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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas;
o
b) uma folhaa destinada à transcrição do texto
t
definitivo
o da
questão discursiva;
s
questtões
c) esse cadeerno de provaa contendo sessenta
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E) e uma que
estão discursivaa.
2. Verifique se seu
s caderno está completo, sem repetição
o de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva
o
e do teexto
definitivo da questão discurrsiva, de inteiraa responsabilid
dade
do candidato,, deverá ser feeito com canetta esferográficaa de
tinta indeléveel de cor pretaa ou azul. Não
o será permitid
da a
troca da folhaa de respostas e da folha de te
exto definitivo por
erro do candid
dato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
quatro horas,, já incluído o ttempo para a marcação da fo
olha
de respostas da prova objjetiva e a transcrição do teexto
definitivo da questão
q
discurssiva.

4. Ao receber a folha
f
de resposstas da prova ob
bjetiva e a folhaa de
texto definitivvo da questão discursiva,
d
você deve:

8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as maarcações realizzadas na folhaa de
respostas da prova
p
objetiva e na folha de texto definitivo
o da
questão discu
ursiva, não send
do permitido anotar informaçções
relativas às su
uas respostas eem qualquer ou
utro meio que não
seja o próprio caderno de pro
ovas.

a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

9. Somente depo
ois de decorrid
da uma hora e meia do início
o da
prova você po
oderá retirar-see da sala de prrova, contudo sem
levar o cadern
no de provas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de respostas dass questões ob
bjetivas e parra a
transcrição
o do texto defin
nitivo da questãão discursiva;

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar-se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrovas.

c) marcar naa folha de respo
ostas da prova objetiva e na fo
olha
de texto definitivo
d
da questão discursivva o campo relaativo
à confirmaação do tipo/co
or de prova, co
onforme o cadeerno
que você recebeu;
r

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas
r
da prrova
objetiva e a fo
olha de texto definitivo da que
estão discursivaa ao
fiscal da sala e deixe o locall de prova. Casso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.

d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
olha de texto de
efinitivo.
na folha de respostas e na fo

3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e

5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
p
recep
ptor,
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 02/09//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/seduc-aam.
15. O prazo para interposiçção de recu
ursos contra os
h00min do dia
gabaritos preliminares sserá das 0h
h59min do dia 04/09/20
014,
03/09/2014 até as 23h
observado o horário oficcial de Manaus, no enderreço
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/seduc-aam, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Texto
29 anos de democracia
Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da
população atual, não eram nascidos quando o último generalpresidente, João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto. Outros
30 milhões ainda não eram adolescentes.
Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou
se tornado adulta na vigência do regime democrático. A Nova
República já é mais longeva que todos os arranjos republicanos
anteriores, à exceção do período oligárquico (1889-1930).
Em termos de escala, assiduidade e participação da
população na escolha dos governantes, o Brasil de 1985 a 2014
parece outro país, moderno e dinâmico, no cotejo com a restrita
experiência eleitoral anterior.
A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje.
Sozinhas, as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual
do PIB, a quase todo o gasto público chinês.
A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar de
um Estado de Bem-Estar num país de renda média. A baixa
qualidade dos serviços governamentais está ligada sobretudo à
limitação do PIB, e não à falta de políticas públicas socialdemocratas.
Autoritários e populistas do passado davam uma banana para
o custeio –e o controle de qualidade– da educação básica.
Governos democráticos a partir de 1985 fizeram disparar a
despesa. Muito da redução na desigualdade de renda se deve a
isso.
Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista vive
a defender o “aprofundamento da democracia” e “mudanças
estruturais” que nos livrem do modelo de “modernização
conservadora” –seja lá o que esses termos signifiquem hoje.
Já ocorreu a tal “mudança estrutural”. O Brasil democrático
não se parece com seu passado tristonho, embora ainda haja
tanto por fazer.
(Vinicius Mota, Folha de São Paulo)

“Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da população
atual, não eram nascidos quando o último general-presidente,
João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto”.
Assinale a opção que mostra uma afirmação correta sobre a
concordância verbal desse período.
(A) A forma verbal “eram nascidos” concorda com “90 milhões”
ou “brasileiros”.
(B) A forma verbal “eram nascidos” apresenta erro, pois deveria
concordar com “população”.
(C) A forma “eram nascidos” deve, obrigatoriamente, concordar
com “brasileiros”.
(D) A forma “eram nascidos” deve, obrigatoriamente, concordar
com “90 milhões”.
(E) A forma verbal correta seria “era nascida”, concordando com
“metade”.

04
“Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da população
atual, não eram nascidos quando o último general-presidente,
João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto”.
A inferência correta desse segmento do texto é a de que
(A) o último general-presidente foi retirado do cargo de
presidente.
(B) o general João Figueiredo foi precedido de outros generais na
presidência.
(C) os presidentes do país deveriam ser obrigatoriamente
generais.
(D) houve democracia no país a partir do governo de João
Figueiredo.
(E) desde a independência do país, os militares estiveram no
poder.

05
“Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou se
tornado adulta na vigência do regime democrático.”
Ao colocar o conectivo “portanto”, o autor do texto quer mostrar
que todo esse período funciona como uma
(A) conclusão.
(B) explicação.
(C) retificação.
(D) adição.
(E) alternativa.

01

06

O primeiro parágrafo do texto tem a seguinte função:
(A) indicar a quantidade de brasileiros educados durante regimes
de exceção.
(B) demonstrar o distanciamento do brasileiro em relação à
política.
(C) mostrar o grande número de brasileiros criados sob regime
democrático.
(D) comprovar estatisticamente a estabilidade política do Brasil.
(E) destacar a falta de participação popular nas mudanças
políticas.

“Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou se
tornado adulta na vigência do regime democrático”.
O emprego da forma futura “terá nascido” mostra o valor de
(A) indicar fatos posteriores ao momento da enunciação.
(B) exprimir a probabilidade de uma ação.
(C) expressar polidez de tratamento.
(D) manifestar súplica, desejo ou ordem.
(E) apontar para uma condição da realização de certos fatos.

02
Os parágrafos do texto se desenvolvem segundo o seguinte
critério:
(A) evolução cronológica.
(B) acréscimo de novas vozes.
(C) apresentação progressiva de opiniões.
(D) articulação de causas e consequências.
(E) fornecimento de informações de autoridade.
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O texto lido mostra uma visão sobre a democracia brasileira, que
pode ser considerada
(A) pessimista, pois diz que ainda há muito por fazer.
(B) crítica, pois condena a falta de participação política em alguns
momentos.
(C) autoritária, pois mostra caminhos obrigatórios da
redemocratização.
(D) humorística, pelo acúmulo de ironias sobre a nossa história.
(E) otimista, pois destaca o progresso político e social das últimas
décadas.

“políticas públicas social-democratas”
Sobre a concordância entre os termos presentes nesse segmento
do texto, assinale a afirmativa correta.
(A) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “socialdemocrata” seria “sociais-democratas”.
(B) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “socialdemocrata” seria “sociais-democrata”.
(C) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “socialdemocrata” seria “sociodemocrata”.
(D) A única forma de concordância correta do adjetivo “socialdemocrata” é a presente no texto.
(E) O adjetivo “públicas” poderia ser empregado da forma
“público”.

08
Ao dizer que “Autoritários e populistas do passado davam uma
banana para o custeio”, o autor do texto mostra, da parte dos
autoritários e populistas, em relação ao custeio, uma atitude de
(A) aprovação.
(B) desprezo.
(C) crítica.
(D) humor.
(E) afetividade.

09
“A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje. Sozinhas,
as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual do PIB, a
quase todo o gasto público chinês.”
Para defender a tese de ruptura com o passado, o autor do texto
apela para
(A) uma crítica do modelo social chinês.
(B) uma citação de exemplos da realidade atual.
(C) uma comparação de nossos gastos sociais com o gasto
público chinês.
(D) uma analogia entre duas épocas de nossa história.
(E) um crescimento espantoso de nosso PIB.

10
“Sozinhas, as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual
do PIB, a quase todo o gasto público chinês.”
Nesse segmento do texto, o termo “em percentual do PIB” indica
(A) a relativização das despesas em números brutos.
(B) a supervalorização de nossos gastos.
(C) a demonstração de nossa reduzida produção econômica.
(D) a justificativa de nossos maiores gastos, em relação à China.
(E) uma comprovação de nossa maior dedicação atual ao social.

11
“A baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada
sobretudo à limitação do PIB, e não à falta de políticas públicas
social-democratas.”
Textualmente falando, esse período funciona como
(A) uma crítica à pouca qualidade de nossos serviços sociais.
(B) uma indicação de solução para alguns de nossos problemas
atuais.
(C) um elogio ao nosso melhor desempenho social.
(D) uma justificativa irônica de nossa má atuação social.
(E) uma explicação benevolente de nossos maus serviços.
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13
O texto mostra um conjunto de sinais gráficos. Assinale a opção
que indica o segmento do texto em que o emprego de um desses
sinais está corretamente justificado.
(A) “A Nova República já é mais longeva que todos os arranjos
republicanos anteriores, à exceção do período oligárquico
(1889-1930).” – emprego dos parênteses para corrigir uma
afirmação anterior.
(B) “A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar
de um Estado de Bem-Estar num país de renda média” –
emprego do hífen para criar-se um novo verbo.
(C) “Autoritários e populistas do passado davam uma banana
para o custeio – e o controle de qualidade– da educação
básica” – emprego de travessões para explicar algo que ficou
pouco claro.
(D) “Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista
vive a defender o ‘aprofundamento da democracia’ e
‘mudanças estruturais’ que nos livrem do modelo de
‘modernização conservadora’ – seja lá o que esses termos
signifiquem hoje” – emprego de aspas para indicar uma cópia
de termos técnicos.
(E) “Já ocorreu a tal ‘mudança estrutural’. O Brasil democrático
não se parece com seu passado tristonho, embora ainda haja
tanto por fazer” – emprego de aspas para indicar a
transcrição de palavras alheias.

14
Assinale a opção que indica o segmento em que a conjunção e
tem valor adversativo e não aditivo.
(A) “Em termos de escala, assiduidade e participação da
população na escolha dos governantes,...”.
(B) “... o Brasil de 1985 a 2014 parece outro país, moderno e
dinâmico, no cotejo com a restrita experiência eleitoral
anterior”.
(C) “A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje”.
(D) “A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar
de um Estado de Bem-Estar num país de renda média”.
(E) “A baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada
sobretudo à limitação do PIB, e não à falta de políticas
públicas social-democratas”.
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15
“Maioria crescente dos brasileiros.”
No fragmento, o adjetivo “crescente” está grafado com sc.
Assinale, dentre as opções a seguir, a que apresenta o vocábulo
corretamente grafado.
(A) prescisão.
(B) conscisão.
(C) descisão.
(D) ascensão.
(E) inscisão.

16
“Autoritários e populistas do passado davam uma banana
para o custeio – e o controle de qualidade – da educação básica.
Governos democráticos a partir de 1985 fizeram disparar a
despesa. Muito da redução na desigualdade de renda se deve a
isso.”
A palavra desse segmento que não é formada com um sufixo é
(A) autoritários.
(B) controle.
(C) populistas.
(D) desigualdade.
(E) educação.

17
Assinale a opção que indica o adjetivo que tem sua função
corretamente indicada.
(A) “ruína socialista” – expressar uma opinião.
(B) “mudanças estruturais” – indicar um estado.
(C) “educação básica” – especificar o substantivo.
(D) “passado tristonho” – dar uma informação.
(E) “experiência eleitoral” – qualificar o substantivo.

18
“Em termos de escala, assiduidade e participação da população
na escolha dos governantes, o Brasil de 1985 a 2014 parece outro
país, moderno e dinâmico, no cotejo com a restrita experiência
eleitoral anterior.”
Se o país de hoje é visto no texto como “moderno e dinâmico”,
anteriormente ele seria, respectivamente,
(A) ultrapassado e estático.
(B) obsoleto e criativo.
(C) antiquado e monótono.
(D) antigo e desanimado.
(E) velho e limitado.

19
“O Brasil democrático não se parece com seu passado tristonho,
embora ainda haja tanto por fazer.”
O segmento “embora ainda haja tanto por fazer” pode ser escrito
de forma correta e com sentido equivalente da seguinte forma:
(A) ainda que haja tantas coisas a ser feito.
(B) apesar de ainda haver tanto a ser feito.
(C) mesmo que ainda hajam tantas coisas a serem feitas.
(D) malgrado ainda hajam tantas coisas a ser feito.
(E) não obstante ainda haverem tantas coisas a serem feitas.
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20
“Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista vive a
defender o ‘aprofundamento da democracia’”.
A expressão “esquerda viúva da ruína socialista” se refere
(A) aos atuais ocupantes do poder político.
(B) aos ex-capitalistas conservadores.
(C) aos comunistas tradicionais da União Soviética.
(D) aos saudosistas dos regimes socialistas utópicos.
(E) aos defensores das correntes populistas.

Legislação Específica
21
Assinale a opção que indica um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988.
(A) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.
(B) A dignidade da pessoa humana.
(C) A defesa da paz.
(D) A prevalência dos direitos humanos.
(E) A independência nacional.

22
Assinale a opção que descreve incorretamente um direito
fundamental estabelecido no Art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil.
(A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
(B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a
de caráter paramilitar.
(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato.
(D) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica
e de comunicação, mas sujeita à censura e licença.
(E) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.

23
Sobre os princípios constitucionais referentes ao ensino, analise
as afirmativas a seguir.
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber.
III. Valorização dos profissionais da educação escolar,
garantindo, na forma da lei, plano de carreira aos da rede
pública e ingresso independente de concurso público.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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28

Sobre a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta.
(A) Compete aos Estados assegurar a defesa nacional.
(B) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios criar distinções entre brasileiros.
(C) São bens da União os recursos minerais, exceto os do
subsolo.
(D) Incluem-se entre os bens dos Estados todas as terras
devolutas.
(E) Compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

Acerca da organização constitucional dos poderes, assinale a
afirmativa correta.
(A) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do
povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em
cada Território e no Distrito Federal.
(B) O Senado Federal é composto por representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema
proporcional.
(C) O Senado Federal tem como competência privativa aprovar o
estado de defesa e a intervenção federal.
(D) A Câmara dos Deputados tem como competência privativa
autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do país, quando a ausência exceder quinze dias.
(E) Os Estados e o Distrito Federal elegerão, cada um, quatro
Senadores, com mandato de oito anos.

25
Sobre o dever do Estado com a educação,segundo a Constituição
da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas a seguir.
I. Será efetivado mediante a garantia de atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
obrigatoriamente na rede regular de ensino.
II. Será efetivado mediante a garantia de progressiva
universalização do ensino médio gratuito.
III. Será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino
noturno regular, adequado às condições do educando.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

26
Sobre as diretrizes constitucionais para a educação, assinale a
afirmativa correta.
(A) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental.
(B) O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente do
cumprimento das normas gerais da educação nacional.
(C) O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
(D) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental,
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito
aos valores culturais e artísticos, nacionais e internacionais.
(E) Os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino superior.

27
Sobre o Plano Nacional da Educação, analise as afirmativas a
seguir.
I. Tem por objetivo a formação para o trabalho e o
estabelecimento de limites para a aplicação de recursos
públicos, não guardando relação de proporção com o produto
interno bruto.
II. Tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino e a
promoção humanística, científica e tecnológica do país.
III. Tem por objetivo a erradicação do analfabetismo e a
universalização do atendimento escolar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
Profissional de Nível Superior – Contador

29
No que diz respeito ao regime disciplinar, segundo o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, Lei
nº 1.762/86, assinale a afirmativa correta.
(A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração.
(B) A pena de demissão será aplicada nos casos de aplicação
irregular de dinheiro público.
(C) A pena de repreensão será aplicada verbalmente, nos casos
de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres
funcionais.
(D) A pena de suspensão, que não excederá sessenta dias, será
aplicada em casos de falta grave ou reincidência.
(E) As penas de repreensão e suspensão até dez dias serão
aplicadas de imediato pela autoridade que tiver
conhecimento direto da falta cometida.

30
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, dispõe
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Sobre as disposições desta lei, no que se refere à educação,
assinale a afirmativa correta.
(A) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, não participando da definição das propostas
educacionais.
(B) A criança e o adolescente têm direito à educação, lhes sendo
assegurada igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(C) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria.
(D) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público
ou sua oferta irregular não importa responsabilidade da
autoridade competente.
(E) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais,
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e
do adolescente, ainda que não se garanta a estes a liberdade
da criação e o acesso às fontes de cultura.
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A Cia X é uma empresa de consultoria. Em seu balanço
patrimonial, de 31/12/2013, deve estar contabilizado como ativo
circulante:
(A) Empréstimo bancário obtido com prazo de 05 de outubro de
2014.
(B) Saldo a receber de clientes em 10 de janeiro de 2015.
(C) Contas a receber por um serviço de consultoria prestado à
empresa controlada, para recebimento em julho de 2014.
(D) Adiantamento a acionista que deverá ser recebido em maio
de 2014.
(E) O saldo de dividendos a ser distribuído referente ao ano de
2013.

FGV - Projetos

35
Uma entidade recebeu no ano de 2013, subvenções
governamentais para investimentos no valor de R$ 50.000,00.
Em 31/12/2013, a correta evidenciação desse valor é na conta
(A) Reserva de Lucros.
(B) Reserva de Capital.
(C) Reserva Legal.
(D) Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído.
(E) Reserva Especial de Ágio.

36
Determinada entidade apresentou os seguintes saldos referentes
ao ano de 2013.
Despesas Financeiras:

R$ 60.000,00

Receitas Financeiras:

R$ 100.000,00

32

Receita de Vendas:

R$ 420.000,00

Determinada companhia efetuou uma captação de recursos por
meio de aumento de capital. As ações foram emitidas com ágio.
A companhia deve reconhecer a diferença entre o preço de
subscrição que os acionistas pagaram pela ação e seu valor
nominal no Patrimônio Líquido, na conta
(A) Reserva de Capital.
(B) Reserva de Lucros.
(C) Ajuste de Avaliação Patrimonial.
(D) Reserva Legal.
(E) Reserva de Lucros a Realizar.

Compra de Ativo Imobilizado:

R$ 100.000,00

Custo das Mercadorias Vendidas:

R$ 210.000,00

33
Em 01 de janeiro de 2014, uma empresa assinou o contrato de
aluguel, para instalar sua nova sede, por R$ 10.000,00 mensais.
Na ocasião ela pagou antecipadamente o primeiro semestre de
2014.
O local ficou dois meses em obras e começou a funcionar como
sede da empresa somente em 01 de março de 2014. Com as
obras foram gastos R$ 50.000,00.
De acordo com o Regime de Competência, o valor a ser apropriado
como despesa de aluguel, em fevereiro de 2014, foi de
(A) zero, uma vez que o valor do aluguel foi pago em janeiro.
(B) zero, uma vez que a empresa só passou a funcionar em
março.
(C) R$ 10.000,00, uma vez que esse era o valor mensal do
aluguel.
(D) R$ 25.000,00, uma vez que esse foi o valor mensal da obra.
(E) R$ 50.000,00, uma vez que esse foi o valor da obra.

34
Uma entidade foi acionada na justiça por ter atrasado o
pagamento de seus funcionários. Seu advogado considerou que o
risco de perda na justiça é possível.
O tratamento contábil deste fato deve ser:
(A) constituir provisão para contingências, mas não evidenciar o
fato nas notas explicativas.
(B) evidenciar o fato nas notas explicativas, além de constituir
provisão para contingências.
(C) evidenciar o fato nas notas explicativas, mas não constituir
provisão para contingências.
(D) não evidenciar o fato nas notas explicativas e nem constituir
provisão para contingências.
(E) constituir reserva para contingências, além de evidenciar o
fato nas notas explicativas.

Profissional de Nível Superior – Contador

Dividendos:

R$ 30.000,00

Reserva de Contingências:

R$ 40.000,00

Reversão da Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa:

R$ 12.000,00

Despesa de depreciação:

R$ 55.000,00

Despesa de salários:

R$ 60.000,00

Despesa com redução do valor recuperável
de ativos:

R$ 36.000,00

O lucro líquido, antes do imposto sobre a renda e da contribuição
social, apresentado por essa entidade, em 31/12/2013, foi de
(A) R$ 11.000,00.
(B) R$ 71.000,00.
(C) R$ 81.000,00.
(D) R$ 87.000,00.
(E) R$ 111.000,00.

37
Uma entidade vende somente o produto w, que é comprado de
um único fornecedor. No contrato está estabelecido que quando
a compra é de menos de 100 unidades, essa entidade deve pagar
o frete. No entanto, quando a compra é de pelo menos
100 unidades, o fornecedor fica responsável por pagar o frete.
O valor do frete é fixo, no valor de R$ 110,00, independente do
número de unidades compradas.
Em janeiro de 2014 havia 50 unidades de w no estoque, que era
avaliado em R$ 500,00.
Em 07 de janeiro a entidade comprou 80 unidades de w, a
R$ 12,00 cada. Já em 12 de janeiro, foram compradas
110 unidades, a R$ 15,00 cada. Por último, foram compradas
200 unidades, em 20 de janeiro, por R$ 18,00 cada.
Durante o mês de janeiro foram realizadas duas vendas, a
primeira de 150 unidades, a R$ 20,00 cada em 15 de janeiro e a
segunda de 100 unidades, a R$ 23,00 cada em 30 de janeiro.
Considerando que a entidade utiliza o método PEPS para avaliar
seus estoques e com base nas informações acima, o valor do
custo das unidades vendidas da mercadoria w, no mês de janeiro
de 2014, era de
(A) R$ 1.669,50.
(B) R$ 3.290,00.
(C) R$ 3.400,00.
(D) R$ 3.515,50.
(E) R$ 5.300,00.
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42

Uma entidade vendia apenas o produto x. Em 01 de abril de 2014
ela não possuía saldo em seu estoque.
Durante o mês de abril, a entidade realizou as seguintes
operações:
• Compra de 50 unidades de x por R$ 200,00 cada.
• Compra de 30 unidades de x pelo total de R$ 6.600,00.
• Venda de 40 unidades de x por R$ 250,00 cada.
• Compra de 20 unidades de x por R$ 230,00 cada.
• Venda de 10 unidades de x por R$ 250,00 cada.
Dado que esta entidade utiliza o método Custo Médio Ponderável
Móvel, o estoque final do produto x, em 30 de abril de 2014, era de
(A) R$ 10.450,00.
(B) R$ 10.750,00.
(C) R$ 12.500,00.
(D) R$ 19.050,00.
(E) R$ 21.200,00.

A Lei das Sociedades por Ações menciona as notas explicativas a
serem inclusas nas demonstrações contábeis.
Dentre outras informações, as notas explicativas devem indicar
(A) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de
novas avaliações.
(B) a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado na
empresa pelas atividades operacional, de investimento e de
financiamento.
(C) o número, as espécies, as classes e o nome dos detentores
das ações do capital social.
(D) os gastos com preservação, proteção e recuperação de
recursos naturais.
(E) um resumo dos principais eventos que ocorreram entre o
fechamento das demonstrações contábeis e a publicação.

39
O balanço patrimonial tem como objetivo mostrar a posição
financeira de determinada entidade em um momento específico
e informar a capacidade de geração dos fluxos futuros de caixa.
Em relação aos componentes do balanço patrimonial, assinale a
afirmativa correta.
(A) As obrigações da entidade são classificadas como passivo
circulante quando tiverem vencimento no próprio exercício
enquanto as obrigações com vencimento em um prazo maior
são classificadas como passivo não circulante.
(B) O patrimônio líquido representa todas as origens da
entidade.
(C) Os ativos circulantes representam as aplicações da entidade,
enquanto os ativos não circulantes representam as origens.
(D) No ativo diferido estão contabilizados os gastos préoperacionais da entidade.
(E) Em propriedades para investimento estão contabilizados
imóveis destinados à locação e/ou valorização de capital.

40
Em 10 de novembro de 2012, uma entidade adquiriu um imóvel
por R$ 100.000,00, para utilizar em seus negócios. Metade do
valor foi pago no ato e o restante foi pago em duas parcelas
iguais de R$ 25.000,00, em 10 de abril e em 10 de setembro de
2013.
A transação deve ser evidenciada na Demonstração dos Fluxos de
Caixa da entidade de 31 de dezembro de 2012 e de 31 de
dezembro de 2013, respectivamente, como:
(A) Atividade de Investimento e Atividade de Investimento.
(B) Atividade de Financiamento e Atividade de Financiamento.
(C) Atividade Operacional e Atividade Operacional.
(D) Atividade de Investimento e Atividade de Financiamento.
(E) Atividade de Financiamento e Atividade de Investimento.

41
Entre as variações das contas que formam o Patrimônio Líquido
temos os itens que afetam o total do patrimônio e os itens que
não afetam o total do patrimônio.
Assinale a opção que apresenta um exemplo de item que não
afeta o patrimônio total.
(A) Reconhecimento da alienação de partes beneficiárias e bônus
de subscrição.
(B) Emissão de ações por um valor superior ao nominal.
(C) Compra de ações próprias.
(D) Reversão da reserva de lucros a realizar para a conta de
dividendos a pagar.
(E) Compensação de prejuízo com reservas.

Profissional de Nível Superior – Contador

43
Em relação à capacidade informacional da análise vertical da
Demonstração do Resultado do Exercício, assinale a opção
correta.
(A) Ela permite evidenciar quais as receitas e as despesas que
mais influenciam na formação do lucro ou do prejuízo da
entidade.
(B) Ela permite analisar a capacidade de pagamento de uma
entidade.
(C) Ela permite analisar a periodicidade do resultado de uma
entidade.
(D) Ela permite detectar a composição percentual dos tipos de
aplicações e as origens de recursos que compõem o
patrimônio da entidade.
(E) Ela permite analisar a evolução ou a involução das despesas
de uma empresa ao longo dos anos.

44
Uma entidade apresentou aumento no indicador de liquidez geral
em determinado período.
Esse aumento pode ter ocorrido em função de
(A) venda de estoque à vista com prejuízo.
(B) integralização do capital social da empresa em dinheiro.
(C) compra de imóvel à vista.
(D) venda de estoque a prazo, a preço de custo.
(E) reconhecimento de despesa de salários para pagamento
futuro.

45
Uma entidade observou uma diminuição no índice de retorno
sobre o ativo em determinado período.
A diminuição pode ter como causa
(A) compra de uma máquina a ser utilizada no negócio da
entidade à vista.
(B) compra de um software à vista.
(C) pagamento de despesas de salários do mês anterior, que
haviam sido provisionadas.
(D) recebimento de um adiantamento para um serviço a ser
realizado no exercício seguinte.
(E) realização de um serviço decorrente de um adiantamento
recebido no exercício anterior.
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49

Uma entidade apresenta prazo médio de estocagem de 20 dias,
prazo médio de recebimento de clientes de 50 dias e prazo médio
de pagamento aos fornecedores de 90 dias.
Sobre essa entidade é correto afirmar que
(A) seu ciclo financeiro é de 20 dias.
(B) seu ciclo financeiro é de 160 dias.
(C) seu ciclo operacional é de 160 dias.
(D) seu ciclo operacional é de 20 dias.
(E) seu ciclo financeiro é de 40 dias.

A Cia K S.A. declarou em 31/12/2013 dividendos no total de
R$ 55.000. Deste montante, R$ 40.000 representavam o valor do
dividendo mínimo obrigatório e o restante era adicional a esse
montante.
Os valores no balanço patrimonial da Cia K S.A. são reconhecidos
da seguinte forma:
(A) R$ 55.000,00 no Passivo Circulante.
(B) R$ 40.000,00 no Passivo Circulante e R$ 15.000,00 no Passivo
não Circulante.
(C) R$ 55.000,00 no Patrimônio Líquido.
(D) R$ 40.000,00 no Passivo Circulante e R$ 15.000,00 no
Patrimônio Líquido.
(E) R$ 40.000,00 no Patrimônio Líquido e R$ 15.000,00 no
Passivo Circulante.

47
O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os
componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados
pelos valores originais das transações, expressos em moeda
nacional. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes
patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações
decorrentes de determinados fatores.
Em relação à mensuração do passivo, assinale a afirmativa
correta.
(A) De acordo com o valor presente, os passivos são
reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de
caixa, não descontados, que seriam necessários para liquidar
a obrigação na data ou no período das demonstrações
contábeis.
(B) De acordo com o custo corrente, os passivos são
reconhecidos pelo valor por que podem ser liquidados, entre
partes conhecedoras dispostas a isso.
(C) De acordo com o valor justo, os efeitos da alteração do poder
aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis mediante o ajustamento dos valores.
(D) De acordo com a atualização monetária, os passivos são
mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de
saída líquida de caixa que se espera seja necessário para
liquidar o passivo no curso normal das operações da
Entidade.
(E) De acordo com o valor realizável, os passivos são mantidos
pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não
descontados, que seriam pagos para liquidar as
correspondentes obrigações no curso normal das operações
da Entidade.

48
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, o profissional da
contabilidade deve cumprir determinados princípios éticos.
Assinale a opção que indica um dos princípios a serem cumpridos
e sua respectiva explicação.
(A) A integridade, que implica em não permitir que
comportamento tendencioso, conflito de interesse ou
influência indevida de outros afetem o julgamento
profissional.
(B) O comportamento profissional, que implica em ser franco e
honesto em todos os relacionamentos profissionais e
comerciais.
(C) A objetividade, que implica em manter o conhecimento e a
habilidade profissionais no nível adequado para assegurar
que clientes e/ou empregador recebam serviços profissionais
competentes com base em desenvolvimentos atuais da
prática, legislação e técnicas.
(D) A competência profissional e devido zelo, que implica em
cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar
qualquer ação que desacredite a profissão.
(E) O sigilo profissional, que implica em não divulgar informações
a terceiros, a menos que haja algum direito ou dever legal ou
profissional de divulgação, nem usar as informações para
obtenção de vantagem pessoal pelo profissional da
contabilidade ou por terceiros.
Profissional de Nível Superior – Contador

50
Entre os usuários primários dos relatórios contábeis financeiros
de propósito geral, está(ão)
(A) o Governo.
(B) os Administradores.
(C) os Fornecedores.
(D) os Consumidores.
(E) os Credores por empréstimos.

51
De acordo com a Resolução CFC 1.111/2007, o princípio contábil
que é base para a integridade e para a fidedignidade dos registros
contábeis dos fatos que afetam o patrimônio da entidade pública,
é o princípio
(A) da Prudência.
(B) da Entidade.
(C) da Competência.
(D) da Oportunidade.
(E) do Registro pelo valor original.

52
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, o controle
interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de
recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela
entidade do setor público.
Assinale a opção que indica as categorias de classificação do
controle interno.
(A) Operacional, de investimento e de financiamento.
(B) Contábil, normativo e financeiro.
(C) Operacional, contábil e normativo.
(D) Normativo, legislativo e operacional.
(E) Normativo, legislativo e executivo.

53
A demonstração contábil das entidades definidas no campo da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que permite aos
usuários elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno
da capacidade de manutenção do financiamento regular dos
serviços públicos, é denominada
(A) Balanço Orçamentário.
(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
(C) Balanço Patrimonial.
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais.
(E) Demonstração do Resultado Econômico.
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58

Uma entidade adquiriu um carro para utilizar em seus negócios,
em 01 de janeiro de 2010, por R$ 50.000,00. Na data, ela
pretendia utilizar o carro durante oito anos, ao final dos quais seu
valor residual era estimado em zero.
Em 31/12/2013, a entidade fez a avaliação do valor recuperável
do carro e estimou o valor líquido de venda em R$ 20.000,00,
enquanto o valor presente dos benefícios futuros em uso era de
R$ 15.000,00.
O valor do carro apresentado no balanço patrimonial da
entidade, em 01/01/2014, era de
(A) R$ 15.000,00.
(B) R$ 18.750,00.
(C) R$ 20.000,00.
(D) R$ 25.000,00.
(E) R$ 31.250,00.

O auditor se dedica, durante seu trabalho, à obtenção das
evidências necessárias para formular a sua opinião em relação à
fidelidade das demonstrações contábeis sendo examinadas.
Para isso, aplica, normalmente, dois tipos de teste: os testes de
observância e os testes substantivos.
Em relação aos testes de observância, assinale a afirmativa
correta.
(A) Têm como finalidade validar os saldos apresentados nas
demonstrações contábeis.
(B) Devem proporcionar segurança de que o sistema de controle
interno estabelecido pela administração está sendo
executado de forma prescrita.
(C) Visam à obtenção de suficiência, exatidão e validade dos
dados produzidos pelo sistema contábil da entidade.
(D) Subdividem-se em testes de transações e saldos e
procedimentos de revisão analítica.
(E) Podem ter como função fazer a revisão final das
demonstrações contábeis.

55
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada na forma
de sistema de informações, cujos subsistemas, conquanto
possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva
especificidade, convergem para o produto final, que é a
informação sobre o patrimônio público.
Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a
outros subsistemas de informações de modo a subsidiar a
administração pública sobre os aspectos relacionados a seguir,
à exceção de um. Assinale-o.
(A) Desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua
missão.
(B) Avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas
de trabalho com relação à economicidade, à eficiência, à
eficácia e à efetividade.
(C) Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento.
(D) Avaliação dos funcionários responsáveis por cada tarefa.
(E) Avaliação dos riscos e das contingências.

56
Os restos a pagar representam despesas empenhadas por
entidades públicas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro.
No caso de restos a pagar de exercício anterior com existência de
crédito próprio no orçamento respectivo capaz de atendê-los, o
procedimento correto no período subsequente deve ser o de
(A) cancelar o valor no passivo financeiro da entidade, em
contrapartida à conta resultado financeiro.
(B) pagar as despesas, à conta de dotação específica.
(C) reconhecer a despesa a pagar, admitindo a ocorrência no
exercício.
(D) empenhar o valor por estimativa no item orçamentário
despesas contratadas/ conveniadas em execução.
(E) incluir o valor nas reservas de contingências.

57
Os papéis de trabalho integram um processo organizado de
registro de evidência da auditoria.
Nesse sentido, a forma e o conteúdo dos papeis de trabalho
podem ser afetados pelas questões relacionadas a seguir,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Natureza do trabalho.
(B) Metodologia e tecnologia utilizadas no curso dos trabalhos.
(C) Direção, supervisão e revisão do trabalho executado pela
equipe técnica.
(D) Localização geográfica da entidade.
(E) Complexidade da atividade da entidade.

Profissional de Nível Superior – Contador

59
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, quando um
relacionamento ou circunstância cria uma ameaça, essa ameaça
pode comprometer o cumprimento dos princípios éticos por
profissional da contabilidade.
Nesse sentido, a ameaça de autorrevisão representa
(A) a ameaça de que o profissional da contabilidade será
dissuadido de agir objetivamente em decorrência de pressões
reais ou aparentes.
(B) a ameaça de que o profissional da contabilidade não avaliará
apropriadamente os resultados de julgamento dado ou
serviço prestado anteriormente por ele, ou por outra pessoa
física ou jurídica a ele ligada direta ou indiretamente, na qual
confia para formar um julgamento como parte da prestação
do serviço.
(C) a ameaça de que um interesse financeiro ou outro interesse
influenciará de forma não apropriada o julgamento ou o
comportamento do profissional.
(D) a ameaça de que o profissional da contabilidade promoverá
ou defenderá a posição de seu cliente ou empregador a
ponto em que a sua objetividade fique comprometida.
(E) a ameaça de o profissional da contabilidade tornar-se
solidário aos interesses dele ou aceitar seu trabalho sem
muito questionamento.

60
Em determinado período, uma entidade avaliou para mais o seu
inventário inicial de mercadorias para revenda.
Dado que a entidade utiliza sistema de inventário periódico, o
auditor deve relatar que
(A) o lucro líquido está subavaliado.
(B) o inventário final está subavaliado.
(C) o custo das mercadorias vendidas está subavaliado.
(D) a despesa de vendas está subavaliada.
(E) a despesa de vendas está superavaliada.
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Questão Discursiva

Em 01 de janeiro de 2013, uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial:
Ativo

Patrimônio Líquido

Caixa

100.000

Capital Social

100.000

Total do Ativo

100.000

Total do Passivo + PL

100.000

Durante o ano de 2013 aconteceram os seguintes fatos:
Em 01 de janeiro, a entidade iniciou a pesquisa e o desenvolvimento do projeto de um software para ser utilizado na
empresa. Foram gastos R$ 4.000,00 em cada trimestre, sendo que:
•

No primeiro trimestre o projeto ainda estava na fase inicial da pesquisa e a entidade considerava a possibilidade de não
ter sucesso com ele, apesar de reconhecer o seu potencial.

•

No segundo trimestre a entidade iniciou a fase desenvolvimento, mas verificou que ainda poderia haver problemas
decorrentes de viabilidade técnica para concluir o ativo. Mesmo assim, a entidade decidiu manter o projeto em curso
normal.

•

No terceiro trimestre, todos os critérios de reconhecimento dos gastos com desenvolvimento foram atendidos.

•

No quarto trimestre, o software foi concluído e a entidade confirmou a utilidade dele. Para comemorar, a entidade
realizou uma festa de confraternização aos seus funcionários que custou R$ 300,00.

Em 01 de fevereiro, a entidade adquiriu um terreno por R$ 30.000,00 à vista para utilizar em seus negócios.
Em 31 de dezembro, a entidade fez um teste para testar a recuperabilidade do terreno e constatou que o valor de uso era
de R$ 25.000,00, enquanto o valor de venda era de R$ 32.000,00.

Em 01 de abril, a entidade adquiriu a vista uma máquina para utilizar em seus negócios por R$ 10.000,00 para substituir a
antiga, que tinha valor contábil de zero. O frete da entrega foi de R$ 150,00, pagos pelo fornecedor. A máquina adquirida é
nova no mercado e, por isso, a entidade contratou um especialista para orientar seus funcionários durante duas semanas
sobre a utilização da máquina. Os honorários pagos a ele foram de R$ 600,00. A entidade pretende utilizar a máquina
durante quatro anos e depois doá-la.

1. Determine o valor de cada conta do ativo, classificando-as.
2. Determine o valor do resultado do exercício em 31/12/2013.
Obs.: Explique como cada montante foi obtido.

Atenção!
A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo, não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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Realização

