FUNDAÇÃO AJURI
CONCURSO EMHUR - 2012

INSTRUÇÕES
• O candidato receberá do fiscal:
o Um caderno de prova contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha.
o Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva;
• Ao ser autorizado, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo
inclui a marcação da folha de respostas (Prova Objetiva).
• Somente após decorridas 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da prova, será permitido levar o caderno de
prova.
• Após o término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal a folha de respostas. Somente esta
deve ser assinada.
• Os dois últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, fale com o fiscal ou solicite a presença do responsável pelo local.
• Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas. Em caso de erro, solicite ao fiscal que efetue as correções na
Ata da Prova.
• Assine seu nome no local indicado na folha de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• A folha de respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados
às respostas, sob pena de anulação da prova objetiva.
• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
• A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrindo, completamente, todo o espaço
correspondente, conforme o exemplo a seguir:

ATENÇÃO: Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão na rejeição da folha de repostas pela leitora óptica.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Divulgação do Gabarito Preliminar

DATA/PERÍODO

LOCAL

21.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

22 e 23.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação do resultado dos recursos ao Gabarito Preliminar

29.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação do Gabarito Oficial

30.05.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Divulgação da Lista Preliminar da Pontuação da Prova
Objetiva

11.06.2012

Na internet (www.ajuri.org.br/concursos)

Interposição de recursos ao Gabarito Preliminar

Conhecimentos Gerais
Questões: 1 a 10
O JOVEM GUIA SUA CARREIRA POR UM
PROPÓSITO E UM PRAZER.
Nathalia Goulart
Há quase três décadas, a consultora de recursos
humanos Sofia Esteves trabalha com jovens em início
de carreira. Sua missão é ajudá-los a identificar os
melhores caminhos para ingressar no mercado de
trabalho. Sua experiência a levou à especialização na
chamada geração Y, jovens nascidos entre as décadas de
1980 e 1990, inquietos e capazes de desenvolver várias
tarefas, simultaneamente, fruto da era digital em que
cresceram e do consequente acesso quase irrestrito à
informação. "Estamos falando aqui de um jovem que é
guiado
por
propósito
e
prazer",
diz
Sofia. Profissionalmente, porém, eles são indecisos, têm
dificuldade em encontrar um curso e em fazer parte de
empresas que ainda não se adaptaram à nova realidade.
“Existem hoje mais de 22.000 cursos à disposição e o
jovem sente dificuldade em escolher aquele com o qual
se identifica de verdade. O que acontece na prática é que
essa é uma geração que aprende pela tentativa e erro." O
remédio, diz Sofia, é o autoconhecimento. "Tudo o que
o jovem puder fazer para se conhecer melhor é válido,
encurta caminhos." Sofia colocará todo o seu know-how
agora à disposição de jovens talentos. (...)
Adaptado de:

2. A partir do texto não é correto afirmar que:

( a ) se o jovem tiver autoconhecimento, encurta
caminhos em direção à descoberta da carreira
profissional a seguir;

( b ) os jovens de hoje aprendem mais pelo método de
tentativa e erro do que por meio de exemplos;

( c ) profissionalmente, a chamada geração Y é
indecisa, mas não apresenta dificuldades em se
adaptar a qualquer empresa;

( d ) pertence à geração Y todo aquele que nasceu
entre as décadas de 1980 e 1990.

3. Em qual alternativa todas as palavras estão
grafadas corretamente:

(a)
(b)
(c)
(d)

maisena; tigela; calabresa; paralisia;
tijela; catequizar; fachina; húmido;
maizena; fiscalisação; xampu; hulha;
calabreza; bexiga; lagarticha; êzito.

4. Assinale a alternativa em que a crase é
obrigatória:

(a) O

jovem está a
profissionalmente.

procura

de

realizar-se

( b ) Há jovens que se dispõem a fazer serviço
voluntário.

http://w.w.w.gloog.com.br/news/pt_br/o_jovem_guia_su
a_carreira_por_um_proposito_e_por_prazer_veja_com/r
edirect_8307309.html.

( c ) Os jovens da atualidade preferem assistir a filmes

1. De acordo com o texto, a geração Y corresponde:

5. Assinale a opção que apresenta erro quanto à
concordância nominal.

( a ) aos jovens, nascidos no final do século XX, que
são capazes de desenvolver várias atividades
concomitantemente e que sofreram influência da
era digital;

( b ) a todos os jovens do século XXI;
( c ) às pessoas que dominam a informática;
( d ) a todos os jovens nascidos após a década 1990.

de guerra ou de violência.

( d ) A juventude não costuma dar atenção a pessoas
idosas.

( a ) Os jovens ficam meio ansiosos quanto à escolha
da profissão.

( b ) Cada vez mais há menos pessoas com segurança
no mercado de trabalho.

( c ) Em órgãos públicos, é proibida a entrada de
pessoas trajando bermudas.

( d ) A geração Y é sempre meia indecisa em relação à
escolha de cursos e profissões.
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6. Assinale a alternativa que apresenta grafia
correta de todos vocábulos, segundo o Acordo
Ortográfico:

9. O ________________ é considerado
dispositivo de entrada e saída.

Assinale a alternativa cujo conteúdo completa
corretamente a lacuna.

( a ) mini-saia / bem-dizer / inter-racial / sub-raça /
passa-tempo;

( b ) micro-ondas / infraestrutura / inter-regional /
coautor / pré-nupcial;

( c ) micro-ondas / bem-querer / hiper-racional /
antirreligioso / panamericano;

( d ) panamericano /

um

(a)
(b)
(c)
(d)

mouse;
trackball;
monitor de vídeo CRT;
pen drive.

bem-te-vi / interrelacional /
super-homem / co-orientador.
10. Sobre o sistema operacional Windows 7, analise
as seguintes afirmações:

7. Em dezembro de 2010, revoluções populares
eclodiram em países do Oriente Médio e norte da
África e começam a pôr fim a ditaduras
militarizadas que perduraram por dezenas de
anos. Tais revoltas pedem liberdades políticas e
de expressão e trazem na base o desemprego, a
carestia e o corte de verbas sociais. Os efeitos
desse movimento estende-se até hoje.

I.

O ícone
disponíveis;

II.

O ícone
ao ser clicado mostra a lista de
hardwares que podem ser removidos com
segurança;

III.

A imagem:

Essa onda de revoltas ficou conhecida como:

(a)
(b)
(c)
(d)

Revolução Árabe;
Revolução na Primavera;
Primavera Árabe;
Jihad Islâmica.

8. Segundo o glossário do G-20 (Grupo dos 20), os
“países emergentes” são aqueles cujas economias
estão em rápido processo de crescimento e
industrialização. São considerados em transição
entre a situação de “países em desenvolvimento”
para a de “países desenvolvidos”. Dentro desse
grupo de países emergentes destacam-se: Brasil,
Rússia, Índia e China, chamados de BRICS.
Indique a alternativa em que aparece o país que
em 2009, passou a fazer parte dos BRICS:

(a)
(b)
(c)
(d)

mostra que há conexões de rede

expõe uma área de notificações do sistema
operacional Microsoft Windows 7 demonstrando
que há um software antivírus instalado.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):

(a)
(b)
(c)
(d)

Apenas I e III;
Apenas III;
Apenas II e III;
I, II e III.

Angola;
África do Sul;
Suriname;
Nigéria.
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Prova de Conhecimento Específico
Cargo: Técnico em Contabilidade

14. Assinale a alternativa que apresenta somente
contas que têm saldo de natureza devedora:

Questões: 11 a 30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. O
primeiro
Congresso
Brasileiro
de
Contabilidade, realizado em 1924, definiu
contabilidade como:

( a ) a ciência que estuda e pratica as funções de
orientação, de controle e de registro dos atos e
fatos de uma administração econômica;

( b ) a arte de registrar as transações de uma
companhia e interpretar os fenômenos que afetam
o patrimônio;

(a)
(b)
(c)
(d)

Duplicatas descontadas;
Caixa;
Notas Promissórias a pagar;
Duplicatas a Receber;
Duplicatas a Pagar;
Móveis e Utensílios;
Fornecedores.
3, 4 e 5;
2, 4 e 6;
7, 1 e 6;
2, 1 e 5.

( c ) a ciência que estuda o patrimônio do ponto de
vista econômico, observando seus aspectos
quantitativos e as variações por ele sofridas;

( d ) a arte de registrar as funções de orientação e
controle de uma empresa.

12. Considerando que o balanço da Empresa X
apresentou situação patrimonial negativa,
podemos afirmar que o seu patrimônio líquido é:

15. As contas do Passivo representam:

( a ) todas as origens de recursos que entraram na
empresa;

( b ) todas as aplicações de recurso dentro da empresa;
( c ) somente as origens de recursos de terceiros que
entraram na empresa;

( d ) somente as aplicações de terceiros que entraram
na empresa.

(a)
(b)
(c)
(d)

igual a zero;
maior que zero;

16. Na forma mais usual de apresentação de uma
conta, estão presentes os seguintes elementos:

menor que zero;

13. Assinale a alternativa que define os fatos mistos
aumentativos:

(a)
(b)
(c)
(d)

( a ) são aqueles que provocam acréscimo no

17. Analise as proposições abaixo:

não há dados suficientes para responder.

patrimônio líquido da entidade;

( b ) são aqueles que geram modificações nos saldos
das contas que representam os bens, direitos e
obrigações, sem alterar a situação líquida;

( c ) são aqueles que não trazem consequências ou não
geram qualquer alteração no patrimônio da
entidade;

( d ) são aqueles que além de alterarem a composição
das contas patrimoniais, provocam, ainda,
aumento no patrimônio líquido da empresa.
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data, título e situação líquida;
título, valor debitado, valor creditado e saldo;
situação líquida, saldo e local;
data da ocorrência do fato, situação líquida e
título.

I.

O lançamento das contas redutoras do ativo
diminui, quando lançadas a débito e aumentam
quando lançadas a crédito.
II. As contas do ativo são contas de natureza credora.
III. As contas do patrimônio líquido, quando lançadas
a crédito aumentam e a débito, diminuem.
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):

Página 3

(a)
(b)
(c)
(d)

apenas I e II;

( c ) o método das Partidas Simples consiste no
registro de operações específicas envolvendo o
controle de um só elemento;

apenas II;
apenas I e III;
apenas III.

18. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela
onde todas as contas apresentadas são de
resultado.

( a ) Aplicações Financeiras / Participação em outras
Cias / Salários a Pagar / Reserva de Capital /
Impostos a recolher;

( b ) ICMS sobre vendas / Juros Ativos / 13º Salário /

( d ) o método de escrituração adotado no Brasil, em
regra, é o método das Partidas Dobradas.
21. A empresa X comprou mercadorias a prazo. É
possível afirmar que ocorreu:

(a)
(b)
(c)
(d)

aumento do patrimônio líquido;
aumento dos direitos;
aumento dos bens e aumento das obrigações;
diminuição das obrigações.

Descontos Obtidos;

( c ) Impostos a Pagar / Dividendos a Pagar / Salários
a pagar / Duplicatas a pagar;

22. Quanto à natureza do saldo, as contas podem
ser:

( d ) Salários a Pagar / Fretes / Depreciação / Títulos a
Receber.
19. Analise as proposições, a seguir:
I.

II.
III.

O Livro Razão e o Livro Diário são livros
obrigatórios, exigidos pela legislação comercial
às sociedades empresariais.
O Livro de Apuração do Lucro Real é um Livro
Fiscal.
O Livro de Registro de Ações Nominativas e o
Livro de Registro dos Empregados são Livros
Sociais de acordo com a Lei 6.404/76.

Está(ão) incorreta(s) a(s) proposição(ões):

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

apenas I e III;

de Resultado e patrimoniais;
Devedoras e credoras;
Patrimoniais e credoras.

23. Assinale a opção que contém uma transação, na
qual seu lançamento corresponde a um
lançamento de segunda fórmula.

( a ) Recebimento de R$ 500,00 em dinheiro, referente
à conta de títulos a receber.

( b ) Descontos de 10% concedidos a cliente, no
pagamento antecipado de uma duplicata no valor
de R$ 1.000,00.

apenas I;
apenas II;

Patrimoniais e devedoras;

( c ) Compra de mercadoria no valor de R$ 5.000,00
onde 20% foram pagos no momento da compra e
o restante dividido em duas vezes.

apenas III.

( d ) Pagamento em dinheiro de uma duplicata, ao
fornecedor, no valor de R$ 2.000,00.

20. Considerando os métodos de escritura, assinale a
alternativa que apresenta afirmativa incorreta:

( a ) o método das Partidas Dobradas consiste na ideia
central que para qualquer operação realizada,
haverá para cada débito outro débito de igual
valor;

( b ) no método das Partidas Dobradas não há devedor
sem que haja credor e não há credor sem que haja
devedor, sendo que a cada débito corresponde a
um crédito de igual valor;
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24. Assinale a alternativa que apresenta grupos de
contas que compõem o PASSIVO no Balanço
Patrimonial:

(a)
(b)
(c)
(d)

realizável a Longo Prazo e Permanente;
patrimônio Líquido e Permanente;
realizável a Longo Prazo e Investimento;
circulante e Não Circulante.
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25. A Cia. PSF, ao final do exercício de 2011, tinha
os seguintes saldos: Venda: R$ 120.000,00;
Recebimento da Conta Clientes: R$ 10.000,00;
Custo de Mercadoria: R$ 80.000,00; Obrigações:
R$ 20.000,00; Despesas comerciais: R$ 5.000,00;
Receitas financeiras: R$ 2.000,00; Dividendos:
R$ 12.000,00. O valor do Resultado operacional
apurado pela Cia. referente ao ano de 2011 é de:

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

(a)
(b)
(c)
(d)

29. Analise as proposições abaixo:

R$ 37.000,00
R$ 17.000,00

Lei de Diretrizes Orçamentarias;
Lei Orçamentaria Anual;
Orçamento Público;
Orçamento Programa.

I.

R$ 25.000,00
R$ 49.000,00

26. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula
para se obter o Lucro Bruto, na apuração do
resultado do exercício:

( a ) receita bruta, menos deduções da receita bruta;
( b ) receita operacional bruta, menos as deduções da
receita bruta, menos o custo das mercadorias
vendidas;

( c ) vendas, menos as deduções da vendas, menos as
despesas operacionais;

( d ) vendas, mais outras receitas, menos o custo das
mercadorias vendidas.
27. A empresa
constituído:

(a)
(b)
(c)
(d)

X

tem

o

patrimônio

assim

BENS..................................................R$ 220.000,00
DIREITOS...........................................R$ 60.000,00
OBRIGAÇÕES....................................R$ 400.000,00

o Plano Plurianual estabelece, de forma
regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para as despesas de capital
e outras delas decorrentes, e para as relativas aos
programas de duração continuada;
II. a Lei Orçamentária Anual compreenderá apenas o
orçamento fiscal e o orçamento de seguridade;
III. o orçamento é um processo de planejamento
dinâmico das ações de governo;
IV. a Lei de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerá: o plano plurianual, as Leis e
Diretrizes e os Orçamentos anuais.
Estão corretas:

(a)
(b)
(c)
(d)

apenas I e II;
apenas II e III;
apenas I e III;
I, II e III;

30. Relacione a segunda coluna com a primeira e
assinale a alternativa que apresenta a sequência
descendente correta:
1 - Repasse

Nesta situação, a empresa apresenta:
(a)
(b)
(c)
(d)

patrimônio líquido de R$ 280.000,00

2 - Destaque

patrimônio líquido de R$ 400.000,00
patrimônio líquido de R$ 680.000,00
passivo a descoberto de R$ 120.000,00

28. ____________ é um processo de planejamento
contínuo e dinâmico de que o Estado se utiliza a
fim de demonstrar seus planos e programas de
trabalho, para determinado período.
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3 - Sub-repasse

4 - Provisão

(a)
(b)
(c)
(d)

( ) importância que a unidade orçamentária
transfere a outra unidade orçamentária ou
administrativa do mesmo Ministério (ou
Secretaria de Estado ou Município);
( ) importância que a unidade orçamentária
transfere a outro Ministério (Secretaria de
Estado ou Município) ou órgão;
( ) descentralização de crédito para unidade de
outro órgão;
( ) descentralização de crédito orçamentário
para unidade do mesmo órgão.

3 – 1 – 2 – 4;
2 – 3 – 4 – 1;
4 – 3 – 1 – 2;
2 – 4 – 3 – 1.
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