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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 gabarito não será substituído.  

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos. 

• Término da avaliação: 21:30 horas. 
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DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERAL II 

PROFº TAKEO 
Utilize a Tabela de INSS para os exercícios 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Um funcionário recebe o valor em carteira de R$ 3.641,03, trabalhou 44 horas semanais, não fez nenhuma hora 
extra e não possui nenhum dependente. Qual o valor do INSS descontado em folha de pagamento do mesmo? 
a) R$ 145,64 
b) R$ 275,43 
c) R$ 345,92 
d) R$ 482,47 
 
QUESTÃO 02 
Um funcionário recebe o valor em carteira de R$ 11.529,00, trabalhou 44 horas semanais, não fez nenhuma hora 
extra e não possui nenhum dependente. Qual o valor do INSS descontado em folha de pagamento do mesmo? 
a) R$ 724,51 
b) R$ 828,39 
c) R$ 923,96 
d) R$ 1.614,06 
 
QUESTÃO 03 
Um funcionário recebe o valor em carteira de R$ 3.850,00. Supondo que o mesmo tenha feito 25 horas de 50%, 
tendo trabalhado 44 horas semanais, qual o valor terá direito a receber como salário total? 
a) R$ 3.850,00 
b) R$ 656,25 
c) R$ 4.506,25 
d) R$ 4.287,50 
 
QUESTÃO 04 
Um funcionário recebe o valor em carteira de R$ 2.769,00. Supondo que o mesmo tenha feito 13 horas de 100%, 
tendo trabalhado 44 horas semanais, qual o valor terá direito a receber como salário total? 
a) R$ 3.356,35 
b) R$ 3.096,25 
c) R$ 327,25 
d) R$ 2.769,00 
 
Utilize a tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte para resolver o exercício 5. 
 

Base de cálculo mensal do IRRF Alíquota Valor a deduzir do IR 
Até R$ 1.903,98 Isento R$ 0,00 
De R$ 1.903,98 a R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80 
De R$ 2.826,65 a R$ 3.751,06 15% R$ 354,80 
De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13 
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36 
 Dedução por Dependentes R$ 189,59 

 
QUESTÃO 05 
Considere que um funcionário receba em carteira o valor de R$ 3.953,80 e trabalhe semanalmente 44 horas e 
tenha feito 8 horas extras de 100%, totalizando R$ 287,55 e mais 12 horas extras de 50%, totalizando mais R$ 
323,49. O mesmo tem direito de DSR no valor de R$ 702,28, considerando que o mês tem 30 dias e 4 domingos. 

Base de cálculo INSS para CLT, Domésticos e Avulsos   
Salário de contribuição Alíquota Valor R$ 
Até R$ 1.212,00 7,5% 90,90 
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9% 109,38 
De R$ 2.427,36 a R$ 3.641,03 12% 145,64 
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14% 482,47 
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O valor do INSS foi de R$ 573,57. O funcionário possui dois dependentes. Diante de tais informações, o valor do 
IRRF é de: 
a) 527,41 
b) 416,34 
c) 289,46 
d) 334,60 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
PROFª KATIANE 

QUESTÃO 06 
A Administração financeira deve se dedicar a avaliar e tomar decisões financeiras que impulsionem a criação de 
valor para a companhia, pois toda a sua administração, bem como a financeira, está sujeita aos acontecimentos 
econômicos e à política econômica. A cerca da Administração financeira, avalie as asserções a seguir: 
I - A administração financeira e orçamentária está estritamente ligada à Economia e Contabilidade, podendo ser 
vista como uma forma de economia aplicada, que se baseia amplamente em conceitos econômicos, como também 
em dados contábeis para suas análises. 
II - O valor de mercado é considerado um dos melhores critérios para a tomada de decisão financeira. A taxa 
mínima de atratividade deve representar a remuneração mínima aceitável para os acionistas diante do risco 
assumido. 
III- A maximização da riqueza, ou seja, a elevação da receita obtida pelos acionistas é alcançada mediante o 
incremento do valor de mercado.  
É correto o que se afirma em: 
a) I apenas.  
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 07 
Os analistas financeiros e econômicos, com a finalidade de facilitarem e interpretarem as Demonstrações 
Contábeis, utilizam índices que relacionam entre si diversas contas, principalmente do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração do Resultado de Exercício. 
Sobre a análise financeira e econômica da demonstração contábil, assinale a proposição CORRETA. 

Ativo Circulante 100.000 
Passivo 
Circulante 130.000 

Caixa 70.000 Salários a Pagar 40.000 
Clientes 30.000 Fornecedores 90.000 
Ativo Realizável a 
Longo Prazo 100.000 

Passivo Não 
Circulante 150.000 

Contas a receber  100.000 Empréstimos 150.000 

Ativo imobilizado 200.000 
Patrimônio 
Líquido 120.000 

Equipamentos 200.000 Capital social 120.000 

Ativo Total 400.000 Passivo + PL  400.000 

a) A liquidez imediata é igual à liquidez corrente. 
b) A liquidez seca é igual à liquidez corrente. 
c) A liquidez imediata é igual à liquidez seca. 
d) A liquidez seca é igual à liquidez geral. 
 
QUESTÃO 08 
Na realização da análise das demonstrações financeiras, é utilizado um grupo de índices destinado à verificação 
do nível e qualidade do endividamento. Nesse contexto, analise as assertivas a seguir sobre os índices de análise 
de estrutura de capital.  
I. Para apuração dos índices de estrutura de capital, são utilizados grupos de contas do balanço patrimonial e da 
Demonstração do Resultado do Exercício para o cálculo.  
II. Indicam tanto o tamanho da dívida quanto a capacidade da empresa em pagá-la. 
III. Uma informação obtida com a aplicação dos índices de endividamento corresponde à verificação da qualidade 
da dívida existente, analisando a composição da dívida no que se refere ao prazo para liquidação. 
É correto o que se afirma em: 
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a) I apenas.  
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 09 
Uma sociedade empresária, atendendo solicitação, apresentou a uma instituição financeira suas Demonstrações 
Contábeis para fins de análises com o propósito de obter recursos na forma de empréstimo ou financiamento. 

Balanço Patrimonial  
Ativo  Passivo 

Ativo Circulante 89.000 Passivo Circulante 68.000 
Disponibilidades 28.000     
Créditos 43.000     
Estoques 18.000     
Ativo Não Circulante 105.000 Não Circulante 36.000 
Realizável a Longo prazo 65.000     
Investimentos 12.000     

Imobilizado 28.000 
Patrimônio 
Líquido 90.000 

    Cap. Social 60.000 
    Reservas de Lucros 30.000 
Total do Ativo 194.000 Total passivo e PL 194.000 

Para conhecer a saúde financeira da empresa, com relação sua liquidez de longo prazo, os analistas tomaram 
para a análise o Balanço Patrimonial. Ao analisar a capacidade de pagamento da empresa, os analistas 
constataram que, de acordo com o balanço apresentado o índice de Liquidez Geral é de: 
a) 0.86 
b) 1.31 
c) 1.48 
d) 0.96 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CUSTOS 
PROFª ANA PAULA BARBOSA 

QUESTÃO 10 
O cenário econômico mundial exige das organizações ações rápidas e preventivas relacionadas à tomada de 
decisão. Esta exigência se deve ao constante crescimento tecnológico e à forte concorrência externa. Nesta 
direção, vale elucidar que na literatura contábil há ferramentas que proporcionam o conhecimento da 
lucratividade dos produtos vendidos através da definição do ponto de equilíbrio, da margem de contribuição e 
de segurança, com objetivo de fornecer subsídios para maximização dos lucros da empresa. Quando se refere à 
análise da relação Custo X Volume X Lucro, é imprescindível saber o conceito, a importância, saber efetuar o 
cálculo e interpretar os devidos resultados da Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio e etc. De acordo com 
as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que corresponde a sequência exata de V (Verdadeiro) e F 
(Falso): 
I - O Ponto de Equilíbrio Econômico é quando a margem de contribuição se iguala ao custo fixo ou aos custos e 
despesas fixas, é chamado de PONTO DE EQUILÍBRIO (BREAK EVEN POINT). E indica o nível de atividade no qual 
a empresa tem lucro zero, ou seja, onde os custos totais ou custos e despesas totais são iguais às receitas totais. 
II - A Margem de Contribuição representa o valor que cobrirá os Custos e Despesas Variáveis da empresa e 
proporcionará o lucro. É um conceito de extrema importância para o Custeio Variável e para a tomada de decisões 
gerencias. Em termos de produto é a diferença entre o Preço de Venda e a soma dos Custos e Despesas Fixas. 
Além disso, representa a quantia (ou índice) das vendas que excede as vendas da empresa no ponto de equilíbrio. 
Representa quanto que as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo. 
III - O Ponto de Equilíbrio Financeiro ocorre quando existe lucro na empresa e esta busca comparar e demonstrar 
o lucro da empresa em relação à taxa de atratividade que o mercado financeiro oferece ao capital investido. 
IV - O Ponto de Equilíbrio Contábil é representado pelo volume de vendas necessárias para que a empresa possa 
cumprir com seus compromissos financeiros. 
a) F; V; V; V. 
b) V; F; F; F.  
c) F; F; F; F. 
d) F; F; V; F. 
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QUESTÃO 11 
A empresa Minas Gerais S/A produz no 1º Semestre de 2022 um só produto e possui a seguinte estrutura de 
preço e custo:  
Custos e despesas variáveis por unidade – R$ 1.000,00; 
Preço de venda por unidade – R$ 2.000,00; 
Custos e despesas fixas totais - R$ 400.000,00. 
Com base nos dados acima, você futuro analista de custos com conhecimentos de contabilidade e análise de custos 
auxilie o gestor da empresa Minas Gerais no processo de tomada de decisão, informando o valor do volume de 
vendas, em unidades, que irá produzir lucro antes dos juros e do imposto de renda (lucro operacional) de 40% das 
vendas e o valor do ponto de equilíbrio contábil em quantidade (unidades), respectivamente.  
a) 2.000 unidades e R$ 400 unidades. 
b) 400 unidades e R$ 2.000 unidades. 
c) 2.000 unidades e R$ 4.000 unidades. 
d) 4.000 unidades e R$ 2.000 unidades. 

 
QUESTÃO 12 
A empresa Mineirinhos Ltda produz 20.000 unidades de um único produto que possui um preço de venda 
unitário de R$ 15,00 e possui os demais dados: 
Custo Variável = R$ 8,00 a unidade. 
Custos Fixos = R$ 60.000,00 ao mês. 
Despesa Variável = R$ 4,00 a unidade. 
Despesas Fixas = R$ 39.000,00 ao mês. 
Patrimônio Líquido = R$ 60.000,00 ao mês. 
Taxa de atratividade (remuneração do capital próprio investido ou custo de capital) = 5% ao mês. 
Depreciação = 20% dos CDF (custos ou gastos não desembolsáveis). 
Qual o valor do Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) em quantidade e o do Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) 
em valores, respectivamente? 
a) 34.000 unidades; R$ 510.000,00. 
b) 34.000 unidades; R$ 396.000,00. 
c) 26.400 unidades; R$ 510.000,00. 
d) 26.400 unidades; R$ 396.000,00. 
 
QUESTÃO 13 
A empresa DOC TOC para produzir 150.000 unidades tem R$ 2.400.000,00 de custos variáveis totais e R$ 
1.200.000,00 de custos fixos totais. Sabendo-se que o preço de venda é de R$ 31,00 por unidade, qual é valor do 
lucro unitário e o valor do ponto de equilíbrio (R$), respectivamente?  
a) R$ 8,00; R$ 3.720.000,00. 
b) R$ 7,00; R$ 2.480.000,00. 
c) R$ 8,00; R$ 2.325.000,00. 
d) R$ 7,00; R$ 4.650.000,00. 
 
QUESTÃO 14 
A Cia FORT TS fabrica equipamentos de torno e solda. Em um determinado mês, produz e vende 400 unidades 
ao preço unitário de R$ 2.500,00. A estrutura de custos e despesas da empresa é a seguinte:  
 

1. Custos e Despesas Variáveis R$ 1.500,00 por unidade 

2. Custos e Despesas Fixas R$ 200.000,00 por mês 

 
Com base nos dados apresentados é correto afirmar que: 
a) O resultado da empresa é nulo. 
b) A empresa nestas condições obtém um lucro de R$ 65.000,00. 
c) A empresa apura, no período, um prejuízo de R $110.000,00. 
d) O ponto de equilíbrio da empresa se dá após a venda de 200 unidades. 
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QUESTÃO 15 
Com base nos dados da empresa Iturama Ltda a seguir: 

Preço de venda por unidade R$ 1.000,00 
Margem de contribuição unitária R$ 400,00 
Custos e despesas fixas totais R$ 300.000,00 

Qual o valor do ponto de equilíbrio em quantidades, e quantas unidades deveriam ser vendidas para que o lucro 
fosse de R$ 160.000,00, respectivamente? 
a) 700 unidades; 750.000 unidades. 
b) 750 unidades; 400 unidades. 
c) 500 unidades; 767 unidades. 
d) 750 unidades; 1.150 unidades. 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLÍTICA 
TUTOR MÁRIO 

QUESTÃO 16 
O sistema econômico é a forma de organizar a economia na sociedade. Ele é classificado em dois tipos: economia 
de mercado (capitalista) e economia planificada (socialista). Considerando que a economia de mercado é um 
sistema capitalista, compreende-se que ele é descentralizado e o mercado autorregula-se. Dessa forma, 
identifique a resposta que corresponde corretamente a uma característica do sistema de economia de mercado 
ou capitalista. 
a) oferta e a demanda são reguladas pelo mercado, intervindo no Estado. 
b) A iniciativa de mercado é regulada pelo intervencionismo estatal. 
c) O Estado intervém na economia e regula o mercado. 
d) Os fatores de produção são de propriedade privada. 
 
QUESTÃO 17 
A economia está presente no dia a dia das pessoas e sua importância para a sociedade é imensa. Qual das 
seguintes assertivas definem com clareza e síntese o que vem a ser economia? 
a) A economia é uma ciência exata e o caráter do homem é moldado pela sociedade em que ele vive. 
b) A palavra economia vem do grego e significa "aquele que gerencia uma indústria". 
c) A economia é o resultado da condução do homem nas transações logísticas. 
d) Segundo Rossetti (2002), é um estudo da forma como os homens agem, vivem e pensam na sociedade. 
 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 
TUTORA ALDENI 

QUESTÃO 18 
A filosofia esta  sempre procurando o que e  mais geral, procurando a formaça o de um ponto de vista unificado. 
Procura sempre responder as questo es do espí rito humano, buscando pelas leis mais universais que envolvem a 
conformizaça o e as concluso es da cie ncia. 
Nesse sentido, relacione as colunas corretamente sobre os tipos de conhecimentos filoso ficos e as suas 
caracterí sticas: 
I- Valorativo 
II- Na o verifica vel 
III- Racional 
IV- Sistema tico 
V- Infalí vel e exato 
A- as possibilidades e enunciados visam a uma interpretaça o harmoniosa da realidade estudada, numa tentativa 
de entender em sua totalidade. 
B- as possibilidades e postulados na o sa o submetidas a experimentaço es. 
C- pressupostos filoso ficos na o podem ser confirmados nem recusados. 
D- consistem em possiblidades filoso ficas baseadas na experie ncia, e na o na descoberta. 
E- conjunto de enunciados logicamente ligados. 
Assinale a alternativa que correlaciona a s colunas: 
a) I-A; II-B; III-C; IV-D; V-E 
b) I-D; II-C; III-E; IV-A; V-B 
c) I-D; II-B; III-A; IV-E; V-C 
d) I-C; II-D; III-E; IV-A; V-B 
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QUESTÃO 19 
As pesquisas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. É muito importante que o pesquisador, ao 
fazer o delineamento de sua pesquisa, escolha os métodos que irá utilizar. 
Sobre a classificação das pesquisas, analise as afirmativas e julgue em V (Verdadeira) e F (Falsa). 
I- Quanto a abordagem, a pesquisa pode ser classificada em qualitativa, quantitativa e mista. 
II- Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser classificada em: experimental, bibliográfica, documental, 
campo, ex-post-facto, pesquisa em levantamento.  
III- Quanto á natureza ela pode ser classificada em exploratória, descritiva e explicativa. 
IV- Quanto aos objetivos de uma pesquisa, ela pode ser classificada em básica e aplicada. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e IV 

DISCIPLINA: DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
TUTORA: LEILANE 

QUESTÃO 20 
João contrata Maria para trabalhar em sua empresa recebendo um salário mínimo. Para tanto fazem um contrato 
de experiência informal de 100 dias sem anotar nada na carteira de trabalho. Sobre o contrato de experiencia: 
a) O contrato de experiencia está errado pois não existe contrato informal e sem anotação na carteira. Além disso, 
o prazo máximo é de 90 dias. 
b) O contrato está errado apenas pelo fato de ter sido sem anotação em carteira 
c) O contrato está errado apenas pelo fato de ser 100 dias 
d) O contrato está correto, pois no contrato de experiência não precisa de anotação em carteira, podendo ser 
informal. 
 
QUESTÃO 21 
Micalatéia foi contratada para trabalhar para a empresa de Hermanoteu. Hermanoteu exigiu que Micalatéia 
abrisse uma empresa do tipo MEI para fazer a contratação de Micalatéia. Micalatéia tem horário para chegar, é 
subordinada a Hermanoteu, recebe pela prestação de serviço todo 5º dia útil e não pode enviar outra pessoa para 
prestar o serviço em seu lugar. 
De acordo com o enunciado responda: 
a) Micalatéia é uma pessoa jurídica que presta serviço para Hermanoteu. Não há relação de emprego 
b) O contrato de trabalho de Micalatéia é uma relação de emprego e a abertura do MEI não irá desvirtuar essa 
relação pois há: subordinação, onerosidade (pagamento de salário), habitualidade, pessoalidade. 
c) O fato de existir subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade não faz a relação tornar-se relação 
de emprego 
d) O que vale é a intenção de Hermanoteu e Micalatéia. Se Micalatéia abriu uma empresa MEI ela concordou em 
não ser empregada. 
 
QUESTÃO 22 
Cristina está trabalhando como empregada na empresa GatoseGatos Ltda. A diretora diz para Cristina fazer um 
determinado serviço, dentro de suas atribuições e Cristina não cumpre a ordem, por pura implicância. 
a) O não cumprimento de ordem de superior é ato de insubordinação e pode ensejar Rescisão por Justa Causa. 
b) O empregado não é obrigado a cumprir as ordens de seus superiores. 
c) Cristina está errada, porém a insubordinação não é causa para ensejar uma Rescisão por Justa Causa. No 
máximo uma advertência. 
d) A justa causa pelo ato de insubordinação pode ser dada a qualquer tempo, mesmo que ocorra um lapso 
temporal muito grande. 


