00, sendo recebidos R$ 

15.000,00 através de depósito bancário e o restante para 30 dias. 

 

h) Provisão das contas de água, de energia e de telefone, nos valores de R$ 50,00, R$ 

90,00 e R$ 160,00 respectivamente. 

 

i) Aquisição de R$ 25.000,00 de mercadorias, a vista, conforme cheque. 

 

j) Aquisição de máquinas, por R$ 20.000,00, para serem pagos em 30 e 60 dias. 

 

k) Fora adquirido um seguro para o estabelecimento, no valor de R$ 6.000,00, a ser 

pagos em 3 parcelas, sendo a primeira para 30 dias, com duração de 12 meses. 

 

l) Passa-se o primeiro mês do seguro. Faça os lançamentos do mesmo. 

 

14) O saldo Final da conta banco C/C é: 

a) 40.000,00 

b) 50.000,00 

c) 60.000,00 

d) 70.000,00 
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15) O lado credor do razonete da conta caixa é: 

a) 212.000,00 

b) 200.000,00 

c) 192.000,00 

d) 180.000,00 

 

 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL 

Prof. Ronaldo Carvalho 

16) Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma 

hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou 

um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos 

recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor 

de sites de Internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde 

então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada, e os resultados são promissores. A 

pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização; em 

breve, será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade 

econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta.  

a) A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de 

profissionalismo de seu titular quanto de produção de bens. 

b) A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços 

não ser um ato de empresa. 

c) A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a 

partir do registro na Junta Comercial. 

d) A atividade pode ser considerada empresa e seu titular, empresário, 

independentemente de registro na Junta Comercial. 

 

17) Segundo a doutrina, o direito comercial não se formou em uma única época nem no 

meio de um só povo. A cooperação de todos os povos em tempos sucessivos, firmada 

fundamentalmente nas bases econômicas, é que o constituíram e lhe imprimiram o 

caráter autônomo. Com relação ao direito comercial e ao empresário, assinale a opção 

correta.  

a) Os funcionários públicos estão proibidos de exercer atividade empresarial, de acordo 

com a CF e normas específicas; contudo, a proibição diz respeito ao efetivo exercício da 

atividade empresarial, não existindo restrição quanto ao fato de o funcionário público 

ser simplesmente acionista ou quotista de sociedade empresária. 

b) Nos termos do Código Civil, somente podem exercer a atividade empresarial os que 

estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, não 

havendo possibilidade de menor de dezoito anos exercer a atividade empresarial. 

c) O cosmopolitismo, a onerosidade, a informalidade e a fragmentação são as principais 

características do direito comercial. Com relação às espécies de autonomia no direito 

comercial, a doutrina destaca a autonomia substancial, que é identificada pela existência 

de um corpo legislativo codificado. 

d) Empresário é definido na lei como o profissional que exerce atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Para a doutrina, 

também será empresário aquele que organizar episodicamente a produção de certa 

mercadoria, mesmo destinando-a à venda no mercado. 

 

18) No atual cenário brasileiro, não há dúvidas de que a figura do empresário é deveras 

importante para a economia, desde a importância no que diz respeito a geração de 
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empregos, até o pagamento de tributos e circulação de produtos, serviços e moeda no 

País. Sobre a figura do empresário no Brasil, qual alternativa está de acordo com o 

Código Civil brasileiro? 

a) Ainda que representado ou assistido, o incapaz não pode continuar a empresa antes 

exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.  

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, 

salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

c) Caso venha a admitir sócios, o empresário individual não poderá solicitar ao Registro 

Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para 

registro de sociedade empresária, devendo encerrar suas atividades como empresário 

individual e abrir posteriormente a sociedade empresária. 

d) Não há tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural. 

 

19) Marina é dona de um laboratório especializado em exames patológicos, que realiza 

a pedido de médicos e hospitais. Fábio é agricultor, com atividade voltada à montagem 

de cestas de legumes e verduras orgânicas, a serem vendidas em feiras e supermercados. 

Quanto a essas atividades, 

a) são ambas empresariais, pois Marina exerce profissão de natureza científica, mas 

visando ao lucro e constituindo elemento de empresa, enquanto Fábio exerce atividade 

econômica organizada, para a produção e circulação de bens. 

b) são ambas empresariais, pois Marina exerce profissão de natureza científica, mas 

visando ao lucro e constituindo elemento de empresa, enquanto Fábio exerce atividade 

econômica organizada, para a produção e circulação de bens. 

c) somente a conduta de Fábio é empresarial, já que se trata de atividade econômica 

organizada para a produção de bens, enquanto a atividade de Marina é científica, que 

não se considera empresarial. 

d) nenhuma delas é empresarial, já que a atividade de Marina é científica, que não se 

considera empresarial, e a de Fábio é meramente agrária, também não caracterizada 

como tal. 
 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO  

Prof. Me. Wladislau 

20) A burocracia ideal enfatiza a formalização, ou seja, obediências as normas, rotinas, 

regras, diretrizes e regulamentos. Para Max Weber, a promoção ou escolha do 

profissional deve ser baseada em mérito e competência, a burocracia “boa” pode 

extinguir ou tentar contra uma arbitrariedade na composição de cargos, no entanto, 

algumas críticas são consideradas à teoria da burocracia. Baseado no texto acima analise 

as proposições abaixo. 

i) As regras passam a ser mais importante do que as metas. 

ii) Despersonalização: os funcionários se conhecem pelos cargos que ocupam 

iii) Funcionários estão totalmente voltados para os clientes 

iv) Processos empresariais mais rápidos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) As alternativas i e ii são disfunções da burocracia. 

b) As alternativas i e iii são disfunções da burocracia. 

c) As alternativas ii e iv são disfunções da burocracia. 

d) As alternativas iii e iv são disfunções da burocracia. 
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21) A gestão de recursos humanos pode auxiliar as empresas a captar colaboradores 

mais competentes para os cargos melhorando, dessa forma, a produtividade, entre as 

práticas de recursos humanos, o recrutamento e a seleção são os primeiros passos para 

conseguir bons colaboradores. Considerando estas práticas dos Recursos humanos, 

assinale a alternativa correta.  

 

a) Entrevista, testes físicos e prova de aptidão física são exemplos de recrutamento. 

b) Jornais, Rádios, Boca a boca são meios de divulgação para seleção de pessoas. 

c) Recrutamento não pode ser feito por meio de divulgação em agencias de emprego. 

d) Seleção de pessoas é um ato que “filtra” os candidatos recrutados para uma vaga. 

 

22) Depois de selecionado o colaborador, o treinamento é uma prática importante da 

gestão de recursos humanos, ele ajuda o colaborador a compreender as regras e 

diretrizes das organizações além de interagir com os colegas trabalhadores, a cultura da 

empresa e ainda os afazeres como trabalhador. A avaliação de desempenho é uma 

prática utilizada com os colaboradores, e pode auxiliar a empresa a promover ou punir 

os funcionários. Quanto ao treinamento e avaliação de desempenho assinale a 

alternativa correta. 

a) Um colaborador deve ser treinado somente após a seleção para o cargo, logo os 

colaboradores mais velhos, por saber tudo da empresa, não tem necessidade de ser 

treinado. 

b) Avaliação de desempenho que envolve todas as pessoas ligadas diretamente ao 

colaborador é chamada de avaliação 360º. 

c) A avaliação de desempenho 180 graus é aquela que o chefe avalia diretamente o 

colaborador. 

d) Treinamento deve ser feito, preferencialmente, por um colega de trabalho, do mesmo 

nível que o colaborador a ser treinado. 

 

23) A burocracia é ligada por normas e regulamentos estabelecidos previamente por 

escrito pelas organizações, como se fosse uma legislação própria, e isso define 

burocraticamente como as organizações devem funcionar. A comunicação entre os 

colaboradores deve ser feito por impessoalidade, ou seja, sem o paternalismo 

característica cultural das organizações brasileiras. Para entender melhor a teoria da 

burocracia, Weber identificou três tipos de autoridades: Racional-legal, Tradicional e 

carismática. Assinale a alternativa correta quanto os tipos de autoridades. 

 

a) Tradicional: pressupõe um tipo de dominação legal, que vai buscar a sua legitimidade 

no caráter prescritivo e normativo da lei.  

b) Racional-legal: a aceitação da autoridade se baseia na crença, na legalidade e 

regulamentos 

c) Carismática: é também chamada de feudal ou patrimonial, baseia-se na lealdade e 

confiança.  

d) Radical: propõe um domínio autoritário através de uma afeição excepcional  

 

 

Disciplina: ECONOMIA CONTEMPORÂNEA  

Prof. Me. Cléber 

24) 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 
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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. 

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. 

 

25) 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. 

 

26) 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. 

 

 

27) 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. 

 


