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Tecnico em Contabilidade
TIPO 1 - BRANCA
Inform acoes Gerais
1.

Voce recebera do fiscal de sala:
a)

Verifique se seu caderno esta completo, sem repetifao de
questoes ou falhas. Caso contrario, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providencias.

3.

As questoes objetivas sao identificadas pelo numero situado
acima do seu enunciado.

4.

Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva voce
deve:
a)

conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
numero de inscrifao e o numero do documento de
identidade;

b) ler atentamente as instrufoes para o preenchimento da
folha de respostas;
c)

5.

O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, devera ser feito com caneta
esferografica de tinta indelevel de cor preta ou azul. Nao sera
permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.

7.

O tempo disponlvel para a realizafao da prova e de
4 (quatro) horas, ja incluldo o tempo para a m arcafao da
folha de respostas da prova objetiva.

8.

Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliafao, serao levadas em
considerafao apenas as m arcafoes realizadas nas folhas de
respostas da prova objetiva, nao sendo permitido anotar
inform afoes relativas as suas respostas em qualquer outro
meio que nao seja o proprio caderno de provas.

uma folha de respostas destinada a marcafao das
respostas das questoes objetivas;

b) esse caderno de prova contendo 60 (sessenta) questoes
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E).
2.

6.

9. Somente apos decorrida 2 (duas) horas do inlcio da prova
voce podera retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos ultimos sessenta minutos do
perlodo da prova, voce podera retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

marcar nas folhas de respostas da prova objetiva o campo
relativo a confirm afao do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que voce recebeu;

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. Caso voce se negue a
entregar, sera eliminado do concurso.

d) assinar seu nome, apenas nos espafos reservados, com
caneta esferografica de tinta azul ou preta.

12. A FGV realizara a coleta da impressao digital dos candidatos
na folha de respostas.

Durante a aplicafao da prova nao sera permitido:

13. Os candidatos poderao ser submetidos a sistema de detecfao
de metais quando do ingresso e da salda de sanitarios
durante a realizafao das provas. Ao sair da sala, ao termino
da prova, o candidato nao podera usar o sanitario.

a) qualquer tipo de com unicafao entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorizafao do fiscal de
sala;
c)

portar aparelhos eletronicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, maquina de calcular, maquina fotografica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relogio de qualquer modelo, oculos escuros ou quaisquer
acessorios de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro
etc. e, ainda, lapis, lapiseira (grafite), corretor llquido
e/ou borracha. Tal infrafao podera acarretar a elim inafao
sumaria do candidato.

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serao
divulgados no dia 12/05/2014, no enderefo eletronico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alba.
15. O prazo para interposifao
derecursos contra os
gabaritos
preliminares
sera
das 0h00min
do
dia
13/05/2014 ate as 23h59min do dia 14/05/2014,
observado ohorario oficial deSalvador, no
enderefo
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alba, por meio do Sistema
Eletronico de Interposifao de Recurso.
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Lingua Portuguesa

01
Neste artigo, a violencia e vista, globalmente, como

Nao eramos cordiais?
A morte do cinegrafista Santiago Andrade nao configura um
atentado a liberdade de imprensa, ao contrario do que tantos
apregoam.
E muito pior que isso: e um atentado ao convivio civilizado
entre brasileiros, um degrau a mais na escalada impressionante
de violencia que esta empurrando o pais para um teor ainda mais
exacerbado de barbarie.
O incidente com o cinegrafista e parte de uma coreografia de
violencia crescente que se da por onde quer que se olhe.
Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se
apertou o gatilho com tanta facilidade. E ate curioso que as
estatisticas policiais no Estado de Sao Paulo apontem uma
redu?ao no numero de homicidios dolosos, como se fosse um
avan?o, quando aumenta o numero de vitimas de latrocinio, que
nao passa de homicidio precedido de roubo.
De fato, em 2013, o numero de latrocinios (379) foi o mais
alto em nove anos, com aumento de 10% em rela?ao aos 344
casos do ano anterior.
Mas a violencia nao e um fenomeno restrito a criminalidade.
A policia age muitas vezes com uma violencia desproporcional.
A vida nas cidades e, cada vez mais, no interior, e de uma
violencia inacreditavel. O transito e uma violencia contra a mente
humana. O transporte publico violenta dia apos dia. Nao e um
atentado aos direitos humanos perder as vezes tres horas entre ir
e voltar do trabalho?
A saude e uma violencia contra o usuario. A educa?ao violenta,
pela sua baixa qualidade, o natural anseio de ascensao social.

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

decorrencia da vida social urbana.
resultado do consumo de drogas.
consequencia da violencia policial.
fenomeno presente em todas as areas.
resultante da frouxidao de nossas leis.

02
Um texto surge a partir de um fato qualquer que desencadeia um
processo mental que se realiza na exposi?ao de pensamentos
construidos com palavras.
O texto de Clovis Rossi surge a partir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

das novas estatisticas sobre homicidios e latrocinios.
da morte de um cinegrafista numa manifesta?ao de rua.
da ausencia de cuidados com a saude dos cidadaos.
da falta de leis que punam exemplarmente os criminosos.
da existencia de moradias em areas de risco.

03
"Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se
apertou o gatilho com tanta facilidade".
Nessas duas frases aparecem constru?oes com o pronome se.
Sobre esses dois casos, assinale a afirmativa correta.
(A) Na primeira frase, "assaltos" funciona como sujeito de voz
passiva.
(B) Nas duas frases esta presente a indetermina?ao do sujeito.
(C) Na primeira frase aparece o "se" como particula
apassivadora.
(D) Na segunda frase aparece o "se " como indeterminador do
sujeito.
(E) Na segunda frase "o gatilho" funciona como sujeito de voz
passiva.

A existencia de moradias em zonas de risco e outra violencia.
A contamina?ao do ar mata ou fere de maneira invisivel os
habitantes das cidades em que o nivel de polui?ao supera o
minimo toleravel.
Nao adianta, agora, culpar o governo do PT ou a suposta
heran?a maldita legada pelo PSDB, ou os crimes praticados pela
ditadura militar ou a turbulencia que precedeu o golpe de 1964.
O pais foi sendo construido de maneira torta, irresponsavel, sem
o mais leve sinal de planejamento, de prepara?ao para o futuro.
Acumularam-se violencias em todas as areas de vida.
A explosao no consumo de drogas exacerbou, por sua vez, a
violencia da criminalidade comum. Nao ha "coitadinhos" nessa
historia. Ha delinquentes e vitim as e ha a incompetencia do
poder publico.
E como escreveu, para Carta Capital,
humanista chamado Luiz Gonzaga Belluzzo:

esse

impecavel

"O descumprimento do dever de punir pelo ente publico
termina por solapar a solidariedade que cim enta a vida civilizada,
lanpando a sociedade no desamparo e na violencia sem quartel".
Antes que o desamparo e a violencia sem quartel se tornem
completamente descontrolados, seria desejavel o surgimento de
lideran?as capazes de pensar na coisa publica, em vez de se
dedicarem a seus interesses pessoais, mesmo os legitimos.
Alguem precisa aparecer com um projeto de pais, em vez de

04
"E ate curioso que as estatisticas policiais no Estado de Sao Paulo
apontem uma redupao no numero de homicidios dolosos, como se
fosse um avanpo, quando aumenta o numero de vitimas de
latrocinio, que nao passa de homicidio precedido de roubo".
Nesse fragmento do texto, o autor exemplifica um caso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estatistica enganosa.
avan?o no combate a violencia.
transparencia nas informa?oes.
servi?o de inteligencia policial.
aumento da violencia no estado de Sao Paulo.

05
"O incidente com o cinegrafista e parte de uma coreografia de
violencia crescente que se da por onde quer que se olhe".
Nesse segmento do texto ocorre um exemplo de paronimo
(palavras de forma semelhante e de significado diferente):
incidente, que nao se pode confundir com acidente, pois
significam coisas distintas.
Assinale a op?ao em que houve troca indevida entre paronimos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os criminosos infringem a lei.
Nao houve cumprimento da pena pelo criminoso.
A violencia urbana nao passa despercebida.
Muitos emierantes trazem violencia aos paises receptores.
O criminoso foi apenado em 20 anos.

projetos de poder. Nao e por acaso que 60% dos brasileiros
querem mudan?as, ainda que nao as definam claramente.
A encruzilhada agora e entre ideias e rojoes.
( Clovis Rossi , Folha de Sao Paulo, 1 3 /0 2 /2 0 1 4 )
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06

11

As declarafoes de Luiz Gonzaga Belluzzo indicam como causa
desse estado de violencia a

"A explosao no consumo de drogas / exacerbou, por sua vez, a
violencia da criminalidade comum". As partes desse segmento do
texto indicam, respectivamente

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

impunidade legal.
desonestidade politica.
educafao desarticulada.
corrupfao policial.
injustifa social.

07
Para o perfeito entendimento de um texto, e indispensavel a
compreensao dos vocabulos que o compoem.
Assinale a opfao em que o vocabulo sublinhado tem seu
significado corretamente indicado.
(A) "Antes que o desamparo e a violencia sem quartel se tornem
completam ente descontrolados..." / inseguros
(B) "...seria desejavel o surgimento de liderangas capazes de
pensar na coisa publica..." / governo
(C) "Acum ularam -se violencias em todas as areas de vida"/
amontoaram-se
(D) "A explosao no consumo de drogas exacerbou, por sua vez, a
violencia da criminalidade comum. Nao ha 'coitadinhos' nessa
historia"/ diminuiu
(E) "Ha delinquentes e vitimas e ha a incompetencia do poder
publico"/ carrascos

08
O autor indica uma serie de setores de nossa vida que mostram
violencia por razoes variadas.
Assinale a opfao que indica uma fonte de violencia acompanhada
de uma explicafao.
(A) "A vida nas cidades e, cada vez mais, no interior, e de uma
violencia inacreditavel".
(B) "O transito e uma violencia contra a m ente humana".
(C) "A educagao violenta, pela sua baixa qualidade, o natural
anseio de ascensao social".
(D) "A existencia de moradias em zonas de risco e outra
violencia".
(E) "A saude e uma violencia contra o usuario".

09
"Nao adianta, agora, culpar o governo do PT ou a suposta
heranga maldita legada pelo PSDB, ou os crim es praticados pela
ditadura m ilitar ou a turbulencia que precedeu o golpe de 1964".
Argumentativamente falando, o autor do texto, nesse caso
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acrescenta argumentos de autoridade em defesa de sua tese.
defende-se previamente de uma argum entafao contraria.
exemplifica argumentos de grande validade.
explica claramente a fonte da violencia reinante.
volta-se para o passado em busca de explicafoes.

10
Assinale a oppao em que a correspondencia entre forma nominal
e forma verbal esta incorreta.
(A) "atentado a liberdade de imprensa" / atentar contra a
liberdade de imprensa
(B) "o descumprimento do dever" / descumprir um dever
(C) "redugao no numero de homicidios" / reduzir o numero de
homicidios
(D) "anseio de ascensao social" / ansear por ascensao social
(E) "preparagao para o futuro" / preparar para o futuro
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

consequencia / causa
causa / conclusao
conclusao / explicafao
explicafao / causa
causa / consequencia

12
"E como escreveu, para Carta Capital, esse impecavel humanista
chamado Luiz Gonzaga Belluzzo".
Nesse segmento de texto, o autor valorizou as declarafoes de
Belluzzo por meio do fornecimento de um conjunto de
inform afoes, a excegao de um . Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O texto citado ter sido escrito numa revista.
O pensamento ter sido publicado numa revista de prestigio.
O autor do pensamento ser designado como "humanista".
O humanista citado ter sido qualificado de "impecavel".
O texto citado ser de amplo conhecimento publico.

13
"Acum ularam -se violencias em todas as areas da vida".
Essa frase do texto esta construida em voz passiva pronominal
(com o pronome se).
Assinale a opfao que indica a forma correspondente da voz
passiva com auxiliar (com o verbo ser).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eram acumuladas
Foram acumuladas
Sao acumuladas
Serao acumuladas
Seriam acumuladas

14
"Alguem precisa aparecer com um projeto de pais, em vez de
projetos de poder".
Esse segmento final do texto pode ser definido, de forma mais
precisa, como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um alerta contra os politicos corruptos.
um chamado de conscientizafao para as proximas eleifoes.
uma critica especifica ao atual governo.
uma expressao de esperanfa no futuro.
um conselho aos futuros candidatos.

15
"'O descumprimento do dever de punir pelo ente publico termina
por solapar a solidariedade que cimenta a vida civilizada,
lanfando a sociedade no desamparo e na violencia sem quartel'".
A linguagem empregada nesse segmento do texto deve ser
caracterizada como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fam iliar despreocupada.
culta erudita.
coloquial culta.
regional antiga.
formal simples.
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16
De acordo com a Lei n° 6.677/1994, assinale a op?ao que indica o
momento em que o servidor podera se aposentar
voluntariamente.
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20
Conforme dispoe a Lei n° 6.677/94, o servidor nomeado para o
cargo de provimento permanente ficara sujeito a estagio
probatorio, periodo pelo qual sua aptidao e capacidade serao
objeto de avalia?ao para desempenho do cargo.
Durante o referido periodo, deve ser observado o seguinte fator:
(A) vida pregressa.

(A) Aos 30 (trinta) anos de servi?o, se homem, e aos 25 (vinte e
cinco), se mulher, com proventos proporcionais a este tempo.
(B) Aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em fun?oes de
magisterio, se professor e aos 25 (vinte e cinco), se
professora, com proventos proporcionais ao tempo de
servi?o.
(C) Aos 70 (setenta) anos de idade, se homem, e aos 65 (sessenta
e cinco), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de servi?o.

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

(D) Aos 70 (setenta) anos de idade, se homem, e aos 65 (sessenta
e cinco), se mulher, com proventos integrais.

21

(E) Aos 30 (trinta) anos de servi?o, se homem, e aos 25 (vinte e
cinco), se mulher, com proventos integrais.

17
De acordo com a Resolu?ao n° 1.193/1985, de 17.01.1985, as
op?oes a seguir apresentam especies de projeto pelas quais a
Assembleia exerce sua fun?ao legislativa, a excecao de um a.
Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Emendas a constitui?ao.
Leis complementares.
Leis ordinarias.
Portarias.
Decretos legislativos.

18
A respeito do que dispoe a Lei n° 8.971/2004, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Servidor publico e a pessoa legalmente investida em cargo
publico.
(B) Classe e a evolu?ao em cargo na mesma categoria funcional,
segundo o merecimento e a antiguidade do servidor.
(C) Remunera?ao e o vencimento basico do cargo acrescido das
vantagens
pecuniarias
permanentes
ou temporarias
estabelecidas em lei.
(D) Proventos e a remunera?ao do servidor aposentado
conforme fixada no ato aposentador.
(E) Vencimento Basico e a retribui?ao pecuniaria pelo exercicio
de cargo publico com valor fixado em lei.

Nogoes de Informatica
Sobre a arquitetura basica dos computadores, a memoria RAM
apresenta a caracteristica da volatilidade, pois so mantem o
conteudo armazenado enquanto energizada eletricamente.
O tipo dessa memoria e o valor da sua capacidade sao,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Ouvidoria.
Auditoria.
Assessoria de Planejamento.
Superintendencia de Recursos Humanos.
Procuradoria Geral.
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SCSI-2 e 4 GBytes.
SCSI-2 e 4 Gbps.
CACHE e 4 GBytes.
DDR3 e 4 Gbps.
DDR3 e 4 GBytes.

22
Quando se verifica na especifica?ao de um microcomputador ou
notebook a cita?ao "Intel Core i7", a referenda esta sendo feita
para o seguinte componente de hardware:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cache.
flash RAM.
placa de video.
microprocessador.
coprocessador aritmetico.

23
Com rela?ao aos drivers instalados em um microcomputador,
analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

19
De acordo com o que dispoe o Ato da Mesa Diretora
n° 007/2010, que regulamenta a estrutura organizacional da
Assembleia Legislativa, as op?oes a seguir apresentam orgaos
tecnico-adm inistrativos da Assembleia, a excecao de um a.
Assinale-a.

comportamento social.
capacidade de iniciativa.
desempenho de atividade fisica.
aprova?oes em posteriores certames publicos.

sao softwares de terceiros instalados na maquina, que
protegem a integridade do sistema instalado contra possiveis
tentativas de acesso indesejado.
sao utilitarios que viabilizam o funcionamento normal dos
dispositivos de entrada e saida, tendo como principal
caracteristica a total independencia do sistema operacional
instalado no computador.

III. sao programas necessarios aos componentes de hardware
instalados, que propiciam o funcionamento adequado, sem
problemas de desempenho e de incompatibilidade.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente a afirmativa I estiver correta.
somente a afirmativa II estiver correta.
somente a afirmativa III estiver correta.
somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
todas as afirmativas estiverem corretas.
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24

27

Um funcionario da Assembleia Legislativa da Bahia abriu a janela
do W indows Explorer em um microcomputador versao desktop e
acessou a pasta DOCUMENTOS no disco C:\. Durante a
visualizafao dos objetos armazenados nessa pasta, selecionou o
arquivo PL_20744_2014.DOC e pressionou em "Excluir" na janela
que se abriu ao acionar o botao direito do mouse, o que resultou
na exclusao do referido arquivo, transferindo-o para a Lixeira do
sistema. Posteriormente, precisou do arquivo deletado e, entao,
decidiu recupera-lo.

Um funcionario da ALBA digitou um trabalho no Word 2010 BR
para Windows e, ao final, levou o cursor para o inlcio por meio da
execufao de um atalho de teclado e, em seguida, pressionou a
tecla de funfao F7.

Para isso, ele deve acessar a janela da Lixeira, selecionar o
arquivo PL_20744_2014.DOC e clicar na seguinte opfao:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Restaurar.
Recortar.
Recuperar.
Retornar.
Reproduzir.

(A) Alt + Home e verificar a ortografia e gramatica.
(B) Ctrl + Home e verificar a ortografia e gramatica.
(C) Shift + Home e formatar o tltulo do texto por meio do
WordArt.
(D) Ctrl + Home e formatar o tltulo do texto por meio do
WordArt.
(E) Alt + Home e formatar o tltulo do texto por meio do WordArt.

28

25
Um Assessor Legislativo acessou a pasta ALBA no disco D:\ na
janela do W indows Explorer em um computador, verificando que
existiam quatro arquivos armazenados.
Para selecionar todos os arquivos, conforme mostrado a seguir,

Para inserir uma nota de rodape em um texto digitado no Word
2010 BR para W indows, ha duas possibilidades, por meio de dois
atalhos de teclado diferentes: o primeiro insere a nota no rodape
da folha corrente que esta no modo de edifao e o segundo, no
rodape da ultima folha do documento.
Esses atalhos sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+
+
+
+
+

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

E e Alt + Ctrl + P
P e Alt + Ctrl + F
F e Alt + Ctrl + D
D e Alt + Ctrl + R
R e Alt + Ctrl + E

29

ele deve realizar os procedimentos descritos a seguir.
•
•

O atalho de teclado e o significado da tecla de funfao sao,
respectivamente,

executa um atalho de teclado.
seleciona o primeiro arquivo Comprovante.pdf, pressiona
uma determinada tecla, e, simultaneamente, pressiona o
nome do outro arquivo Palestra.pptx, por meio do m ouse.

Com relafao ao formato de paginas no Word 2010 BR para
Windows, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
Representa os m odos possfveis de definifao
do param etro orientafao de um documento.

( )

A tecla e o atalho de teclado sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ctrl e Ctrl + A
Shift e Ctrl + A
Alt e Ctrl + A
Shift e Ctrl + T
Ctrl e Ctrl + T

Norm al

Sup.:
Esq.:

“J- EDITAL

0 arquivo —CU""L em formato PDF esta armazenado na pasta
CONCURSOS no disco C:\.
gravar

uma

. Disco removfvel (G:)

copia

desse

arquivo

no

pendrive

devem ser realizados os procedimentos

listados a seguir.
•

2,5 cm
3 cm

Mostra as dimensoes de um documento classificado como
Normal na definifao do parametro margens.

26

Para

2,5 cm
3 cm

( )

selecionar o arquivo
C:\.

na pasta CONCURSOS no disco

Executar um atalho de teclado Ctrl + C.

( )

□

Carta (8.5 x 14 pol.; 216 x 356 mm)
21,59 cm

X

35,56 cm

Mostra as dimensoes de um documento classificado como
"Carta" na definifao do param etro tamanho.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
V, F e F.
V, V e F.
F, F e V.

„ . .
>
Disco removfvel (G:)
S e le c io n a r o __________ ___________

•

Executar outro atalho de teclado Ctrl + V.

Os atalhos de teclado, na sequencia
respectivamente, os seguintes significados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

descrita,

possuem

copiar e mover.
recortar e clonar.
clonar e mover.
recortar e colar.
copiar e colar.
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No Word 2010 BR para W indows, o acionamento dos (cones
e

A*
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34
Considere o poligono com os vertices numerados como na figura
a seguir.

possuem, respectivamente, os seguintes significados:

(A) criar novo documento e diminuir o tamanho da fonte.
(B) criar novo documento e aumentar o tamanho da fonte.
(C) aplicar negrito ao texto selecionado e alterar a cor do texto
selecionado.
(D) aplicar negrito ao texto selecionado e aumentar o tamanho
da fonte.
(E) aplicar negrito ao texto selecionado e diminuir o tamanho da
fonte.

Raciocfnio Logico-matematico

Colocando uma pefa em um vertice, "fazer um movimento" com
essa pefa significa move-la para o vertice seguinte: do 1 para o 2,
do 2 para o 3, etc. e do 6 para o 1.
Uma pefa esta no vertice 3 e sao feitos 2014 movimentos.
A pefa ira para o vertice
(A) 1.

31
Tres amigos, Andre, Bernardo e Carlos combinaram de se
encontrar ao meio-dia em um restaurante.
Bernardo chegou 5 minutos atrasado e ainda esperou 15 minutos
ate Andre chegar.

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

2.
4.
5.
6.

Andre chegou 5 minutos depois de Carlos.

35

Carlos chegou as

Carolina ganhou uma grande quantidade de pequenos frascos de
um perfume.

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

12h.
12h5min.
12h10min.
12h15min.
12h20min.

Em uma sala de cinema ha 80 pessoas. Sabe-se que entre elas, 42
sao homens, 57 pessoas tem 18 anos ou mais e 11 mulheres tem
menos de 18 anos.
Assinale a opfao que indica o numero de homens com menos de
18 anos de idade.
10.
11.
12.
13.
14.

33
Duas urnas A e B contem bolas vermelhas e bolas pretas, e
somente essas.
O numero de bolas vermelhas na urna A e o dobro do numero de
bolas vermelhas na urna B e o numero de bolas pretas na urna B
e o dobro do numero de bolas pretas na urna A.
O total de bolas e 21, sendo que o numero de bolas vermelhas na
urna B e 2.
O numero de bolas na urna A e
(A) 7.
(B)
(C)
(D)
(E)

Carolina deseja abrir o numero mlnimo de frascos para encher
completamente uma embalagem de 200 mL com esse perfume.
A quantidade de frascos que ela deve abrir e
(A) 13.

32

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

Cada frasco contem 15 mL de perfume.

8.
9.
10.
11.
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(B)
(C)
(D)
(E)

14.
15.
16.
17.

36
Afirma-se que: "Toda pessoa gorda come muito".
E correto concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se uma pessoa come muito entao e gorda.
se uma pessoa nao e gorda entao nao come muito.
se uma pessoa nao come muito entao nao e gorda.
existe uma pessoa gorda que nao come muito.
nao existe pessoa que coma muito e nao seja gorda.

37
Observe a sequencia de numeros a seguir, onde cada termo, a
partir do terceiro, e a diferenfa entre os dois termos
imediatamente anteriores a ele:
1, 3, 2, -1 , -3 , - 2 , 1, 3, ...
O 10002 termo dessa sequencia e
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) -1 .
(E) -3 .
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Na oficina de uma empresa de onibus ha tres reservatorios de
combustivel. A tabela a seguir mostra, para um determinado dia,
a quantidade de combustivel em cada reservatorio.
Reservatorio

Quantidade em litros

1

200

2

500

3

1200

Em um procedimento de manutenfao, o reservatorio 3 ficou com
apenas 100 litros e o restante foi transferido para os outros dois
reservatorios que ficaram, ao final, com igual quantidade de
combustivel.
A quantidade de combustivel que foi transferida do reservatorio
3 para o reservatorio 1 foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

400
500
600
700
800

litros
litros.
litros.
litros.
litros.

Uma duzia e meia de limoes custa o mesmo que duas duzias e
meia de laranjas.
Uma dezena e meia de laranjas custa o mesmo que
8 limoes.
9 limoes.
10 limoes.
12 limoes.
15 limoes.

40
Lucio, Mauro, Pedro e Roberto possuem alturas diferentes e
pesos diferentes e uma fila foi organizada do mais baixo para o
mais alto. Sabe-se que:
•
•
•
•

Conhecimentos Especificos
41
As opfoes a seguir apresentam deveres do profissional de
contabilidade, segundo o Codigo de Etica Profissional do
Contador, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Emitir opiniao sobre os casos que lhe sao questionados,
mesmo sem conhecer os detalhes sobre eles.
(B) Manifestar, a qualquer tempo, a existencia de impedimento
para o exercicio da profissao.
(C) Guardar sigilo sobre o que souber, exceto em casos previstos
em lei ou quando solicitado por autoridades competentes,
entre estas, os Conselhos Regionais de Contabilidade.
(D) Quando substituido em suas funfoes, informar ao substituto
os fatos que devam chegar ao seu conhecimento, a fim de
habilita-lo para o bom desempenho de suas funfoes.
(E) Exercer a profissao com zelo, diligencia, honestidade e
capacidade tecnica, observada toda a legislafao vigente, em
especial os Principios de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

42

39

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

FGV - Projetos

Roberto e mais pesado que Lucio.
Lucio esta imediatamente a frente de Mauro, que e o mais
leve de todos.
O mais alto nao e o mais pesado.
Pedro e mais baixo do que Roberto, mas nao e o mais baixo
de todos.

Sobre os Principios Fundamentais da Contabilidade, assinale a
afirmativa correta.
(A) O Principio da Entidade reconhece o ativo como objeto da
contabilidade e determina a necessidade da diferenciafao
entre os ativos de uma entidade e de seus socios.
(B) O Principio da Prudencia determina a adofao do menor valor
para os componentes do ativo e do passivo, sempre que se
apresentem alternativas igualmente validas para a
quantificafao das m utafoes patrimoniais que alterem o
patrimonio liquido.
(C) O Principio do Registro pelo Valor Original determina que os
componentes do patrimonio devem ser expressos na moeda
em que ocorreu a transafao.
(D) O Principio da Oportunidade refere-se ao processo de
m ensurafao e apresentafao dos componentes patrimoniais
para produzir inform afoes integras e tempestivas.
(E) O Principio da Continuidade determina a m ensurafao e
a apresentafao dos componentes do patrimonio segundo a
premissa de que a entidade continuara em operafao no
futuro, independente da situafao real.

E correto concluir que

43

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

Assinale a opfao que indica o objeto da Contabilidade.

Pedro e o primeiro da fila.
o primeiro da fila e mais pesado que Pedro.
Roberto e mais leve que Lucio.
Lucio esta imediatamente atras de Mauro.
o mais pesado esta no 3° lugar da fila.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os ativos.
As receitas.
O patrimonio.
As dem onstrafoes contabeis.
O balanfo patrimonial.
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48

Com o objetivo de retirar afoes de circulafao, uma companhia
adquire suas proprias afoes.

A Cia. Preto apresentava as seguintes inform afoes a respeito de
seu Ativo e de seu Patrimonio Liquido, em 31/12/2013:

Sobre esse fato, assinale a afirmativa correta.
(A) As afoes mantidas em tesouraria tem direito a voto, mas nao
a dividendos.
(B) A operafao de resgate de afoes pode ser realizada com
redufao, ou nao, do capital social.
(C) A operafao de resgate de afoes afeta o resultado da
empresa.
(D) A aquisifao de afoes pode ser vinculada, ou nao, ao saldo das
reservas existentes.
(E) O prefo de aquisifao das afoes so podera ser superior ao
valor de mercado se justificado pela empresa.

Ajustes de Avaliafao Patrimonial decorrente do
aumento do valor justo do ativo:

R$ 22.000,00

Estoques:

R$ 30.000,00

Capital Social:

45

R$ 100.000,00

Reservas de capital:

R$ 40.000,00

Veiculos:

R$ 40.000,00

Clientes:

R$ 60.000,00

Depreciafao acumulada:

R$ 15.000,00

Disponibilidades:

R$ 70.000,00

Reserva para contingencias:

R$ 33.000,00

Provisao para creditos de liquidafao duvidosa:

Em relafao aos ativos de uma entidade, assinale a afirmativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sao representados por todos os bens e direitos da entidade.
A mensurafao a valor de mercado e proibida.
A entidade deve ter a posse para reconhece-los.
Os ativos representam a origem de recursos proprios da
entidade.
(E) A entidade deve ter a expectativa de que eles irao trazer
beneficios futuros para ela.

R$ 3.000,00

A foes em Tesouraria:

R$ 30.000,00

Contas a receber:

R$ 66.000,00

Provisao para perda dos estoques:

R$ 12.000,00

Prejuizo Acumulado:

R$ 40.000,00

Considerando as inform afoes acima, o Passivo da Cia. Preto, em
31/12/2013, era de:

Assinale a opfao que apresenta a condifao que deve ser satisfeita
para que a receita relacionada a venda de bens seja reconhecida.

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

(A) O valor da receita deve poder ser estimado.

49

(B) As despesas incorridas ou a serem incorridas referentes a
transafao devem poder se estimadas.
(C) A entidade deve ter a intenfao de transferir para o
comprador os riscos e os beneficios significativos inerentes a
propriedade do bem em um futuro proximo.
(D) A entidade deve ter a intenfao de transferir o controle dos
bens para o comprador em um futuro proximo.

A Cia. Azul vende somente a mercadoria blue. Ela possui um
fornecedor, sendo que no contrato esta acordado que quando a
compra e de pelo menos 20 mercadorias, o frete e pago pelo
fornecedor. Quando a compra e inferior a 20 mercadorias, a
Cia. Azul paga o frete. O valor do frete e fixo, no valor de
R$ 120,00, independente do numero de mercadorias compradas.

46

(E) Os beneficios economicos associados
provavelmente, fluirao para a entidade.

a

transafao,

47
A assinatura anual da revista Contabilidade Geral custa
R$ 120,00. O pagamento pode ser feito em tres parcelas mensais
e consecutivas de R$ 40,00. Alem disso, a revista com efa a ser
entregue no mes seguinte ao do primeiro pagamento.
Em outubro de 2013, a revista recebeu vinte novos assinantes
que pagaram as parcelas em novembro, dezembro e janeiro. Ja
em novembro, foram quinze novos assinantes, que pagaram as
parcelas em dezembro, janeiro e fevereiro.
Considerando apenas esses fatos e de acordo com o Regime de
Competencia, a Receita de assinaturas desta revista no mes de
dezembro de 2013 foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

10,00.
200,00.
350,00.
800,00.
1.600,00.
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R$
R$
R$
R$
R$

31.000,00.
111.000,00.
123.000,00.
135.000,00.
155.000,00.

Em 01 de janeiro de 2014, a Cia. Azul possuia estoque avaliado
em R$ 500,00. Este era formado por cinco unidades da
mercadoria blue.
Durante o mes de janeiro de 2014, aconteceram as seguintes
operafoes:
•
•
•
•

Em 15
blue, a
Em 20
blue, a

de
R$
de
R$

janeiro, a Cia. Azul comprou mais 12 unidades de
110,00 cada.
janeiro, a Cia. Azul comprou mais 30 unidades de
105,00 cada.

Em 25 de janeiro, a Cia. Azul vendeu 40 unidades de blue, a
R$ 200,00 cada.
Em 30 de janeiro, a Cia. Azul comprou 10 unidades de blue, a
R$ 150,00 cada.

Obs.: a Cia. Azul utiliza o m etodo PEPS para avaliar seus estoques.

Com base nas inform afoes acima, o valor do estoque final da
mercadoria blue, em 31/01/2014, era de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

2.235,00.
2.355,00.
2.383,00.
4.235,00.
4.355,00.
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53

A Cia. Rosa vendia apenas a mercadoria pink. Em 01 de m arfo de
2014, havia 100 unidades de pink no estoque, avaliado em
R$ 1.000,00.

Determinada empresas opta por elaborar sua Dem onstrafao do
Resultado do Exercicio por funfao.

Em 05 de marfo, a Cia. Rosa comprou mais 80 unidades de pink
por R$ 12,00 cada. Ja no dia 10 de marfo, a Cia. Rosa comprou
mais 50 unidades de pink por R$ 15,00 cada.
Em 15 de marfo, a Cia. Rosa vendeu 150 unidades de pink por
R$ 20,00 cada.
Dado que a Cia. Rosa utiliza o Custo Medio Ponderado como
metodo de custeio, o custo das mercadorias vendidas
pela Cia. Rosa em relafao a venda de 15 de m arfo era,
aproximadamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

1.500,00.
1.600,00.
1.633,00.
1.767,00.
3.000,00.

51
A Cia. Rosa adquiriu um computador no valor de R$ 5.000,00.
A empresa espera que o computador tenha vida economica de
seis anos, mas so pretende utiliza-lo por quatro anos, quando
tera um valor residual de R$ 1.000,00. O computador veio com
garantia de um ano e a empresa adquiriu garantia estendida de
mais dois, por R$ 50,00.
Quando adquiriu o computador, a Cia. Rosa pagou R$ 200,00 de
frete e R$ 100,00 para a instalafao dos programas necessarios
para seu funcionamento. Alem disso, contratou um antivirus no
valor anual de R$ 120,00.
A depreciafao anual do computador e de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

716,67.
1.075,00.
1.105,00.
1.117,50.
1.325,00.

52
Em janeiro de 2014, a Loja Verde vendeu vinte computadores, a
R$ 6.000,00 cada. A empresa recebeu, na venda de dez
computadores, pagamento a vista enquanto os outros dez
deverao ser pagos nos meses seguintes (R$ 2.000,00 em
fevereiro, R$ 2.000,00 em m arfo e R$ 2.000,00 em abril).
Alem disso, a loja recebeu o adiantamento de R$ 60.000,00 por
dez computadores, que serao entregues em marfo, ja que ela
estava sem computadores no estoque.
A loja oferece garantia de um ano sobre seus computadores.
Estima-se, de acordo com experiencias passadas, que 10% dos
computadores terao defeitos maiores, 40% defeitos menores e
50% nao apresentarao problemas.
Sabe-se que cada computador que apresentar defeitos maiores
tera custo de reparafao de R$ 5.000,00 e o que apresentar
defeitos menores tera custo de R$ 2.000,00 cada.
O valor da provisao para garantias a ser constituida em janeiro de
2014, em relafao aos computadores, e de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

1.300,00.
7.000,00
13.000,00.
26.000,00.
39.000,00.
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Assinale a opfao que apresenta apenas contas classificadas de
acordo com a funfao.
(A) Despesas de vendas e despesas de depreciafao.
(B) Despesa de salarios e custo dos produtos vendidos.
(C) Imposto de
renda e contribuifao social e materiais
consumidos.
(D) Despesas de propaganda e despesas de depreciafao.
(E) Custo dos servifos prestados e despesas comerciais.

54
Sobre os componentes do balango patrimonial,
afirmativa correta.

assinale a

(A) Participafoes permanentes no capital social de outras
sociedades estao contabilizadas no Ativo Imobilizado.
(B) Im oveis destinados a valorizafao estao contabilizados no
Ativo Imobilizado.
(C) Imoveis destinados a venda no ciclo operacional da entidade
estao contabilizados no Ativo Circulante.
(D) Perdas na justifa, consideradas possiveis, devem ser
contabilizadas no Passivo Circulante.
(E) Ganhos na justifa, considerados possiveis,
devem ser
contabilizados no Ativo Circulante.

55
A empresa X e uma empresa de capital fechado. Em 31/12/2013
ela possuia ativo total de R$ 800.000,00, passivo total de
R$ 200.000,00 e patrimonio liquido de R$ 600.000,00.
Essa empresa
contabeis:

deve

divulgar

as

seguintes

d e m o n stra te s

(A) Balanfo
Patrimonial, Dem onstrafao do Resultado do
Exercicio e Dem onstrafao dos Lucros ou Prejuizos
Acumulados.
(B) Balanfo
Patrimonial, Dem onstrafao do Resultado do
Exercicio, Dem onstrafao das M utafoes do Patrimonio Liquido
e Dem onstrafao dos Fluxos de Caixa.
(C) Balanfo
Patrimonial, Dem onstrafao do Resultado do
Exercicio, Dem onstrafao das M utafoes do Patrimonio
Liquido, Dem onstrafao dos Fluxos de Caixa e Dem onstrafao
do Valor Adicionado.
(D) Balanfo
Patrimonial, Dem onstrafao do Resultado do
Exercicio e Dem onstrafao das M utafoes do Patrimonio
Liquido.
(E) Balanfo
Patrimonial, Dem onstrafao do Resultado do
Exercicio, Dem onstrafao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados
e Dem onstrafao dos Fluxos de Caixa.

56
Entre as demonstrafoes contabeis das entidades, definidas no
campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, nao se inclui
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o Balanfo Patrimonial.
o Balanfo Financeiro.
o Balanfo Orfam entario.
a Dem onstrafao do Resultado do Exercicio.
a Dem onstrafao dos Fluxos de Caixa.
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59

A Cia. Amarelo apresentava os seguintes saldos em seu Balanfo
Patrimonial em 01/01/2014:

A Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e organizada na forma
de sistema de inform afoes, cujos subsistemas, ainda que possam
oferecer produtos diferentes em razao da respectiva
especificidade, convergem para o produto final, que e a
inform afao sobre o patrimonio publico.

Disponibilidades

R$ 30.000,00

Estoques

R$ 14.000,00

Computadores

R$ 40.000,00

Depreciafao Acumulada

R$ 10.000,00

Fornecedores

R$ 20.000,00

Capital Social

R$ 54.000,00

Durante o mes de janeiro de 2014, a empresa efetuou as
seguintes operafoes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Venda de todo o estoque por R$ 20.000,00 a vista.
Compra de moveis por R$ 30.000,00 a vista.
Pagamento de metade da divida com fornecedores.
Compra de R$ 18.000,00 em estoques, para pagamento em
60 dias.
Reconhecimento de despesas de salarios no valor de
R$ 5.000,00, que deverao ser pagas em fevereiro.
Aumento de capital social em dinheiro, no valor de
R$ 20.000,00.
Reconhecimento
da
despesa
de
depreciafao
dos
computadores, no valor de R$ 300,00.
Venda de metade dos estoques por R$ 20.000,00. O valor
devera ser recebido em 30 dias. Estima-se que 2% de
inadimplencia.

Com base nas inform afoes acima, a soma do fluxo de caixa
gerado pela atividade operacional com o fluxo de caixa gerado
pela atividade de financiamento, e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

zero.
R$ 10.000,00.
R$ 25.000,00.
R$ 26.000,00.
R$ 30.000,00.

58
A Cia. Laranja efetuou as seguintes operafoes durante o ano de
2013:
Receitas financeiras
Vendas de mercadorias
Despesa financeira
Materiais consumidos adquiridos de terceiros

R$ 40.000,00
R$ 300.000,00
R$ 30.000,00
R$ 150.000,00

Despesa de aluguel

R$ 12.000,00

Receitas de aluguel

R$ 30.000,00

Despesa de seguros contratados

R$ 24.000,00

Despesa de depreciafao

R$ 20.000,00

Servifos de terceiros............................................................ R$ 5.000,00
Despesa de salarios de funcionarios

Em relafao ao subsistem a de compensapao, e correto afirmatiar
que ele registra, processa e evidencia
(A) os atos de gestao cujos efeitos produzem m odificafoes no
patrimonio da entidade do setor publico, bem como aqueles
com funfoes especificas de controle.
(B) os atos e os fatos relacionados ao planejamento.
(C) os fatos relacionados aos ingressos e aos desembolsos.
(D) os fatos nao financeiros relacionados com as variafoes
qualitativas e quantitativas do patrimonio publico.
(E) os custos dos bens e servifos, produzidos e ofertados a
sociedade pela entidade publica.

60
Sobre a Instrufao
afirmativa correta.

Normativa STN

n° 01/1997, assinale a

(A) Tem como participante orgao da adm inistrafao publica
federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou
sociedade de economia mista que esteja gerindo recursos dos
orfam entos da Uniao, visando a execufao de programas de
trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse reciproco,
em regime de mutua cooperafao.
(B) Tem como convenente orgao da adm inistrafao publica
federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou
sociedade de economia mista, responsavel pela transferencia
dos recursos financeiros ou pela descentralizafao dos
creditos orfam entarios destinados a execufao do objeto do
convenio.
(C) Tem como interveniente orgao da adm inistrafao publica
federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou
sociedade de economia mista, de qualquer esfera de
governo, ou organizafao particular, responsavel direta pela
execufao do objeto do convenio.
(D) Tem como concedente orgao da adm inistrafao publica direta,
autarquica ou fundacional, empresa publica ou sociedade de
economia mista, de qualquer esfera de governo, ou
organizafao particular com a qual a adm inistrafao federal
pactua a execufao de programa, projeto/atividade ou evento
mediante a celebrafao de convenio.
(E) Tem como executor orgao da adm inistrafao publica direta,
autarquica ou fundacional, empresa publica ou sociedade de
economia mista, de qualquer esfera de governo, ou
organizafao particular que participa do convenio para
manifestar consentimento ou assumir obrigafoes em nome
proprio.

R$ 40.000,00

Provisao para creditos de liquidafao duvidosa...............R$ 6.000,00
Dividendos

R$ 40.000,00

Juros sobre capital proprio ...............................................R$ 30.000,00
Im postos

R$ 43.000,00

Baseado nas inform afoes acima, o valor adicionado a distribuir
da Cia. Laranja, em 31/12/2013, foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

135.000,00.
153.000,00.
165.000,00.
171.000,00.
189.000,00.
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