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———————  PORTUGUÊS  —————————

Com base na leitura que segue, responda ao que for
proposto nas questões 01 a 05:

Abaixo o mito da “crítica construtiva”

Quase todo mundo concorda: a TV que temos
nos domingos à tarde nunca foi tão ruim. Passamos
por uma tal sucessão de excrescências nesses gugus-
faustões que tudo se reduziu a uma pasmaceira
continental. Um pequeno paradoxo: a soma de todos
os ingredientes apelativos não resulta mais num circo
chocante, mas enfadonho. Não há mais excesso que
consiga nos surpreender. Daí a chatice. Dá até
preguiça. Ligar a TV no domingo à tarde é como
conversar com alguém que se imagina brilhante, mas
é apenas mal educado. Você sabe que, lá pelas tantas,
o sujeito vai desferir um palavrão fora de contexto, vai
provocar uma estultice em voz alta, vai constranger
quem estiver por perto. Você só não fica estupefato
porque, em se tratando do tal cidadão, já espera dele
a incontinência bestialógica. Esse sujeito é a TV nas
tardes de domingo.

(Eugênio Bucci)

01. Infere-se como idéia principal do texto a afirmativa
de que:
a) Ligar a TV no domingo à tarde é uma chatice,

pois cria no telespectador a vontade de desferir
um palavrão fora do contexto.

b) Os programas de TV nas tardes de domingo
nunca foram tão piores.

c) Ligar a TV no domingo é como conversar com
alguém de idéias brilhantes.

d) Os ingredientes apelativos se comparam a um
circo chocante e enfadonho.

02. Segundo o texto, a programação da TV no domingo
à tarde se reduziu a:
a) Programas transmitidos para todos os gostos.
b) Programas que buscam trazer por menor que

seja algum brilhantismo.
c) Programas recheados de marasmo e

embasbacamento.
d) Programas transmitidos para todo o país com

conteúdo constrangedor.

03. Diante da realidade televisiva, o telespectador
assume um comportamento:
a) conduzido por surpresas.
b) de quem espera uma série de bestialidades,

porém sem teor apelativo.
c) de quem aguarda a apresentação de idéias

novas e construtivas.
d) baseado na certeza de que será desferida uma

série de bestialidades insurpreendentes.

04. No período: “Passamos por uma tal sucessão de
excrescências nesses gugus-faustões que tudo
se reduziu a uma pasmaceira continental.”, o
vocábulo grifado pode ser substituído
semanticamente por:
a) excessos
b) brilhantismos
c) estultices
d) palavrões

05. No trecho: “Você sabe que, lá pelas tantas, o
sujeito vai desferir um palavrão fora de contexto,
vai proclamar uma estultice em voz alta, vai
constranger quem estiver por perto.”, o sujeito das
duas últimas orações é:
a) a expressão “o sujeito”
b) você
c) oculto e determinado
d) oculto e indeterminado

06. A alternativa em que a palavra destacada assume
a função morfológica de conjunção explicativa é:
a) Assim que saíres de casa, feche a porta e leve

a chave.
b) Como estivesse bastante cansado, optou por

ficar em casa.
c) Não se aborreça, que estamos lutando para

solucionar o problema.
d) O candidato teve que acompanhar o fiscal até

a saída do local de prova.

07. Na frase: “Passaram duas meninas a discutir, uma
a gesticular com ar de preocupada e outra com a
face avermelhada.”, o termo a  apresentado em 3
situações no período está empregado,
sucessivamente, como:
a) preposição, pronome, preposição
b) preposição, preposição, artigo
c) pronome, preposição, artigo
d) artigo, preposição, artigo

08. Em todos os períodos há orações subordinadas
substantivas, EXCETO em:
a) Consta que esses homens foram presos

anteriormente.
b) Toda criança tem necessidade de que alguém

a ame.
c) A dúvida é se você virá ao meu encontro.
d) A idéia me veio quando ancorei o barco na ilha

deserta.

09. O emprego da Concordância Verbal foi feito de
forma adequada em:
a) Devem haver aqui pessoas com muitas

dificuldades.
b) Eles parece estarem morrendo de fome.
c) Todos parecem terem ficado entristecidos.
d) Registrou-se as crianças ontem no cartório.
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10. A opção que não apresenta INCORREÇÃO no
tocante ao emprego do acento indicativo de crase é:
a) Escrevia todos os seus textos à lápis para, em

seguida, digitá-los.
b) Não sabia que até o réu tem direito à compulsar

os autos durante o interrogatório.
c) A sociedade pede responsabilidade àqueles que

pretendem assumir a chefia da nação.
d) Ocorrendo à falta de talento, um artista não terá

acesso à nenhum órgão da imprensa.

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. Identifique o que for INCORRETO:
a) Dentre as funções da Contabilidade, temos as

funções administrativa e econômica.
b) A identificação dos elementos que compõem o

patrimônio diz respeito ao aspecto qualitativo.
c) A mensuração dos elementos que compõem o

patrimônio se refere ao aspecto quantitativo.
d) O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e

obrigações de uma pessoa jurídica apenas
avaliados em moeda.

12. Analise as definições:

“É o capital social fixado no estatuto ou contrato
social”

“É uma autorização prévia do estatuto para
aumento de capital por meio de subscrição dentro
de um certo limite, no caso das sociedades
anônimas”

“É a diferença positiva entre o ativo e o passivo
circulantes”

“É a diferença entre o ativo e o passivo circulantes”

“São os recursos do passivo total que não
representam obrigações efetivas”

As proposições indicam, respectivamente, o
conceito de:
a) Capital Autorizado, Capital Nominal, Capital de

Giro Próprio, Capital de Giro Líquido, Passivo
Não Exigível.

b) Capital Nominal, Capital Autorizado, Capital de
Giro Próprio, Capital de Giro Líquido, Passivo
Não Exigível.

c) Capital Nominal, Capital Declarado, Capital de
Giro Líquido, Capital de Giro Próprio, Passivo
Não Exigível.

d) Capital Nominal, Capital Declarado, Capital de
Giro Autorizado, Capital de Giro Líquido, Passivo
Não Exigível.

Observe as informações abaixo e responda às
questões 13 e 14 a seguir:

Eis os componentes que representam as
aplicações, origens e despesas de uma
determinada empresa:

Caixa R$ 100.000
Mercadorias R$ 180.000
Despesas gerais R$ 50.000
Impostos a Recolher R$ 30.000
Contas a Pagar R$ 110.000
Veículos R$ 80.000
Fornecedores R$ 70.000
Duplicatas a Receber R$ 120.000

13. As aplicações e o capital alheio são avaliados,
respectivamente, em:
a) R$ 480.000 e R$ 210.000
b) R$ 430.000 e R$ 210.000
c) R$ 480.000 e R$ 180.000
d) R$ 420.000 e R$ 140.000

14. O capital próprio é:
a) R$  320.000
b) R$  220.000
c) R$  270.000
d) R$  230.000

15. Associe V para as sentenças verdadeiras e F para
as sentenças falsas:
(  ) Num balanço patrimonial, o capital próprio da

empresa é representado pelo saldo do grupo
de contas do patrimônio liquido.

(  ) A situação patrimonial denominada passivo a
descoberto configura inexistência de capital
próprio.

(  ) O capital aplicado representa o Patrimônio
Líquido.

(  ) O Ativo não circulante representa  Capital Fixo.
É correta a seguinte sequência de respostas com
relação às sentenças acima.
a) V, F, V, F
b) V, V, V, V
c) V, F, F, V
d) V, V, F, V

16. Considerando as afirmações abaixo:
I. O saldo da conta ICMS a Recuperar representa

crédito da empresa com o governo.
II. Na realização do capital social em dinheiro o

saldo da conta caixa aumenta e o da conta
Capital diminui.

III. Elenco de contas é o documento que
estabelece a relação de contas a serem
adotadas nos registros contábeis das
operações da empresa, indicando a função e o
funcionamento de cada uma delas.
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IV. Plano de Contas consiste no agrupamento de
contas que possuem características comuns.

V. A redução simultânea dos saldos das contas
Capital Social e Caixa pode significar a
restituição do capital a um sócio que se retira
do quadro social.

O número de itens verdadeiros é:
a) 02
b) 03
c) 01
d) 05

Dada a relação de contas a seguir, responda às
questões 17 e 18:

Caixa Banco conta Impostos a Pagar
Movimento

Fornecedores Notas Promissórias Duplicatas Aceitas
Emitidas

Contas a Receber Adiantamento Empréstimos Obtidos
de Clientes

Duplicatas Emitidas Equipamentos Mercadorias

Dividendos a Pagar Clientes Patentes

Empréstimos Notas Promissórias Capital Social
Concedidos Aceitas

17. Indique o número de contas classificadas no Ativo:
a) 9
b) 10
c) 8
d) 12

18. Informe o número de contas classificadas no
Passivo Exigível:
a) 7
b) 8
c) 10
d) 9

19. Associe a primeira coluna com a segunda:
(1) Técnica utilizada para o registro dos fatos

contábeis
(2) Técnica utilizada na exposição do estado do

patrimônio em determinado momento e de suas
variações.

(3) Técnica utilizada na  interpretação do
patrimônio.

(4) Técnica contábil por meio da qual se verifica
se a escrituração e as demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, de tal
maneira a refletirem as transações efetivamente
realizadas, a situação do patrimônio e suas
variações.

(    ) auditoria
(    ) escrituração
(    ) demonstração
(    ) auditoria

Assinale a opção que contém a sequência
numérica correta para a segunda coluna.
a) 1 – 3 – 4 -2
b) 1 – 2 – 4 – 3
c) 1 – 2 – 3 – 4
d) 1 – 4 – 2 – 3

20. Identifique a opção considerada INCORRETA:
a) Quanto aos elementos que registram, as contas

podem ser divididas em patrimoniais, de
resultado e de compensação.

b) Quanto à variação na natureza do saldo, as
contas podem ser devedoras e credoras.

c) Quanto à movimentação que podem sofrer, as
contas podem ser unilaterais e bilaterais.

d) Os elementos essenciais da conta são: título,
data da ocorrência do fato contábil, histórico do
fato contábil, valor debitado, valor creditado e
saldo.

21. Assinale a alternativa que contém a assertiva
correta.
a) Capital Social e Capital a Realizar são contas

do patrimônio liquido, e têm natureza devedora.
b) O saldo credor da conta Caixa é admissível

numa escrituração regular e correta.
c) As contas caixa, bancos, clientes e

mercadorias são contas do ativo e têm natureza
credora.

d) A conta Capital Social tem natureza credora, e
a conta Capital a Realizar tem natureza
devedora.

Considere os dados abaixo para responder à
questão 22.

ATIVO X1 X2 PASSIVO X1 X2
________________________ _______________________________
Caixa 1.400 14.800 Contas a Pagar 3.200 1.200
Bancos 3.200 3.200 Patrimônio Líquido
Clientes 8.800 4.000 Capital 20.000 20.000
Imóveis 10.600     - Reservas 800 800

24.000 22.000 24.000             22.000

22. Considerando os dados acima, pode-se afirmar que
as operações realizadas no período foram as
seguintes:
a) Venda de imóvel por R$ 10.600, pagamento de

Contas a Pagar no valor de R$ 2.200 e
recebimento da conta Clientes no valor de R$
4.800.

b) Venda de imóvel por R$ 10.600, pagamento de
Contas a Pagar no valor de R$ 2.000 e
recebimento da conta Clientes no valor de R$
4.000.

c) Venda de imóvel por R$ 10.000, pagamento de
Contas a Pagar no valor de R$ 2.000 e
recebimento da conta Clientes no valor de R$
4.800.

d) Venda de imóvel por R$ 10.600, pagamento de
Contas a Pagar no valor de R$ 2.000 e
recebimento da conta Clientes no valor de R$
4.800.
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Considerando os dados abaixo, responda as
questões 23 a 25. No balancete de verificação da
empresa BRASIL LTDA, levantado em 31.12.2009,
assim se apresentavam as contas:

Duplicatas a Receber 1.000
Bancos 2.000
Capital a Realizar 5.000
Capital 10.000
Contas a Pagar 1.000
Caixa 1.500
Mercadorias 4.000
Empréstimos Obtidos 4.000
Prejuízos Acumulados 2.000
Impostos a Recolher 500
Soma 31.000

23. A soma da coluna 1 (contas devedoras) do
balancete é:
a) 8.500
b) 8.000
c) 7.500
d) 15.500

24. O valor do Ativo Patrimonial é:
a) 8.200
b) 8.500
c) 7.500
d) 15.500

25. O valor do patrimônio liquido é de:
a) 400
b) 500
c) 300
d) 200

26. No encerramento do exercício social, a conta
mercadorias apresentava-se com seu saldo  credor
de R$ 480.000. Sabendo-se que foi levantado em
31.12 deste exercício o inventário final avaliado em
R$ 390.000, pode-se afirmar que houve nas vendas
do período:
a) prejuízo de R$ 90.000
b) lucro de R$ 90.000
c) lucro de R$ 870.000
d) prejuízo de R$ 870.000

27. Assinale a alternativa que contém a assertiva
correta.
a) A provisão para Imposto de Renda se classifica

no Ativo.
b) A conta Despesas pagas antecipadamente

classificam no mesmo grupo da conta Despesa
de Pessoal.

c) As contas clientes, despesas a vencer, veículos,
fornecedores e mercadorias integram o ativo do
balanço, dentre outras contas.

d) Os grupos de contas circulante e não circulante
compõem o ativo no balanço patrimonial.

28. Identifique a alternativa que contém a assertiva
INCORRETA:
a) A depreciação não alcança os bens do ativo

não circulante.
b) As contas Fornecedores, Impostos a Recolher

e Seguros a Pagar representam uma obrigação.
c) A conta Ações em Tesouraria, num balanço

patrimonial, é classificada no grupo do
patrimônio líquido.

d) A demonstração do resultado do exercício é a
exposição ordenada das receitas realizadas e
das despesas incorridas no exercício,
registradas de acordo com o princípio da
competência.

29. A alternativa que apresenta uma afirmativa
CORRETA é:
a) A lei de Orçamento contém a discriminação

apenas da receita a ser arrecadada.
b) As esferas do orçamento são a Seguridade

Social e os Investimentos das Estatais.
c) As leis que tratam de matéria orçamentária são

o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária,
apenas.

d) O Plano Plurianual apresenta as seguintes
características: estabelecer diretrizes, objetivos
e metas para despesas de capital e outras
delas decorrentes e as relativas aos programas
de duração continuada.

30. Considerando as afirmações abaixo.
I. Crédito Orçamentário é a autorização dada na

lei do orçamento.
II . Os créditos Adicionais se classificam em

Suplementares, Especiais e Ordinários.
III. A Receita Orçamentária constitui ingressos

financeiros de natureza orçamentária
pertencentes ao Estado a serem aplicados em
despesas públicas.

IV. Impostos, contribuições de melhoria e taxas
de ocupação são exemplos de Receitas
Tributárias.

São verdadeiras as afirmações:
a) I e IV
b) II e III
c) I e III
d) I e II

—————— RACIOCÍNIO LÓGICO ——————

31. A proposição  p:  Se Paulo toma veneno, então
Paulo morre, tem como proposição equivalente:
a) Paulo toma veneno e Paulo  morre;
b) Paulo toma veneno ou  Paulo morre;
c) Paulo não toma veneno ou Paulo morre;
d) Paulo toma veneno ou Paulo não morre.
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32. Bruno estuda numa escola cujo critério de
aprovação é ter média maior ou igual a 7,0 e
freqüência  maior ou igual a 75%. Sabendo-se que
Bruno foi REPROVADO, é correto concluir que ele
obteve:
a) média menor que 7,0 e freqüência  maior que

75%
b) média maior que 7,0 e freqüência  menor que

75%
c) média menor que 7,0 e freqüência menor que

75%
d) média menor que 7,0 ou freqüência menor que

75%

33. Se  v(p) = V   e  v(  p  q ) =  F , então é correto
afirmar  que:
a) V( p  q ) = F;
b) V( p  q ) = V;
c) V ( q   p ) = V;
d) V( ~ p  q ) = F.

34. A contrapositiva da proposição p:   se Pedro  não
é alto, então Pedro não joga voleibol,  é dada por:
a) se Pedro joga voleibol, então,  Pedro é alto;
b) se Pedro não é alto, então, Pedro joga  voleibol.;
c) se  Pedro não joga voleibol, então Pedro é alto;
d) se Pedro não é alto, então, Pedro não joga

voleibol.

35. Numa  loja de venda de animais domésticos, o
preço de um cachorro é o dobro do preço de um
gato. Victor comprou nesta loja cinco cachorros e
três gatos. Depois ficou sabendo que se tivesse
comprado três cachorros e cinco gatos, teria
economizado R$20,00. Nestas condições, é
correto afirmar que o preço de um cachorro é:
a) R$10,00
b) R$15,00
c) R$18,00
d) R$20,00

————————  INFORMÁTICA  ————————

36. No Sistema Operacional Windows XP, são
exemplos de ferramentas do Menu Acessório,
EXCETO:
a) MICROSOFT WORD
b) PAINT
c) WINDOWS EXPLORER
d) CALCULADORA

37. São comandos de formatação, utilizados pelos
Microsoft Word, EXCETO:
a) Itálico: Ctrl+I
b) Recortar: Ctrl+R
c) Sublinhar: Ctrl+S
d) Negrito: Ctrl+N

38. Se A1=20, A2=45, A3=30, B1=25, B2=50, B3=35,
o resultado da função =MÍNIMO(A2:B3), no
Microsoft Excel é:
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

39. No Microsoft Access, na Manipulação de Banco
de Dados encontramos as seguintes informações
nas propriedades do campo, EXCETO:
a) Tamanho
b) Regra de Data
c) Máscara de Entrada
d) Formato

40. Na Internet, os programas que processam código
HTML de modo a oferecer a exibição das páginas
ao usuário, são chamados de Navegadores. Dentre
as opções abaixo, NÃO é um navegador:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Outlook

————————  LEGISLAÇÃO  ————————

41. São afirmativas corretas relativas ao cargo de
tesoureiro do Conselho Federal de Química, EXCETO:
a) Substituir o Presidente em seus impedimentos

ou faltas temporárias.
b) Fazer o balancete mensal e apresentá-lo em

reunião do Conselho Federal de Química para
apreciação e julgamento.

c) Efetuar o pagamento das contas com o “pague-
se” do presidente e assinar os cheques com o
mesmo.

d) Arrecadar multas, donativos e subvenções e
zelar pelo patrimônio do CFQ, segundo as
normas previstas em seu regimento.
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42. São peças constantes da prestação de contas do
exercício anterior:
a) Apenas o ofício de encaminhamento, balanço

financeiro e balanço orçamentário.
b) Apenas a declaração de bens dos membros da

diretoria e demonstração das variações
patrimoniais.

c) Apenas ata da reunião plenária para aprovar as
contas e demonstração da evolução da dívida
ativa no exercício.

d) Ofícios de encaminhamento, balanços
financeiro e orçamentário e ata da reunião
plenária que aprovou as contas, dentre outros.

43. Segundo a Lei 2.800 de 18 de junho de 1956, o
Conselho Federal de Química será constituído por:
a) um presidente, nomeado pelo Presidente da

república, dentre os componentes de uma lista
tríplice organizada por membros do Conselho e
nove conselheiros.

b) um presidente nomeado pelo presidente da
República, nove conselheiros e três suplentes.

c) um presidente, nove conselheiros efetivos e três
representantes de escola.

d) um presidente, nove conselheiros efetivos, três
suplentes e três representantes de escola.

44. Assinale a alternativa incorreta no que se refere
às atribuições do Conselho Federal de Química,
definidas no art. 8° da Lei 2800 de 18 de junho de
1956:
a) Organizar o seu regimento interno.
b) Deliberar apenas sobre as questões oriundas

de atividades de química a nível superior.
c) Deliberar sobre questões oriundas do exercício

de atividades afins às do químico.
d) Julgar em última instância os recursos das

deliberações dos Conselhos Regionais.

45. São algumas atribuições dos Conselhos Regionais
de Química, exceto:
a) Publicar relatórios anuais de seus trabalhos.
b) Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo

e punindo as infrações da lei.
c) Seguir o regimento interno organizado pelo

Conselho Federal.
d) Registrar os profissionais de acordo com a lei,

e expedir a carteira profissional.

46. Assinale a alternativa correta no que se refere ao
registro dos engenheiros químicos:
a) Deverão ser registrados apenas nos Conselhos

Regionais de Engenharia.
b) São impedidos de registro no CREA.
c) Caso sejam registrados no CREA, deverão ser

registrados no CRQ quando a função exercida
assim exigir.

d) São dispensados de registro nos Conselhos
Regionais de Química.

47. Com base na Lei 2800 de 18 de junho de 1956,
são competências dos técnicos Químicos
diplomados, EXCETO:
a) As análises químicas aplicadas à indústria.
b) A aplicação de processos de tecnologia química

na fabricação de produtos, subprodutos e
derivados.

c) Responsabilidade técnica de fábricas de
pequena capacidade a critério do Conselho
Regional de Química da jurisdição.

d) A responsabilidade técnica de fábricas de
qualquer capacidade, segundo critérios do
Conselho Regional de Química da jurisdição.

48. A Notificação Administrativa constitui instrumento
preliminar à inscrição em Dívida Ativa.  Tal
notificação objetiva exigir:
a) apenas o pagamento do débito num prazo de

30 dias.
b) o pagamento do débito e multa aplicada em 30

dias.
c) o pagamento do débito e da multa aplicada em

15 dias.
d) o pagamento do débito e da multa em 60 dias.

49. Na Notificação Administrativa expedida em modelo
próprio e, com numeração seqüencial em três vias,
deve constar:
a) O número do processo administrativo, o valor

do débito e local e data de pagamento.
b) Valor do débito e prazo para pagamento de 15

dias.
c) Número do processo administrativo, valor total

do débito, prazo de pagamento  de trinta dias  e
local e data para pagamento.

d) Número do processo administrativo, valor total
do débito, prazo de pagamento de 15 dias e
local e data para pagamento.

50. Após apuração pelos órgãos  jurídicos do Conselho
e de acordo com a Resolução no 29 de 11/11/71 a
inscrição do débito na Dívida Ativa deve ser
recomendada pelo(a):
a) Presidente do CRQ
b) Tesoureiro do CRQ
c) Assessoria Jurídica do Conselho Regional
d) Presidente do Conselho Federal de Química
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