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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados
por animais, que lutam para protegê-los; cães e gatos
constituem seu principal foco de ação.

(15 questões)
2. Com o anúncio, a OBA deseja que o leitor:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

proteja e abrigue um cão, com saúde.
salve uma vida, que pode ser a de um cão.
adote um cão, como o vira-lata da campanha.
doe comida, saúde e abrigo para um cão de rua.
ajude a alimentar, abrigar e cuidar de um cão.

Veja o anúncio abaixo:
3. Leia as afirmativas abaixo.
1. Está correta a concordância de “2 reais é pouco?”
e de “Sessenta anos é muito para ele estar nesta
cidade”.
2. As frases “As cartas estão anexas ao documento” e “Marta e Isa, elas próprias adotaram
cães” estão gramaticalmente corretas.
3. As frases “Aqui é proibida entrada de estranhos” e “Aqui a entrada é proibido” estão gramaticalmente corretas.
4. Está correto o emprego de crase, em “Dirigi-me
à OBA, a fim de solicitar informações sobre seus
programas”.
5. Está correta a regência, em “O animal que
mais gosto é cavalo”.

Campanha 2 reais
Para você 2 reais é pouco? Para eles é tudo!
Comida, saúde, abrigo.
Dois reais podem salvar uma vida!

Faça a sua doação!
Acesse www.obafloripa.org e saiba como ajudar.

1. Pelo anúncio, deduz-se que a OBA:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

luta pela proteção dos animais de rua.
publica mensalmente a “Campanha 2 reais”.
protege alguns animais, como cães e gatos.
congrega pessoas que, apaixonadas por animais, lutam para que eles sejam amparados.
e. ( ) reúne apaixonados por alguns animais, que
protegem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que substitui corretamente
o fragmento sublinhado da frase abaixo.

7. Sobre a economia do Município de Palhoça, é
correto afirmar:

A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados
por animais, que lutam para proteger.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

por animais, por cuja proteção lutam.
por animais, por cuja a proteção lutam.
pelos animais cuja a luta é sua proteção.
pelos animais que lutam por sua proteção.
pelos animais da qual proteção é sua luta.

a. ( ) Em “Comida, saúde, abrigo” o verbo abrigo
encontra-se no presente do indicativo.
b. ( X ) A forma verbal de “Faça sua doação!” encontra-se no imperativo afirmativo.
c. ( ) A acentuação gráfica de reúne e saúde se justifica porque as palavras são paroxítonas em e.
d. ( ) Em “Dois reais podem salvar uma vida!” a
locução verbal indica um fato que certamente
acontecerá.
e. ( ) Os pontos de exclamação presentes no corpo
do anúncio podem ser substituídos por ponto
e vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical das frases em que se encontram.

5 questões

6. Assinale a alternativa correta sobre os problemas
atuais de produção de energia no Brasil.
a. ( ) A produção de petróleo nas camadas do pré-sal tem garantido a autossuficiência do país.
b. ( ) Em 2014 as reservas de água têm garantido o
funcionamento pleno das hidroelétricas.
c. ( X ) A extração e produção de petróleo não têm
acompanhado o crescimento do consumo.
d. ( ) A produção de etanol cresceu em torno de
28%, em virtude do aumento do consumo.
e. ( ) A oferta de energia eólica permitiu ao país
a desativação das termoelétricas de Santa
Catarina.
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d.
e.

5. Assinale a alternativa correta.

Temas Atuais

c.

) A prestação de serviço e a indústria da pesca
representam as principais atividades econômicas do município.
( ) A indústria do turismo representa a principal
fonte de receitas do município.
( ) Com o crescimento urbano da última década,
as atividades agrícolas deixaram de existir no
município.
( X ) A indústria e o comércio são as atividades econômicas mais relevantes do município.
( ) A predominância das atividades agrícolas e
pastoris no município faz com que a maior
parte da população habite o campo.

8. Identifique o que for correto sobre o julgamento
da Ação Penal 470, também conhecida como o escândalo do Mensalão.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As desavenças entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal e interesses políticos partidários impediram a condenação dos aliados do
partido governista.
( ) Julgados e condenados pelo Supremo Tribunal
Federal, os deputados José Genoino, José
Dirceu e Valdemar Costa Neto foram impedidos de reassumir seus cargos na Câmara.
( ) Os ministros do Supremo Tribunal Federal
entenderam que houve desvio de dinheiro
público para abastecer esquemas criminosos,
mas não provas suficientes para condenar os
réus.
( ) De forma imparcial os ministros do Supremo
Tribunal Federal condenaram todos os 38
réus do Mensalão e indiciaram outros, como
o ex-presidente Lula, por suspeita de envolvimento no escândalo.
( X ) O Supremo Tribunal Federal condenou a
maior parte dos réus do processo, fixou as
punições e definiu que os três deputados
federais condenados terão que deixar seus
mandatos.
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9. Sobre a produção de petróleo extraído da camada
pré-sal no Brasil é correto afirmar:

Noções de Informática

a. ( X ) Já foram extraídos mais de 100 milhões de
barris de petróleo, desde o início da produção.
b. ( ) Dificuldades tecnológicas impedem a exploração nas reservas localizadas em grandes
profundidades.
c. ( ) Os poços perfurados são lacrados, pois os
custos de produção ainda não justificam a
exploração econômica.
d. ( ) A produção nas reservas localizadas no mar
é evitada, pois há riscos de vazamentos e de
poluição ambiental.
e. ( ) Para garantir a oferta de petróleo no futuro, o
governo brasileiro tem incentivado a descoberta de reservas e proibido a sua exploração.

11. As teclas que podem ser utilizadas durante uma
apresentação em MS powerpoint versão 2010 em
português, para exibir uma tela preta ou uma tela
branca, respectivamente, durante a apresentação de
slides são:

10. Sobre o Contestado, uma das maiores revoltas
camponesas da história brasileira, é correto afirmar:
a. ( ) A morte do Monge José Maria, líder religioso e
militar dos camponeses, desarticulou a organização dos revoltosos e os conflitos cessaram.
b. ( X ) Aconteceu há mais de 100 anos e os combates
mais importantes ocorreram nos territórios
dos Estados de Santa Catarina e do Paraná.
c. ( ) Apesar do deslocamento de tropas federais e
da utilização de aviões para bombardear os
rebeldes, o número de mortos não ultrapassou duas centenas.
d. ( ) Os combates duraram apenas algumas semanas, pois os camponeses possuíam somente
armas de caça, para enfrentar canhões e
metralhadoras das forças federais.
e. ( ) As autoridades políticas e religiosas de Santa
Catarina apoiaram os camponeses fornecendo alimentos e atendimento médico às
mulheres, às crianças e aos feridos.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 questões

B e C.
B e W.
E e C.
P e B.
P e W.

12. Os sistemas de arquivos default (por padrão) dos
sistemas operacionais Windows 7 e Linux Ubuntu são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

NTFS e EXT4.
NTFS e NTFS.
EXT3 e EXT3.
NTFS e EXT3.
EXT4 e NTFS.

13. Assinale a alternativa que indica
a opção de formatação da quebra
de texto automática de uma forma
inserida de modo central em um
documento escrito no MS Word
versão 2010 em português, para
que se possam escrever múltiplas
linhas (de acordo com o tamanho
da forma inserida) de ambos os lados da forma, tanto
esquerdo quanto direito.

No entanto, não podemos esquecer que o desenvolvimento contínuo de
distintas formas de atuação promove a alavancagem de todos os recursos
funcionais envolvidos. A nível organizacional, a determinação clara de objetivos talvez venha a ressaltar a relatividade do remanejamento dos quadros
funcionais. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a
constante divulgação das informações assume importantes posições no estabelecimento da gestão inovadora da qual fazemos parte. Do mesmo modo,
o aumento do diálogo
entre os diferentes
setores
produtivos
estende o alcance e
a importância dos
métodos utilizados
na avaliação de
resultados. Todavia, a
complexidade
dos
estudos
efetuados
agrega valor ao
estabelecimento
do
levantamento
das
variáveis
envolvidas. Podemos
já vislumbrar o modo
pelo qual a contínua
expansão de nossa
atividade maximiza
as possibilidades por
conta do processo de
comunicação como
um todo.
Percebemos,
cada vez mais, que o
comprometimento
entre as equipes
prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes do investimento
em reciclagem técnica. O que temos que ter sempre em mente é que a
execução dos pontos do programa estimula a padronização das novas proposições. Não obstante, a mobilidade dos capitais internacionais aponta para
a melhoria do retorno esperado a longo prazo. Desta maneira, o início da
atividade geral de formação.

A opção de formatação desejada com relação à posição do texto requer que se possa escrever tanto acima
e abaixo, quanto do lado esquerdo e direito, da forma
inserida, conforme ilustrado acima. Suponha que há
espaço em ambos os lados da folha, ao lado da forma
inserida.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Através
Quadrado
Integrado
Superior e Inferior
Obedecer texto
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14. O MS Excel versão 2010 em português permite
que uma pasta de trabalho seja compartilhada para
que múltiplos usuários editem a planilha ao mesmo
tempo.
Assinale a alternativa que indica a ferramenta do MS
Excel que possibilita que este recurso seja utilizado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Guia Dados  Compartilhar Pasta de Trabalho
Guia Dados  Permitir múltiplas Edições
Guia Revisão  Controlar alterações
Guia Revisão  Compartilhar Pasta de Trabalho
Guia Desenvolvedor  Permitir múltiplas
Edições

15. O atalho de teclado do MS Word versão 2010 em
português para utilizar o pincel de formatação do MS
Word é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ctrl + Alt + (C ou V).
Ctrl + Alt + (L ou R).
Alt + Shift + (C ou V).
Ctrl + Shift + (L ou R).
Ctrl + Shift + (C ou V).
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa que apresenta a classificação das contas da Receitas Correntes, no grupo
Receitas de Transferências, no subgrupo Receitas
Diversas.
a. ( ) Impostos; Taxas; Contribuições de Melhoria.
b. ( X ) Multas; Cobrança da Dívida Ativa; Outras
Receitas Diversas.
c. ( ) Receita de Serviços Industriais; Outras
Receitas Industriais.
d. ( ) Receitas Imobiliárias; Receitas de Valores
Mobiliários; Participações e Dividendos;
Outras Receitas Patrimoniais.
e. ( ) Operações de Crédito; Alienação de
Bens Móveis e Imóveis; Amortização de
Empréstimos Concedidos; Transferências de
Capital; Outras Receitas de Capital.

18. Assinale a alternativa que apresenta associação
da terminologia utilizada em Custos.
Coluna 1 Terminologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Custos
Desembolso
Despesas
Gasto
Investimentos
Perdas

Coluna 2 Descrição
(

(
17. Assinale a alternativa que apresenta os limites
máximo (LM), prudencial (LP) e de alerta (LA) para
cada um dos Poderes dos municípios gastarem com
pessoal. As respostas devem estar na devida ordem
(LM, LP e LA), expressos em percentual da RCL.
a. ( ) Poder Executivo: 45,00%, 50,00% e 40,00%;
Poder Legislativo: 5,40%, 5,70% e 5,40%.
b. ( ) Poder Executivo: 54,00%, 51,30% e 48,60%;
Poder Legislativo: 5,40%, 5,13% e 4,86%.
c. ( X ) Poder Executivo: 54,00%, 51,30% e 48,60%;
Poder Legislativo: 6,00%, 5,70% e 5,40%.
d. ( ) Poder Executivo: 60,00%, 50,00% e 40,00%;
Poder Legislativo: 6,00%, 5,00% e 4,00%.
e. ( ) Poder Executivo: 60,00%, 57,00% e 54,00%;
Poder Legislativo: 6,00%, 5,70% e 5,40%.

(15 questões)

(

(

(
(

) É aquilo que a empresa despende para
adquirir bens ou serviços, como, por exemplo,
compra de matérias-primas, com mão de obra,
compra de imobilizado, entre outras despesas,
podendo ser à vista ou a prazo.
) Refere-se ao pagamento como consequência
dos gastos, podendo ser um pagamento antecipado, à vista ou a prazo.
) São bens ou serviços consumidos de modo
anormal, ou seja, este tipo de consumo não
faz parte do dia a dia da empresa.
) São todos os gastos que não são utilizados
nas atividades de produção da empresa e
usados para fins de gerar receitas.
) São utilizados na fabricação de um produto
ou na prestação de serviços.
) Todos os gastos que se destinam à aquisição
de bens de uso da empresa ou em aplicações
de caráter permanente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–3–4–2–6–5
2–6–3–1–5–4
3–4–5–1–2–6
4–2–6–3–1–5
5–3–4–1–3–4
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19. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

20. Analise os princípios abaixo:

Coluna 1 Despesa
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESPESAS CORRENTES - Despesas de Custeio
DESPESAS CORRENTES - Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL - Investimentos
DESPESAS DE CAPITAL - Inversões Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL - Transferências de Capital

Coluna 2 Descriminação
( ) Amortização da Dívida Pública; Auxílios para
Obras Públicas; Auxílios para Equipamentos
e Instalações; Auxílios para Inversões
Financeiras; Outras Contribuições.
( ) Aquisição de Imóveis; Participação em
Constituição ou Aumento de Capital
de Empresas ou Entidades Comerciais
ou Financeiras; Aquisição de Títulos
Representativos de Capital de Empresa em
Funcionamento; Constituição de Fundos
Rotativos; Concessão de Empréstimos
Diversas Inversões Financeiras.
( ) Obras Públicas; Serviços em Regime de
Programação Especial; Equipamentos
e Instalações; Material Permanente;
Participação em Constituição ou Aumento de
Capital de Empresas ou Entidades Industriais
ou Agrícolas.
( ) Pessoa Civil; Pessoal Militar; Material de
Consumo; Serviços de Terceiros; Encargos
Diversos.
( ) Subvenções Sociais; Subvenções Econômicas;
Inativos; Pensionistas; Salário Família e
Abono Familiar; Juros da Dívida Pública;
Contribuições de Previdência Social; Diversas
Transferências Correntes.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4–5
2–1–5–4–3
3–4–5–2–1
4–5–3–2–1
5–4–3–1–2
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Atualização monetária
Competência
Conservadorismo
Consistência
Continuidade
Entidade
Materialidade
Objetividade
Oportunidade
Prudência
Realização da receita
Registro pelo valor original

Assinale a alternativa que indica os Princípios de
Contabilidade.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas os princípios 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Apenas os princípios 1, 3, 4, 5, 8 e 11.
Apenas os princípios 2, 5, 6, 9, 10 e 12.
Apenas os princípios 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Apenas os princípios 1, 2, 5, 7, 9, 10 e 13.

21. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura
de um Fluxo de Caixa em uma empresa
a. ( X ) Entradas (A), Saídas (B), Saldo do Dia (A-B),
Saldo do Dia Anterior, Saldo Atual.
b. ( ) Saldo inicial; atividades operacionais; atividades de investimentos; atividades de financiamentos; saldo final.
c. ( ) Venda de mercadorias e serviços; rendas de
empréstimos feitos a terceiros (juros) e sobre
investimentos em ações (dividendos); aquisição de materiais para produção ou revenda;
salários e encargos sociais dos empregados;
materiais e serviços gerais.
d. ( ) Venda de imobilizado; venda de negócios;
aquisição de imobilizado, inclusive juros e
despesas capitalizadas; aquisição de novos
negócios e empresas; aquisição de debêntures e investimentos financeiros a longo prazo.
e. ( ) Aporte de capital pelos sócios / emissão
de ações; empréstimos de curto e longo
prazo, subscrição de debêntures e hipotecas;
remuneração aos proprietários (dividendos e
outros); pagamento de valores tomados por
empréstimos, inclusive leasing.
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22. Assinale a alternativa que apresenta o lançamento contábil do estágio do “lançamento (1o estágio)” referente às receitas públicas tributárias, sob
o enfoque patrimonial (subsistema de informações
patrimoniais).
VPA = Variação Patrimonial Aumentativa

a. (

) D/C Código da Conta
D 1.1.1.1.X.XX.XX
C 1.1.2.2.X..XX.XX

Título da Conta
Disponível
Tributo a receber

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

b. ( X ) D/C Código da Conta
D 1.1.2.2.X.XX.XX
C 4.1.X.X.X.XX.XX

Título da Conta
Tributo a receber
VPA - tributárias

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

c. (

) D/C Código da Conta
D 1.1.2.2.X.XX.XX
C 1.1.1.1.X.XX.XX

Título da Conta
Tributo a receber
Disponível

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

d. (

) D/C Código da Conta
D 4.1.X.X.X.XX.XX
C 1.1.1.1.X.XX.XX

Título da Conta
VPA - tributárias
Disponível

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

e. (

) D/C Código da Conta
D 4.1.X.X.X.XX.XX
C 1.1.2.2.X..XX.XX

Título da Conta
VPA – tributárias
Tributo a receber

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

24. Analise o fluxo de caixa abaixo:
Contas
Vendas à Vista
Aluguéis Recebidos
Amortização Empréstimos
Cartão de Crédito recebido
Cartão de Débito recebido
Cobrança Duplicatas
Compras à Vista
Despesas Gerais
Empréstimos
Folha de Pagamento
Fornecedores
Outras Entradas
Outras Saídas
Resgate - aplicações financeiras
Tarifa do Cartão de Crédito
Tarifa do Cartão de Débito
Tributos

Valor R$
148.500,00
2.500,00
11.500,00
59.400,00
42.250,00
65.000,00
2.000,00
8.000,00
10.100,00
15.000,00
45.000,00
250,00
3.500,00
17.000,00
1.200,00
1.700,00
7.100,00

Assinale a alternativa que apresenta o saldo do Fluxo
de Caixa, sabendo que o saldo inicial é R$ 5.000,00.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 95.000,00
R$ 307.500,00
R$ 345.000,00
R$ 350.000,00
R$ 440.000,00

23. Analise a Tabela de Dispêndio e Ingresso abaixo:
Valores em R$ bilhões

INGRESSOS
Orçamentários
Extraorçamentários
DISPÊNDIOS
Orçamentários
Extraorçamentários

300
275
25
170
135
35

Assinale a alternativa que apresenta o saldo inicial disponível para o exercício de 20X3, sabendo que o saldo
final no balanço financeiro era de $ 100.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

25. Assinale a alternativa que indica os limites da despesa total com pessoal, em cada ente da Federação,
em relação à receita corrente líquida.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

União: 50% ; Estados: 50% ; Municípios: 50%.
União: 50% ; Estados: 60% ; Municípios: 60%.
União: 50% ; Estados: 60% ; Municípios: 70%.
União: 60% ; Estados: 60% ; Municípios: 60%.
União: 70% ; Estados: 60% ; Municípios: 50%.

R$ 130.
R$ 140.
R$ 175.
R$ 200.
R$ 230.
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26. Analise os custos abaixo:
1. Associações de
classes
2. Comissão de vendas
3. Embalagens
4. Fretes de vendas
5. ICMS

Caso

6. IPTU
7. Mão de obra
terceirizada
8. Materiais de limpeza
9. Pró-labore
10. Telefones

Assinale a alternativa que apresenta as contas de custos variáveis em uma empresa industrial.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas os custos 2, 3, 4, 5 e 7.
Apenas os custos 2, 3, 5, 6 e 7.
Apenas os custos 3, 4, 6, 8 e 9.
Apenas os custos 1, 2, 8, 9 e 10.
Apenas os custos 1, 6, 7, 9 e 10.

27. Assinale a alternativa que apresenta um lançamento em segunda fórmula/forma.
a. (

b. (

c. (

d. (

) D/C Título da Conta
D Banco conta movimento
C Títulos a Receber

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor

) D/C
D
D
C

Título da Conta
Títulos a Receber
Juros Recebidos
Banco conta movimento

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor
R$ valor

) D/C
D
D
C
C

Título da Conta
Títulos a Receber
Juros Recebidos
Banco conta movimento
Caixa Analítico

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor
R$ valor
R$ valor

) D/C
D
D
C

Título da Conta
Títulos a Receber
Juros Recebidos
Diferenças a Procurar

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor
R$ valor

Título da Conta
Banco conta movimento
Títulos a Receber
Juros Recebidos

Valor (R$)
R$ valor
R$ valor
R$ valor

e. ( X ) D/C
D
C
C
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questões 28 a 30

Dados paras questões 28 a 30.

Resumo do Contrato de Empréstimo
Data da operação:
Valor do empréstimo em dólares
Cotação do dólar no dia da operação
Vencimento da operação: 365 dias
(12 meses) a contar de hoje.
Conforme contrato do empréstimo
bancário, no último dia do mês haverá
o registro dos juros pré-fixados de
10% a.a., relativos ao período que vai
da assinatura do contrato até o seu
vencimento.
Por ocasião da liberação do empréstimo, o Banco Só Lucro S/A reteve uma
comissão de repasse de 0,5%, sobre
o montante do contrato, sendo creditado o valor líquido em nossa conta
corrente.

Valor
04/05/2014
100.000,00
2,25
03/05/2015

10% a.a.

0,5%,

28. Assinale a alternativa que apresenta o valor apropriado para o resultado como despesa de Comissão
de Repasse em 31/12/2014, considerando só os
meses cheios, não sendo necessário estabelecer a
proporcionalidade.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 1.125,00
R$ 1.030,25
R$ 656,25
R$ 575,00
R$ 468,75

29. Assinale a alternativa que apresenta o valor
apropriado para o resultado como despesa de Juros
Prefixados em 31/12/2014, considerando só os
meses cheios, não sendo necessário estabelecer a
proporcionalidade.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

22.500,00
18.750,00
15.938,00
13.125,00
9.375,00

Estado de Santa Catarina

30. Assinale a alternativa que apresenta o lançamento contábil da operação.
EBE = Encargos Bancários sobre Empréstimos

a. ( X ) D/C
D
D
D
C

Título da Conta
Banco conta movimento
(–) EBE – Juros Prefixados
(–) EBE – Comissão de Repasse
Empréstimo Bancário

Valor (R$)
223.875,00
22.500,00
1.125,00
247,500,00

b. (

) D/C
D
D
D
C

Título da Conta
Banco conta movimento
Juros Prefixados a vencer
Comissão de Repasse a vencer
Empréstimo Bancário

Valor (R$)
223.875,00
22.500,00
1.125,00
247,500,00

c. (

) D/C
D
D
C

Título da Conta
Banco conta movimento
(–) EBE – Comissão de Repasse
Empréstimo Bancário

Valor (R$)
223.875,00
1.125,00
225,000,00

d. (

) D/C
D
D
C

Título da Conta
Banco conta movimento
Comissão de Repasse a vencer
Empréstimo Bancário

Valor (R$)
223.875,00
1.125,00
225,000,00

e. (

) D/C
D
D
C

Título da Conta
Banco conta movimento
Juros Prefixados a vencer
Empréstimo Bancário

Valor (R$)
223.875,00
22.500,00
246,375,00

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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