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ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 

Leia com atenção todas as instruções abaixo. 
O tempo utilizado para esta leitura está incluído no tempo de duração da prova. 

 

01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, 
numeradas de 01 a 50. 

02. Cada questão apresenta um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente uma é a correta. 

03. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais o caderno de prova 
deve ser, necessariamente, assinado no local indicado. 

04. Examine se o caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. 
Se for o caso, informe, imediatamente, ao fiscal para que este comunique ao Coordenador. A CEV poderá não aceitar 
reclamações após 30 minutos do início da prova. 

05. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido 
para a correção da prova. 

06. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame 
imediatamente, se houver discrepância. 

07. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. 

08. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá 
substituição do cartão-resposta. 

09. Marque suas respostas pintando completamente o quadradinho correspondente à alternativa de sua opção. Assim:  

10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por 
questão, ou ainda, aquela que, devido à marcação, não consiga ser identificada pela leitora, uma vez que a correção 
da prova se dá por meio eletrônico. 

11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta de tinta azul ou preta, para marcação das respostas. 

12. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação. 

13. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer 
natureza; bolsas; livros, jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos 
que impeçam a visualização completa das orelhas. 

14. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado fazendo 
uso do aparelho celular, durante o período de realização da prova será, sumariamente, eliminado da Seleção. 

15. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu cartão-resposta preenchido e o caderno de 
prova, devidamente assinados, devendo, ainda, assinar a folha de presença. 

16. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer parte de seu 
corpo. 

17. O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15 horas do 
dia 22 de junho de 2008. 

18. O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o conteúdo de 
questão da prova. O prazo para interposição de recursos finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008. 

19. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do 
Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 
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PROVA OBJETIVA: 
Este Caderno de Prova contém 50 (cinqüenta) 
questões, numeradas de 01 a 50, todas com 04 
(quatro) alternativas. Verifique se o caderno está 
completo ou se há imperfeições. Nestes casos, 
informe, imediatamente, ao fiscal. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Código 06: ASSISTENTE TÉCNICO/TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

• O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15 
horas do dia 22 de junho de 2008. 

• O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o 
conteúdo de questão da prova. O prazo para interposição de recursos inicia às 08 horas do dia 23 de junho 
e finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008. 

• Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no 
Campus do Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I – Curto e Grosso 

 
01 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

O homem já sabe como alimentar a terra 
inteira. Já descobriu como fazer a todos 
beneficiários do progresso e da riqueza. Já 
dominou suficientemente a ciência para colocá-la 
a serviço da justiça, do bem e da humanidade. 
Por que, então, não realiza tudo isso? Por que 
pára exatamente no ponto em que venceu o 
que antes eram resistências ao progresso? Por 
que se perde e entra em desespero exatamente 
quando já dominou os meios materiais 
necessários ao equilíbrio da vida? 

Talvez seja porque toda essa disparada 
científica e tecnológica foi feita com o massacre 
da outra dimensão, a mesma que agora grita: a 
existencial. No afã do progresso material, ele se 
desespiritualizou. Desespiritualizando-se, o 
homem não colocou o progresso material 
efetivamente a seu serviço. Invertendo tudo, ele 
colocou-se a serviço do progresso material. 

Assim como no progresso alucinante de 
nossos dias há um negativo inerente, também 
nas vivências anteriores e superadas havia um 
positivo injustamente sepultado junto com o 
negativo que as caracterizou. 
(Artur da Távola. Alguém que já não fui. Rio de 

Janeiro, Salamandra, 1979. P. 166) 
 

 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto, 

A) a humanidade pára de evoluir no momento da 
perda da espiritualidade. 

B) o mais importante para o homem é adquirir 
os bens materiais. 

C) tudo que o homem, ao longo dos séculos, 
criou está a seu serviço. 

D) o homem já possui os meios necessários para 
o equilíbrio da vida. 

 

02. Referente às idéias principais do texto, há uma 
oposição que se destaca: 

A) justiça e injustiça. 

B) materialidade e espiritualidade. 

C) pressa e lentidão. 

D) vida e morte. 

 

03. A expressão “Por que”, linha 06, introduz uma 
pergunta que indica circunstância de 

A) causa. 

B) conseqüência. 

C) condição. 

D) modo. 

 

 

 

 Marque seu cartão-resposta, 
pintando completamente o 
quadrinho correspondente à sua 
resposta, conforme o modelo: 
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04. Sobre o pronome “isso”, linha 06, é correto 
afirmar que 

A) resume as idéias do texto. 

B) retoma informações do texto. 

C) deixa a comunicação comprometida. 

D) antecipa informações do texto. 

 

05. A forma “pára”, linha 07, nos compostos, tem 
que ter hífen e acento gráfico, portanto está 
correta a escrita da palavra 

A) pára-militar. 

B) pára-psicologia. 

C) pára-raios. 

D) pára-médico. 

 

06. Está correta a substituição da expressão “em 
que”, linha 07, por 

A) do qual. 

B) para o qual. 

C) durante o qual. 

D) no qual. 

 

07. Do mesmo modo que em “eram”, linha 08, está 
correta a concordância em 

A) Cada uma das explicações foram para as 
resistências ao progresso. 

B) Aquilo foram resistências ao progresso. 

C) Precisam-se de resistências ao progresso. 

D) Um ou outro precisam das resistências ao 
progresso. 

 

08. A forma verbal “seja”, linha 12, revela 

A) afirmação. 

B) negação. 

C) dúvida. 

D) modo. 

 

09. A palavra “afã”, linha 15, tem como sinônimos 

A) ânsia; ambição; pressa. 

B) contradição; revolta; negação. 

C) falha; erro; descuido. 

D) busca; interesse; pesquisa. 

 

10. Como em “que as caracterizou”, linha 24, a 
colocação pronominal está correta em 

A) Entregarei-as na próxima semana. 

B) Os seres humanos haviam conseguido-as. 

C) Não se sabe quem as revelou. 

D) Espero que examinem-se todos os detalhes. 

Texto II – Majoração 
 
25 
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Com a revisão tarifária deste ano, a Cegás 
eleva o preço médio da tarifa do metro cúbico 
do gás natural de R$ 0,1307, o correspondente a 
36,43% de aumento no preço dos seus 
serviços. O pleito foi solicitado em maio de 
2007, mas negado, e agora concedido pela 
Agência reguladora. 

“Esse reajuste reflete o que fora negado no 
ano passado”, confirma o presidente da Cegás, 
José Rêgo Filho. À época, a proposta da Cegás 
foi elevar de R$ 0,1006, para R$ 0,1596, a 
tarifa média, por metro cúbico, aplicada sobre 
os serviços de distribuição do gás no Ceará. 
Contrária ao pedido, a Arce em vez de 
conceder o aumento, reduziu o preço para       
R$ 0,958, vigente até hoje. 

Na revisão tarifária passada, a Cegás 
alegava que a majoração solicitada na margem 
bruta tinha por base a redução no volume do gás 
distribuído, após a suspensão, pela 
Petrobras, do fornecimento de gás natural, 
para alimentar as termoelétricas, em 2006. 

(Diário do Nordeste. 27 de maio de 2008) 
 
 

11. Assinale a alternativa cuja frase melhor resume o 
conteúdo principal do texto. 

A) majoração dos preços do metro cúbico do gás 
natural. 

B) estatísticas sobre a produção e a distribuição 
de gás natural. 

C) acordo amigável entre as tarifas do preço do 
gás natural. 

D) aumento de produção de gás natural no 
decorrer dos anos. 

 

12. Como revisar → “revisão”, linha 25, a 
correspondência entre as grafias está correta em 

A) ênfaze → enfatizar 

B) vaso → extravasar 

C) vez → revesamento 

D) vazar → vasamento 

 

13. São palavras acentuadas pelo mesmo motivo, 
exceto 

A) “tarifária”, linha 25. 

B) “média”, linha 36. 

C) “Contrária”, linha 38. 

D) “distribuído”, linha 44. 
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14. Está empregada no sentido metafórico a palavra 

A) “preço”, linha 26. 

B) “serviços”, linha 29. 

C) “elevar”, linha 35. 

D) “alimentar”, linha 46. 

 

15. A conjunção “mas”, linha 30, revela idéia de 

A) finalidade. 

B) causa. 

C) oposição. 

D) explicação. 

 

16. Do mesmo modo que em “À época”, linha 34, o 
sinal de crase está empregado corretamente, em 

A) A reunião foi marcada para às vinte horas. 

B) As termoelétricas ficam à leste da cidade. 

C) A revisão tarifária foi entregue à ela. 

D) Os diretores estão à procura de 
entendimento. 

 

17. A expressão “em vez de”, linha 38, revela idéia 
de 

A) concessão. 

B) substituição. 

C) oposição. 

D) retificação. 

 

18. O vocábulo “para”, linha 46, revela idéia de 

A) finalidade. 

B) condição. 

C) causa. 

D) explicação. 

 

19. De acordo com a passagem “após a suspensão, 
pela Petrobras, do fornecimento de gás 
natural”, linhas 44 e 45, deduz-se que a 
Petrobras 

A) parou a produção de gás natural. 

B) distribuiu gás natural. 

C) suspendeu o fornecimento de gás natural. 

D) alimentou as termoelétricas com gás natural. 

 

 

20. Predominam no texto I e no texto II, 
respectivamente, 

A) a dissertação e a descrição. 

B) a descrição e a dissertação. 

C) a dissertação e a narração. 

D) a narração e a descrição. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Assinale a alternativa que contém uma transação 
que pode ser considerada como fato permutativo. 

A) Venda de mercadoria a prazo. 

B) Compra de galpão para a fábrica. 

C) Pagamento de salários administrativos. 

D) Pagamento de serviços prestados por 
autônomos. 

 

22. O custo das mercadorias vendidas é formado 

A) pelas compras das mercadorias (incluídos 
todos os custos de aquisição), deduzidos os 
impostos recuperáveis, acrescido o estoque 
inicial, subtraído o estoque final. 

B) pelas compras das mercadorias (incluídos 
todos os custos de aquisição), adicionados os 
impostos incidentes, acrescido o estoque final, 
subtraído o estoque inicial. 

C) pelas vendas das mercadorias, adicionados os 
impostos incidentes. 

D) pelos impostos a pagar. 

 

23. O pagamento de uma dívida em dinheiro da 
empresa é uma operação que 

A) aumenta o Ativo e diminui o Passivo. 

B) aumenta o Passivo e diminui o Ativo. 

C) diminui o Passivo e o Patrimônio Líquido e 
aumenta o Ativo. 

D) diminui o Passivo e o Ativo. 

 

24. Em uma empresa, a conta ICMS A RECUPERAR 
tem saldo devedor. Tal situação representa 

A) crédito da empresa junto aos clientes. 

B) crédito da empresa junto aos fornecedores. 

C) crédito da empresa junto ao Governo. 

D) débito da empresa para com o Governo. 
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25. Sabendo-se que o Patrimônio Líquido de uma 
determinada empresa é de R$ 400.000,00, e que 
as ações em circulação totalizam 50.000, o valor 
patrimonial da ação é 

A) R$ 4,00. 

B) R$ 8,00. 

C) R$ 50.000,00. 

D) R$ 400.000,00. 

 

26. A Norma Brasileira de Contabilidade reconhece o 
Balanço Patrimonial com a seguinte estrutura: 

A) Ativo e Passivo. 

B) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

C) Ativo, Passivo e Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido. 

D) Ativo, Passivo, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. 

 

27. O Ativo é composto dos seguintes grupos de 
contas: 

A) circulante, permanente e resultados de 
exercícios futuros. 

B) realizável a curto prazo, permanente e 
patrimônio líquido. 

C) circulante, realizável a longo prazo e 
permanente. 

D) circulante, exigível a longo prazo e 
permanente. 

 

28. O Ativo Permanente é formado pelos seguintes 
subgrupos de contas: 

A) investimento, imobilizado e diferido. 

B) imobilizado, depreciação acumulada e 
diferido. 

C) imobilizado, realizável a longo prazo e 
diferido. 

D) investimento, imobilizado e tangível. 

 

29. Uma empresa possui “Passivo a Descoberto” 
quando 

A) o Ativo Circulante for menor que o Passivo 
Circulante. 

B) o seu Ativo for menor que o Passivo. 

C) apresentar má situação de liquidez financeira. 

D) o seu Ativo for maior que o Passivo. 

 

 

 

 

30. Uma empresa apresenta os seguintes saldos nas 
contas do seu balancete: 

 

CONTAS Valores (R$) 

Estoques 15.000,00 

Adiantamentos de Clientes 21.000,00 

Gastos Diferidos 35.000,00 

Fornecedores 13.000,00 

Impostos a Recuperar 9.000,00 

Financiamentos Bancários 39.000,00 

Obras em Andamento 44.000,00 

Adiantamentos a Fornecedores 18.000,00 

O valor do Patrimônio Líquido desta empresa é 

A) R$ 55.000,00. 

B) R$ 73.000,00. 

C) R$ 45.000,00. 

D) R$ 48.000,00. 

 

31. Uma determinada empresa apresenta os 
seguintes saldos contábeis em seu balancete: 

 

CONTAS Valores (R$) 

Compras 56.500,00 

Despesas Administrativas 1.440,00 

Despesas Financeiras 790,00 

Devolução de Compras 4.500,00 

Devolução de Vendas 2.100,00 

Estoque Final 34.400,00 

Estoque Inicial 42.142,00 

Vendas 89.567,00 

O Lucro Líquido e o Custo das Mercadorias 
Vendidas são, respectivamente, 

A) R$ 32.495,00 e R$ 59.472,00. 

B) R$ 59.742,00 e R$ 25.495,00. 

C) R$ 25.495,00 e R$ 59.742,00. 

D) R$ 25.459,00 e R$ 59.472,00. 

 

32. Sobre o desconto obtido no pagamento de uma 
duplicata, Assinale o correto. 

A) É, sempre, considerado despesa. 

B) É considerado despesa ou receita, 
dependendo da operação realizada. 

C) É, sempre, considerado receita. 

D) Não é considerado na escrituração da 
empresa, pois se deve registrar o valor bruto 
da operação, conforme estipulado nos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
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33. Sobre a compra de mercadorias a prazo, assinale 
o correto. 

A) Aumenta o ativo circulante e diminui a dívida 
da empresa com os fornecedores. 

B) Não aumenta nem diminui o ativo da 
empresa. 

C) Aumenta o ativo e aumenta o passivo da 
empresa. 

D) Gera modificações na riqueza da organização. 

 

34. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
NÃO afeta a Conta “Caixa”. 

A) Pagamento de Fornecedores. 

B) Compras a Vista. 

C) Recebimento de Duplicatas. 

D) Vendas em Consignação. 

 

35. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela 
contendo contas que registram bens sujeitos a 
depreciação. 

A) Instalações. 

B) Terrenos. 

C) Gastos com Projetos Pré-Operacionais. 

D) Investimentos em Jazidas. 

 

36. São classificados como Despesas Administrativas 
os gastos com 

A) pessoal de administração, assessoria contábil 
e honorários do conselho fiscal. 

B) pessoal de fábrica, encargos sociais, comissão 
bancária. 

C) pessoal de vendas, comissões, aluguel. 

D) pessoal de escritório, aluguel de máquinas 
industriais, assinaturas de revistas. 

 

37. A empresa Cia. de Tecidos do Sertão Central Ltda. 
firmou um contrato de locação de uma máquina 
para o setor industrial, pelo prazo de 18 meses. 
Para obter um bom desconto, pagou adiantado 
(em 01/03/2006), o valor de R$ 25.200,00 para o 
período. O contabilista, de posse do recibo e 
contrato de locação e sabedor que o regime a ser 
adotado é o de competência, deve registrar, até o 
final do exercício de 2006, 

A) R$ 16.800,00 como despesa e R$ 8.400,00 
como ativo circulante. 

B) R$ 25.200,00 como despesa. 

C) R$ 14.000,00 como despesa e R$ 11.200,00 
como ativo circulante. 

D) R$ 16.800,00 como despesa e R$ 8.400,00 
como ativo realizável a longo prazo. 

 

 

38. Assinale a alternativa que reúne três 
características fundamentais do Ativo Imobilizado. 

A) Natureza permanente, não se destina à venda 
e é utilizado na atividade operacional. 

B) Natureza permanente, não se destina à venda 
e não é utilizado na atividade operacional. 

C) Natureza permanente, destina-se à venda e é 
utilizado na atividade operacional. 

D) Natureza permanente, destina-se à venda e 
não é utilizado na atividade operacional. 

 

39. Determinada empresa apresentava saldo de      
R$ 40.000,00 nas contas Bancos conta Movimento 
e Mercadorias. Efetuou uma compra a vista, 
pagando com cheque de sua conta bancária, no 
valor de R$ 20.000,00. Após o registro do fato 
contábil citado, o saldo final dessas contas será: 

A) Bancos - devedor de R$ 40.000,00. 

B) Bancos – devedor de R$ 20.000,00. 

C) Mercadorias – devedor de R$ 20.000,00. 

D) Mercadorias – credor de R$ 60.000,00. 

 

40. Os seguintes fatos foram praticados pela empresa 
Ferragens 3 Irmãos Ltda.: 

1. Pagamento de imposto atrasado no valor 
de R$ 500,00, com juros de 10%;  

2. Recebimento de título no valor de            
R$ 400,00, com juros de 10%;  

3. Pagamento de juros do mês corrente no 
valor de R$ 400,00;  

4. Compra de móveis para venda, por         
R$ 2.200,00, pagando uma entrada de 20% e 
o restante a prazo.  

Após contabilizar as operações no Livro Diário, 
poderemos dizer, corretamente, que, com elas, 

A) o passivo aumentou R$ 1.760,00. 

B) o passivo diminuiu R$ 1.260,00. 

C) o ativo aumentou R$ 2.640,00. 

D) o ativo aumentou R$ 850,00. 

 

41. Uma empresa apresenta lucro no exercício social e 
destina parte deste resultado para as Reservas de 
Lucros. A demonstração contábil que evidencia 
este fato é a Demonstração 

A) do Resultado do Exercício. 

B) das Origens e Aplicações de Recursos. 

C) do Valor Adicionado. 

D) das Mutações do Patrimônio Líquido. 
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42. Assinale a alternativa que contém uma afirmação 
verdadeira. 

A) O lucro da pessoa jurídica será arbitrado 
quando o contribuinte optar, indevidamente, 
pela tributação com base no lucro presumido. 

B) Lucro presumido é uma forma simplificada de 
apuração da base de cálculo dos tributos 
como o imposto de renda e o da contribuição 
social, aplicável a todas as pessoas jurídicas 
que fizerem opção para esse fim. 

C) Lucro real é o lucro líquido do período 
apurado na escrituração comercial, mas 
diferente do lucro contábil, porque é ajustado 
pelas adições, exclusões e compensações. 

D) Lucro contábil é aquele apurado na 
contabilidade, mas que não serve de base 
para a tributação do imposto de renda porque 
é conhecido apenas como lucro escritural. 

 

43. Em uma empresa, as contas que computam os 
eventos de estoque, compras e vendas, tiveram o 
seguinte comportamento, no mês de setembro: 

Vendas  R$ 100.000,00  

Compras  R$ 60.000,00  

ICMS sobre vendas  R$ 12.000,00  

ICMS sobre compras  R$ 7.200,00  

ICMS a Recolher  R$ 4.800,00  

Fretes sobre Compras  R$ 5.000,00  

Fretes sobre Vendas  R$ 7.000,00  

Estoque Inicial  R$ 30.000,00  

Estoque Final  R$ 40.000,00  

Com base nos valores mostrados na tabela, o 
lucro bruto da empresa alcançou o valor de 

A) R$ 33.200,00. 

B) R$ 40.200,00. 

C) R$ 45.200,00. 

D) R$ 47.400,00. 

 

44. Indique o registro correspondente à integralização 
do capital parcialmente em dinheiro e 
parcialmente em Reservas de Capital: 

A) Caixa 
Reservas de Capital 
a Capital Social 

B) Caixa 
Capital Social 
a Reservas de Capital 

C) Caixa 
a Reservas de Capital 
a Capital Social 

D) Caixa 
a Capital a Integralizar 
a Capital Social 

45. Assinale a alternativa que contém, somente, 
Capitais Próprios. 

A) Duplicatas a Receber e Impostos a Pagar. 

B) Duplicatas a Pagar e Lucros Acumulados. 

C) Capital Social e Duplicatas a Pagar. 

D) Capital Social e Lucros Acumulados. 

 

46. Um investimento rendeu 68% em um ano, já 
descontados os impostos. A inflação no período foi 
de 40%. O ganho real desse investimento foi de 

A) 20%.  

B) 22%. 

C) 24%.  

D) 26%.  

 

47. Um investidor aplicou a importância de              
R$ 20.000,00 a uma taxa mensal de 2,6% pelo 
prazo de 6 meses. O valor dos juros simples a 
receber, ao final do período, será de 

A) R$ 2.130,00.  

B) R$ 3.120,00. 

C) R$ 1.320,00. 

D) R$ 2.310,00. 

 

48. Um investidor dispunha de R$ 420.000,00 para 
aplicar. Dividiu esta aplicação em duas partes. 
Uma parte foi aplicada no banco Alfa, à taxa de 
4% ao mês, e a outra parte no banco Beta, à taxa 
de 6% ao mês, ambas a juros compostos. Se, 
após um mês, os valores resgatados forem iguais 
nos dois bancos, o valor aplicado no banco Beta 
foi 

A) R$ 200.000,00. 

B) R$ 206.000,00. 

C) R$ 208.000,00. 

D) R$ 212.000,00. 

 

49. A empresa Pinheiro e Sousa Ltda. possuía uma 
dívida no valor de R$ 4.000,00, com vencimento 
para o dia 08/05/2008. Tendo em vista 
dificuldades de Caixa, a empresa não honrou seu 
compromisso em dia. O atraso incorreu em uma 
multa fixa de 2% sobre o valor da dívida, além de 
juros simples diários de 0,2%, incorridos, 
também, sobre o valor da dívida. Assinale a 
alternativa que contém o valor total pago, 
sabendo que o pagamento foi efetuado no dia 
26/05/2008. 

A) R$ 4.224,00. 

B) R$ 4.242,00. 

C) R$ 4.226,88. 

D) R$ 4.262,88. 
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50. Os dados fictícios, a seguir, referem-se às idades, 
em anos, dos alunos de uma turma de 
concludentes do Curso de Contabilidade.  

 

IDADE FREQUÊNCIA 

22 2 

23 4 

24 9 

26 6 

27 5 

31 2 

49 1 

Assinale a alternativa que contém, nesta ordem, a 
média, a moda, a mediana e o desvio padrão da 
idade desses concludentes. 

A) 24,23 – 22 – 23 – 2,57 

B) 25,23 – 23 – 24 – 3,57 

C) 26,23 – 24 – 25 – 4,57 

D) 27,23 – 25 – 26 – 5,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


