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LEIA AS INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém
cinqüenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois
não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a
correção das questões objetivas expostas neste caderno.
Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao
seu nome e cargo. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente as suas respostas deveser feita utilizando caneta
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
Não danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E,
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no
decorre da prova - e ao preenchimento do CARTAO-RESPOSTA.
Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAO-RESPOSTA. Não será concedido tempo
adicional para o preenchimento.
Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala, por no mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá
levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu
término.
E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova
objetiva.
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTAO-RESPOSTA e deixe o local de
prova.

INFORMACOES
• 18/06/2012 - A partir das lOh (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas - www.quadrix.org.br
• 19 e 20/06/2012 - Recursos das provas objetivas de acordo com determinações do edital.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA
poderá implicar a anulação da sua prova.
Instituto
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.
Personalidade versus conhecim ento

Duronte o processo seletivo, companhias dão mais valor
à avaliação pessoal dos candidatos do que a
competências na área de atuação
14 de maio de 2012 - Márcia Rodrigues, de O Estado de
S. Paulo
O aquecimento econômico, que vem gerando
uma verdadeira caçada de profissionais qualificados, não
impede as empresas de dar prioridade à avaliação do
perfil psicológico dos candidatos, antes mesmo de pesar
a experiência técnica durante os processos seletivos. É o
que aponta pesquisa da Catho Online com 46.067
entrevistados entre candidatos e profissionais da área de
recursos humanos.
De acordo com o levantamento, 52,1% das
empresas pesquisadas aplicam algum tipo de teste no
processo seletivo. Destas, 71,7% valorizam a avaliação
da personalidade, aptidão e as competências dos
candidatos em testes psicológicos ou de análise de
comportamento durante a seleção. O conhecimento
técnico também é analisado no currículo, em entrevistas
ou em testes situacionais - quando a empresa simula um
conflito do dia a dia da função para ver se o candidato
consegue solucioná-lo - , mas somente depois da
aprovação do perfil comportamental.
"Normalmente, as pessoas são contratadas por
suas habilidades técnicas e são demitidas por problemas
de comportamento. Por isso, é natural que as
companhias deem prioridade a este tipo de avaliação.
Afinal, é muito mais fácil oferecer um curso técnico para
aprimorar os conhecimentos do profissional na área e,
assim, suprir a sua deficiência, do que 'moldar' a
personalidade de alguém", comenta diretor de educação
da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH),
Luiz Edmundo Rosa.
A gerente de recursos humanos da rede
hoteleira Grupo Salinas, Eliana Castro, concorda com
Rosa. Para ela, em muitos casos é importante avaliar se
a personalidade do candidato se encaixa com a dos
demais funcionários da equipe para não prejudicar o
clima amistoso no ambiente de trabalho.
"Há candidatos que nós desencorajamos o chefe
do setor a contratar, porque sua personalidade destoa
dos demais da equipe. Claro que não eliminamos o
candidato logo de cara, mas é algo que conta ponto", diz
Eliana.
Recém-contratadas pelo grupo hoteleiro de
Alagoas, Natalia Pinto Rabelo, de 22 anos, e Karina
Sencades, de 32 anos, passaram por vários testes antes
de obterem a efetivação.
Por ser psicóloga, Karina, que assumiu o cargo
de consultora de recursos humanos em março, não
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passou por testes psicológicos, já que não se aplica este
tipo de exame em profissionais da área. "Mas passei por
entrevistas, provas situacionais e de competência, que
também ressaltam características que possibilitam ao
recrutador traçar meu perfil psicológico", conta Karina.
Natália, contratada este mês como assistente de
vendas, fez testes de personalidade, passou por três
entrevistas e ainda pela prova situacional. "De todos os
testes, o mais difícil foi a simulação de um problema
corriqueiro da função. T ire i de letra' as entrevistas e o
teste psicológico."
(www. estodao. com.br)

QUESTÃO 1
A palavra "que", em destaque no primeiro parágrafo, no
contexto em que aparece, pode ser classificada
morfologicamente como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pronome.
Preposição.
Advérbio.
Conjunção.
Adjetivo.

QUESTÃO 2
Sobre a forma verbal "impede", também destacada no
primeiro parágrafo, analise as afirmações.
I.
II.

Está no modo Imperativo.
Tem como sujeito "O aquecimento econômico", cujo
núcleo é "aquecimento".
III. Está no pretérito perfeito.
IV. Concorda com a segunda pessoa do singular.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nenhuma das afirmações.
apenas uma das afirmações.
apenas duas das afirmações.
apenas três das afirmações.
todas as afirmações.

QUESTÃO 3
Assinale a afirmação correta sobre o trecho "dar prioridade
à avaliação do perfil psicológico dos candidatos", também
destacado no primeiro parágrafo do texto.
(A) O verbo "dar", no trecho, é intransitivo.
(B) A forma verbal que aparece no trecho é de um verbo
de ligação.
(C) A palavra "prioridade" exerce função de predicativo do
sujeito.
(D) A palavra "avaliação" exerce função de adjunto
adnominal.
(E) A forma verbal "dar" apresenta dois complementos,
sendo um direto e outro indireto.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 7

Sobre a forma "solucioná-lo", em destaque no texto
(segundo parágrafo), pode-se afirmar corretamente que:

Sobre as aspas em "tirei de letra", em destaque no último
parágrafo do texto, analise as afirmações.

(A) o "Io" é uma partícula expletiva ou de realce, sem
classificação morfológica e sem função sintática.
(B) o "Io" é uma preposição e retoma "dia a dia".
(C) o "Io" é um pronome e retoma "conflito".
(D) não deveria aparecer acento agudo, já que as oxítonas
terminadas em "a" não devem ser acentuadas, a não
ser no caso do acento circunflexo.
(E) trata-se de uma composição de verbo com conjunção,
numa única palavra.

I.
II.

QUESTÃO 5

Estão corretamente utilizadas.
Servem para marcar uma expressão cujo sentido não é
o literal.
III. Poderiam ser substituídas por vírgulas.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente II e III.
somente I e III.
todas.
nenhuma.

As questões de 8 a 10 são baseadas na tirinha abaixo.

Releia o parágrafo seguinte, extraído do texto:

"A gerente de recursos humanos da rede hoteleira Grupo
Salinas, Eliana Castro, concorda com Rosa. Para ela, em
muitos casos é importante avaliar se a personalidade do
candidato se encaixa com a dos demais funcionários da
equipe para não prejudicar o clima amistoso no ambiente
de trabalho."
Sobre o trecho em destaque no parágrafo, assinale a
alternativa incorreta.
(A) As duas ocorrências do "se" apresentam classificação
morfológica diferente.
(B) Pode-se compreender, pelo contexto, que, no trecho
destacado, entre o artigo "a" e a palavra "dos" se pode
lera palavra "personalidade".
(C) Não há, no trecho em destaque, desvios em relação às
normas de acentuação gráfica.
(D) Apesar de apresentarem classificações diferentes,
ambas as ocorrências do "se" indicam circunstância de
condição.
(E) O trecho em destaque não apresenta problemas de
coerência e pode ser facilmente compreendido por um
leitor atento.

QUESTÃO 6

Um a
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O trecho "por ser psicóloga", que abre o sétimo parágrafo,
indica circunstância de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tempo.
Finalidade.
Concessão.
Causa.
Comparação.

(http://psicologiodospsicologos.blogspot.com.br/)
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QUESTÃO 8

RACIOCÍNIO LÓGICO

Sobre a tirinha, analise as afirmações.
I.

Ocorre um desvio em relação às normas de pontuação
no segundo quadrinho.
II. Ocorre um problema em relação à acentuação gráfica
no terceiro quadrinho.
III. A palavra "grávida" está corretamente acentuada.

| Instituto QUADRIX

QUESTÃO 11
Considere a pirâmide de números.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente II e III.
somente I e III.
todas.
nenhuma.

Com os dados da pirâmide, qual o valor de X + Y?

QUESTÃO 9
Sobre a interpretação dos quadrinhos, assinale a alternativa
correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

-5 2
49
-4 1
36
78

(A) Os
quadrinhos
não
causariam
o
riso,
independentemente do perfil do leitor e da leitura
realizada.
(B) Depois de o marido afirmar ser estéril, não seria
possível de maneira alguma a mulher estar grávida.
(C) Na verdade, pode-se concluir que a mulher mentiu
para o marido em relação à gravidez, querendo apenas
assustá-lo.
(D) As imagens em nada se relacionam ao texto dos
quadrinhos.
(E) No primeiro quadrinho, a maneira de falar e as
imagens mostram que a mulher imaginou que daria
uma boa notícia ao marido.

Quatro amigos, Tati, Titi, Toti e Tuti foram ao shopping
fazer compras que somaram R$ 95,00. Levaram para casa o
seguinte: um livro de romance policial, um jogo de damas,
um cubo mágico e uma caneta.

QUESTÃO 10

6.
7.
8.

Assinale a opção que contém uma palavra acentuada pela
mesma razão de "estéril".

QUESTÃO 12

Eis as informações sobre as compras:
1.
2.
3.
4.
5.

O gasto na papelaria foi o dobro do gasto de Tati.
Tuti gastou R$5,00 no quiosque.
Toti gastou R$ 15,00.
Titi não comprou na charutaria.
O jogo de damas custou R$ 15,00 e não foi o produto
mais barato comprado.
Titi comprou o cubo.
O romance não foi comprado no quiosque.
Tati fez a compra na banca de jornais.

Quem comprou a caneta e quanto Tati gastou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Álcool.
Túnel.
Êxito.
Esférico.
Sílfide.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tuti,
Tati,
Toti,
Tati,
Toti,

R$25,00
R$25,00
R$15,00
R$15,00
R$ 25,00

QUESTÃO 13
Quantas são as permutações de cinco elementos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9

720
120
480
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6
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 19

Considere a afirmação: "Se Paulo for ao cinema, então
Carla não irá ao parque."

Considere os conjuntos:
A = { x e sJt | —3 < x < 4 } e B = { x e 9 1 | —2 < x < 5 }.

Logo, é correto afirmar que:

O conjunto B - A possui quantos números inteiros?

(A) Se Paulo não foi ao cinema, então Carla foi ao parque.
(B) Se Carla não foi ao parque, então Paulo não foi ao
cinema.
(C) Se Carla foi ao parque, então Paulo não foi ao cinema.
(D) Se Paulo não foi ao cinema, então Carla não foi ao
parque.
(E) Se Carla foi ao cinema, então Paulo foi ao parque.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

2
0
4
3
1

QUESTÃO 20
Observe as figuras abaixo.

Uma urna contém três bolas numeradas de 1 a 3, enquanto
que uma segunda urna contém cinco bolas numeradas de 1
a 5. Se retirarmos ao acaso uma bola de cada urna, qual a
probabilidade de que a soma dos números das bolas seja
maior que 4?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3/5
2/5
1/2
1/3
2/3

QUESTÃO 16
Se escolhermos aleatoriamente um número natural de 1 a
), qual a probabilidade de que ele seja uma potência de
;e 2?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9%
8%
10%
6%
7%

QUESTÃO 17
A probabilidade uma pessoa contrair o vírus H1N1 durante
os três primeiros meses do inverno é igual a 30%. Qual a
probabilidade de essa pessoa contrair o vírus no terceiro
mês?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A figura que falta e que está indicada por ? é:

(B)

12,4%
14,7%
16,8%
19,8%
21,5%

QUESTÃO 18
Considere a afirmação: "x é par se e somente se y é um
quadrado perfeito."
Se y = 15, então é verdade que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

y e x são quadrados perfeitos.
x não é um quadrado perfeito.
y é um quadrado perfeito.
x não é par.
x épa r .
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QUESTÃO 23
Leia os enunciados abaixo.
I.

LEGISLAÇAO
QUESTÃO 21
Assinale a descrição incorreta da competência ou da
constituição do órgão.

Aos não inscritos nos Conselhos que, mediante
qualquer forma de publicidade, se propuserem ao
exercício da profissão de psicólogo, serão aplicadas as
penalidades cabíveis pelo exercício ilegal da profissão.
II. O regime jurídico do pessoal dos Conselhos será o da
legislação trabalhista.
III. O Conselho Federal será constituído de 15 (quinze)
membros efetivos e 15 (quinze) suplentes, brasileiros,
eleitos por maioria de votos, em escrutínio secreto, na
Assembleia dos Delegados Regionais.
IV. Os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais têm
qualidade
para
agir,
mesmo
criminalmente, contra qualquer pessoa que infringir as
disposições da Lei Federal n5 5.766/71, que criou o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Psicologia e deu outras providências e, em geral, em
todos os casos que digam respeito às prerrogativas, à
dignidade e ao prestígio da profissão de psicólogo.
Agora, aponte a alternativa correta.

(A) O Plenário, constituído pelo conjunto dos Conselheiros,
é órgão deliberativo do Conselho Federal de Psicologia.
(B) A Diretoria, órgão responsável pela operacionalização
de diretrizes e decisões do Plenário, é constituída de
Presidente,
Vice-Presidente,
Secretário-Geral
e
Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, na primeira reunião
ordinária de cada ano.
(C) A Assembleia das Políticas Administrativas e
Financeiras (APAF) é a instância deliberativa abaixo do
Congresso Nacional da Psicologia.
(D) O Congresso Nacional da Psicologia (CNP) é a instância
máxima de deliberação, responsável por estabelecer as
diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Psicologia no triênio
subsequente à sua realização.
(E) As Gerências são os órgãos deliberativos subordinados
e imediatamente abaixo das Diretorias, auxiliando-as
nas decisões de maior grau de importância aos
Conselhos.

QUESTÃO 22
À Assembleia Geral não compete:
(A) Por deliberação de, pelo menos 2/3 (dois terços) dos
membros presentes, em reunião previamente
convocada para esse fim, destituir o Conselho Regional
ou qualquer de seus membros, por motivo de alta
gravidade, que atinja o prestígio, o decoro ou o bom
nome da classe.
(B) Eleger os membros do Conselho Regional e respectivos
suplentes.
(C) Elaborar a proposta orçamentária anual, submetendo-a
à aprovação do Conselho Federal.
(D) Deliberar sobre questões e consultas submetidas à sua
apreciação.
(E) Propor ao Conselho Federal anualmente a tabela de
taxas, anuidades e multas, bem como de quaisquer
outras contribuições.
CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Existem apenas dois enunciados corretos.
Existe apenas um enunciado correto.
Todos os enunciados estão corretos.
Apenas um enunciado está incorreto.
Nenhum enunciado está totalmente correto.

QUESTÃO 24
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia
são:
(A) dotados de personalidade jurídica de direito privado,
autonomia administrativa, constituindo, em seu
conjunto, uma sociedade sem fins lucrativos,
destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância
dos princípios de ética e disciplina da classe.
(B) dotados de personalidade jurídica de direito público,
autonomia
administrativa,
e
dependentes
financeiramente dos Ministérios federais, constituindo,
em seu conjunto, autarquias, destinados a orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
Psicólogo e profissões correlatas.
(C) dotados de personalidade jurídica de direito privado,
dependente dos Ministérios Federais administrativa e
financeiramente, constituindo, em seu conjunto, uma
autarquia, destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar
o exercício da profissão de Psicólogo.
(D) dotados de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa e financeira, constituindo,
em seu conjunto, uma sociedade sem fins lucrativos.
(E) dotados de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa e financeira, constituindo,
em seu conjunto, uma autarquia, destinados a
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão
de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios
de ética e disciplina da classe.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

É condição de elegibilidade para o Conselho Federal de
Psicologia:

Leia os incisos abaixo, tendo em vista que todos tratam da
Lei Federal n9 8.666/93.

(A) Não ter sido condenado criminalmente a pena superior
a 4 (quatro) anos, em virtude de sentença judicial
transitada em julgado, salvo reabilitação legal.
(B) O pleno gozo dos direitos profissionais e civis, salvo
direitos políticos.
(C) A cidadania brasileira ou estrangeira de língua
portuguesa.
(D) Não ser candidato a cargo de Conselheiro em Conselho
Regional, ou ocupar cargo na Diretoria do Conselho
Federal de Psicologia ou do Conselho Regional, no
período de 3 (três) meses que anteceder à realização
do pleito.
(E) Não ter sofrido penalidade por infração ao Código de
Ética Profissional nos últimos 2 (dois) anos.

QUESTÃO 26
Subordinam-se ao regime da Lei Federal n9 8.666/93 todas
as entidades jurídicas abaixo, exceto uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os fundos especiais.
As autarquias.
As fundações públicas.
As sociedades de economia mista.
As associações previstas no Código Civil.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa incorreta a respeito da Lei Federal n9
8.666/93.
(A) Convite é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três)
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
(C) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha do melhor, em ordem de
classificação, em provas de títulos, chamando os
habilitados em regime celetista ou estatutário.
(D) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação
preliminar, comprovem
possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.
(E) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9
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A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis
ao público todos os atos de seu procedimento, sem
exceção.
II. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida
margem de preferência para produtos manufaturados
e para serviços nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras.
III. Para os fins desta lei, considera-se serviço toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
IV. O procedimento licitatório previsto nesta lei
caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração
Pública.
Agora, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão
Estão
Estão
Estão
Estão

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos

os
os
os
os
os

incisos
incisos
incisos
incisos
incisos

I e IV.
II e IV.
I e III.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 29
A fase preparatória do pregão - Lei Federal n9 10.520/02 observará o seguinte:
I.

A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
II. A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos
para fornecimento.
III. A autoridade competente designará, dentre os
servidores do órgão ou entidade promotora da
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.
IV. Dos autos do procedimento constará a justificativa das
definições do objeto da licitação e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados,
bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços
a serem licitados.
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os incisos estão corretos.
Apenas os incisos II e III estão corretos.
Apenas os incisos I e IV estão corretos.
Apenas os incisos I, II e III estão corretos.
Apenas os incisos II e IV estão corretos.
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QUESTÃO 30

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 34

O pregão, na forma eletrônica, como modalidade
licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando:

de

(A) o credenciamento, no Poder Judiciário, for realizado
mediante procedimento no qual esteja assegurada a
adequada identificação presencial do interessado.
(B) a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços
comuns for feita à distância em sessão pública, por
meio de sistema que promova a comunicação pela
internet.
(C) a petição eletrônica for enviada para atender prazo
processual.
(D) o sítio e o conteúdo das publicações forem assinados
digitalmente.
(E) os autos dos processos eletrônicos deverão ser
protegidos por meio de sistemas de segurança de
acesso e armazenados em meio que garanta a
preservação e integridade dos dados, sendo
dispensada a formação de autos suplementares.

Conforme a redação do Pronunciamento Conceituai Básico,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a
definição de ativo é:
(A) um recurso controlado pela entidade como resultado
de eventos presentes e do qual se espera que resultem
futuros benefícios econômicos para a entidade.
(B) um recurso controlado pela entidade como resultado
de eventos passados e do qual se espera que resultem
futuros benefícios econômicos para a entidade.
(C) um recurso controlado pela entidade como resultado
de investimentos dos quais se espera que resultem
futuros benefícios financeiros para a entidade.
(D) um recurso controlado pela entidade como resultado
de suas operações comerciais e do qual se espera que
resultem futuras entradas de caixa para a entidade.
(E) um recurso controlado pela entidade como resultado
de financiamentos presentes e do qual se espera que
resultem futuros desembolsos para a entidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
A operação de Remessa
industrialização representa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de

bens

a terceiros

para

Ato Contábil que não deve ser contabilizado.
Fato Contábil que deve ser contabilizado.
Fato Contábil que não deve ser contabilizado.
Fato Contábil Permutativo que deve ser contabilizado.
Ato Contábil que deve ser contabilizado.

QUESTÃO 32
A linha "Custo dos Produtos Vendidos" na DRE evidencia:
(A) O valor remanescente nos estoques após as vendas do
período.
(B) O reconhecimento apenas dos gastos com mão de obra
e matéria-prima utilizada na produção dos itens
vendidos no período.
(C) A transferência dos valores dos estoques para o contas
a receber, proporcional às vendas do período.
(D) O valor baixado dos estoques de produtos acabados e
reconhecido como custo referente às vendas do
período.
(E) A redução das contas a pagar referente à compra de
matéria-prima e pagamentos de salários aplicados na
produção.

QUESTÃO 35
Qual dos parágrafos a seguir não corresponde à descrição
dos Deveres listados no art. 2? do Código de Ética
Profissional do Contador, Resolução CFC 803/96, alterada
pela Resolução CFC 1307/10?
(A) VIII - manifestar, a qualquer tempo, a existência de
impedimento para o exercício da profissão.
(B) II - guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes,
entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade.
(C) XII - auxiliar a fiscalização do exercício profissional.
(D) X - cumprir os Programas Obrigatórios de Educação
Continuada, estabelecidos pelo Ministério da Educação
e pela CVM.
(E) III - zelar pela sua competência exclusiva na orientação
técnica dos serviços a seu cargo.

QUESTÃO 36
QUESTÃO 33
Determinado contrato de empréstimo foi firmado pelo
regime de juros compostos a taxa de 3% a.m. O valor
acordado foi de R$ 1.500,00 e, ao final do contrato, os
pagamentos totais somaram R$ 1.844,81. Qual foi o tempo
total desse contrato?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12 meses.
9 meses.
7 meses.
5 meses.
10 meses.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9

Qual lançamento contábil corresponde ao resgistro de uma
operação de recebimento de adiantamento de clientes por
uma empresa, observando o Princípio de Competência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

DB DB DB DB DB -

Banco / CR Banco / CR Clientes / CR
Clientes / CR
Banco / CR -

Receitas Antecipadas (resultado).
Antecipação de clientes (ativo).
- Receitas Antecipadas (resultado).
- Receitas Antecipadas (passivo).
Receitas Antecipadas (passivo).
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 42

Como é estruturado o Balanço Patrimonial em relação a
rentabilidade (no ativo) e vencimentos (no passivo)?

Uma empresa apresenta a seguinte estrutura de gastos em
determinado período:

(A) Ordem crescente de rentabilidade no ativo e
decrescente de vencimentos no passivo.
(B) Ordem decrescente de rentabilidade no ativo e
decrescente de vencimentos no passivo.
(C) Ordem crescente de rentabilidade no ativo e
crescente de vencimentos no passivo circulante.
(D) Ordem decrescente de rentabilidade no ativo e
crescente de vencimentos no passivo.
(E) Ordem crescente de rentabilidade no ativo e
crescente de vencimentos no passivo.

ordem
ordem
ordem
ordem
ordem

QUESTÃO 38
Indique a alternativa que não corresponde
modalidade de Receita Orçamentária Corrente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a

Valor
1.300,00/mês
8.200,00/mês
3.900,00/mês
2.400,00/ano
790,00/mês
353,00/mês
1.780,00/mês
215,00/mês
1.700,00/mês
1.050,00/ano
518,00/mês

uma

Receitas Tributárias.
Receitas Patrimoniais.
Receitas de Amortização de Empréstimos.
Receitas Agropecuárias.
Receitas de Recursos Financeiros.

QUESTÃO 39
Qual o valor mensal contabilizado a título de depreciação
para um veículo adquirido usado, com tempo de uso total
de 3 anos e valor de aquisição de R$ 25.000,00?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Item
Aluguel da fábrica
Matéria-prima
Salário dos funcionários
IPTU da fábrica
Energia elétrica da fábrica
Depreciação de máquinas
Salário da área administrativa
Depreciação de bens administrativos
Salário do gerente de produção
IPTU da administração
Energia elétrica da administração

R$ 208,33 ao mês.
R$ 1.041,67 ao mês.
R$ 520,83 ao mês.
R$ 833,33 ao mês.
R$416,67 ao mês.

Determine o valor dos custos diretos (CD), custos indiretos
(CIF) e custo total (CT).
(A) CD - R$ 12.100,00 /
16.443.00
(B) CD - R$ 13.800,00 /
18.643.00
(C) CD - R$ 13.880,00 / CIF
(D) CD - R$ 12.100,00 /
18.643.00
(E) CD - R$ 13.880,00 / CIF

CIF - R$ 4.343,00 / CT - R$
CIF - R$ 4.843,00 / CT - R$
- R$ 8.326,00 / CT - 22.206,00
CIF - R$ 6.543,00 / CT - R$
- R$ 5.163,50 / CT - 19.043,50

QUESTÃO 43
Os descontos incondicionais recebidos no ato da compra de
mercadorias a prazo, constantes do total da nota fiscal,
devem ser contabilizados como:

QUESTÃO 40
Qual, dos Princípios Fundamentais a seguir, não se aplica à
Contabilidade Pública?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Princípio
Princípio
Princípio
Princípio
Princípio

da Atualização Monetária.
da Oportunidade.
do Registro pelo Valor Original.
da Entidade.
da Competência.

(A) Crédito no ativo reduzindo o valor dos estoques no
momento da compra.
(B) Débito no passivo reduzindo o valor devido aos
fornecedores.
(C) Crédito no ativo reduzindo o impacto no caixa no
momento do pagamento.
(D) Não necessitam ser contabilizados.
(E) Crédito no resultado no momento do pagamento.

QUESTÃO 41
O Lucro Operacional da DRE representa:
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

A geração de lucros decorrentes das operações
próprias da empresa e investimentos financeiros.
A geração de lucros após a absorção dos custos e
impostos sobre vendas.
A geração de lucros decorrentes das operações
próprias da empresa e dos investimentos em
participações em outras empresas.
A geração de lucros decorrentes de decisões de
financeiras e de eventos não recorrentes, antes do
impacto fiscal.
A geração de lucros após a absorção dos custos e
despesas, antes dos impostos sobre as vendas.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9

QUESTÃO 44
Conforme a Resolução CFC 1132/08, não representa uma
característica do registro contábil do setor público:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Imparcialidade.
Comparabilidade.
Universalidade.
Verificabilidade.
Tempestividade.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) fornece
informações sobre as entradas e saídas de caixa em uma
empresa e deve ser apresentada evidenciando a
movimentação por meio das atividades que consomem
caixa. Indique a alternativa que demonstra a composição da
DFC.

Qual lançamento contábil deverá ser efetuado referente
aos impostos incidentes sobre compras de mercadorias
considerando que a respectiva saída, por ocasião da venda,
não será tributada?

(A) Fluxo de Caixa dos Financiamentos, Fluxo de Caixa
Operacional e Fluxo de Caixa das Aplicações dos
Recursos.
(B) Fluxo de Caixa Operacional, Fluxo de Caixa dos
Investimentos e Fluxo de Caixa dos Financiamentos.
(C) Fluxo de Caixa Operacional, Fluxo de Caixa das Origens
dos Recursos e Fluxo de Caixa das Aplicações dos
Recursos.
(D) Fluxo de Caixa das Origens e Aplicações dos Recursos,
Fluxo de Caixa dos Investimentos e Fluxo de Caixa dos
Financiamentos.
(E) Fluxo de Caixa dos Investimentos, Fluxo de Caixa dos
Financiamentos e Fluxo de Caixa dos Pagamentos
Gerais.

QUESTÃO 46
"(...) corresponde às transações originadas de fatos que
afetam o patrimônio público, em decorrência, ou não, da
execução do orçamento, podendo provocar alterações
qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais; (...)"
O trecho acima, extraído da Resolução CFC 1131/08, referese ao conceito de:
(A) Transações ocorridas no
administrativa.
(B) Transações ocorridas no
extraorçamentária.
(C) Transações ocorridas no
orçamentária.
(D) Transações ocorridas no
econômico-administrativa.
(E) Transações ocorridas no
econômico-financeira.

setor público de natureza
setor público de natureza
setor público de natureza
setor público de natureza
setor público de natureza

(A) Crédito da conta Custo das Mercadorias Vendidas,
reduzindo o valor do custo do período.
(B) Débito da conta Impostos a Recolher, deduzindo o
valor a recolher de impostos no período.
(C) Débito da conta Fornecedores, reduzindo o valor a
pagar referente aos estoques.
(D) Débito da conta Impostos a Recuperar (ativo),
deduzindo o valor que deverá ser lançado na conta de
estoques.
(E) Débito da conta Estoques de Mercadorias, somado ao
total dos produtos.

QUESTÃO 49
Considere as seguintes informações extraídas do Fluxo de
Caixa, Balanço e DRE de determinada empresa.
FCO -> R$ 6.000,00
FCI -> (R$3.000,00)
FCF -> (R$ 1.500,00)
Lucro do Período apurado na DRE -> R$ 1.000,00
Aumento de Caixa do período -> R$ 1.500,00
Com base nesses dados, podemos dizer que:
(A) Os valores gerados no FCI refletem as operações
ocorridas no Ativo Não Circulante no período.
(B) As operações com imobilizado consumiram R$
1.500,00 nesse período.
(C) O aumento de caixa está relacionado apenas ao FCF.
(D) A empresa remunerou seus sócios e credores em R$
3.000,00 nesse período.
(E) O aumento de caixa efetivo foi de R$ 500,00, tendo em
vista que R$ 1.000,00 refere-se ao efeito do princípio
de competência.

QUESTÃO 50
QUESTÃO 47
"Representa recursos captados de credores operacionais ou
financeiros que devem impactar o caixa da empresa no
período de até um ano da data da publicação do balanço."
A afirmativa acima se refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço Patrimonial - Ativo Circulante.
Demonstração de Fluxo de Caixa - Investimentos.
Balanço Patrimonial - Passivo Circulante.
DRE - Custos e Despesas Operacionais.
Demonstração de Fluxo de Caixa - Financiamentos.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T A C 4 9

Para fins de contabilidade pública, qual dos itens abaixo
não representa uma classificação de unidade contábil?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Unificada.
Ordinária.
Originária.
Consolidada.
Descentralizada.
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