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1. Você receberá do fiscal de sala: 

a) uma folha de respostas destinada à marcação das 
respostas das questões objetivas; 

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

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente 
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 
número de inscrição e o número do documento de 
identidade; 

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

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu; 

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

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica 
digital, controle de alarme de carro etc., bem como 
relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido 
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação 
sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira 
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será 
permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de  
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às suas respostas em qualquer outro 
meio que não seja o próprio caderno de prova. 

9. Somente após decorrida uma hora e meia do início da prova 
você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o 
caderno de prova. 

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do 
período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o 
caderno de prova. 

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

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos 
na folha de respostas. 

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários 
durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término 
da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão  
divulgados no dia 02/12/2014, no endereço eletrônico 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/procempa. 

15. O prazo para interposição de recursos contra os  
gabaritos preliminares será das 0h00min do dia  
03/12/2014 até às 23h59min do dia 04/12/2014,  
observado o horário oficial de Porto Alegre, no endereço 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/procempa, por meio do 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
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Língua Portuguesa 

Texto I 

A maçã não tem culpa 

Pela lenda judaico-cristã, o homem nasceu em inocência. Mas 

a perdeu quando quis conhecer o bem e o mal. Há uma distorção 

generalizada considerando que o pecado original foi um ato 

sexual, e a maçã ficou sendo um símbolo de sexo.  

Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia, Adão e Eva já 

tinham filhos pelos métodos que adotamos até hoje. Não usaram 

proveta nem recorreram à sapiência técnica e científica do  

ex-doutor Abdelmassih. Numa palavra, procederam dentro do 

princípio estabelecido pelo próprio Senhor: “Crescei e multiplicai-

vos”. O pecado foi cometido quando não se submeteram à 

condição humana e tentaram ser iguais a Deus, conhecendo o 

bem e o mal. A folha de parreira foi a primeira escamoteação da 

raça humana. 

Criado diretamente por Deus ou evoluído do macaco, como 

Darwin sugeriu, o homem teria sido feito para viver num paraíso, 

em permanente estado de graça. Nas religiões orientais, creio eu, 

mesmo sem ser entendido no assunto (confesso que não sou 

entendido em nenhum assunto), o homem, criado ou evoluído, 

ainda vive numa fase anterior ao pecado dito original. 

Na medida em que se interioriza pela meditação, deixando a 

barba crescer ou tomando banho no Ganges, o homem busca a si 

mesmo dentro do universo físico e espiritual. Quando atinge o 

nirvana, lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho, ele 

vive uma situação de felicidade, num paraíso possível. Adão e 

Eva, com sua imensa prole, poderiam ter continuado no Éden se 

não tivessem cometido o pecado. A maçã de Steve Jobs não tem 

nada a ver com isso. 

Repito: o pecado original não foi o sexo, o ato do sexo, 

prescrito pelo próprio latifundiário, dono de todas as terras e de 

todos os mares. A responsabilidade pelo pecado foi a soberba do 

homem em ter uma sabedoria igual à de seu Criador. 
(Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo) 

01 
O título dado ao texto I – A maçã não tem culpa – é 

(A) confirmado pelo teor do texto. 

(B) retificado pelas palavras do cronista. 

(C) desmentido pelo texto da Bíblia. 

(D) transmitido como uma brincadeira do autor. 

(E) ironizado pelas referências textuais. 

02 
Apesar de publicado em um jornal, o texto I deve ser classificado 
como 

(A) dissertativo-argumentativo. 

(B) narrativo-histórico. 

(C) teórico-religioso. 

(D) lírico-poético. 

(E) dissertativo-expositivo. 

03 
Os dados presentes no texto, que revelam posicionamentos 
diferentes do cronista, são fruto de 

(A) pesquisas nos textos bíblicos. 

(B) opiniões pessoais do cronista. 

(C) informações de estudiosos no assunto. 

(D) novas leituras da Bíblia. 

(E) depoimentos de autoridades. 

04 
Na frase inicial do texto – Pela lenda judaico-cristã – o conector 
pela traz uma ideia de 

(A) meio ou instrumento. 

(B) conformidade. 

(C) tempo. 

(D) modo. 

(E) localização. 

05 
No texto há uma série de referências ao mundo atual. Assinale a 
opção que apresenta a frase em que está ausente qualquer 
referência desse tipo. 

(A) “não recorreram à sapiência técnica e científica do ex-doutor 
Abdelmassih”. 

(B) “ou evoluído do macaco, como Darwin sugeriu”. 

(C) “lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho”. 

(D) “A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso”. 

(E) “deixando a barba crescer ou tomando banho no Ganges”. 

06 
“Pela lenda judaico-cristã, o homem nasceu em inocência. Mas a 
perdeu quando quis conhecer o bem e o mal. Há uma distorção 
generalizada considerando que o pecado original foi um ato 
sexual, e a maçã ficou sendo um símbolo de sexo”. 

Sobre esse primeiro parágrafo do texto, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) O autor inicia o texto apresentando a falsa versão de uma 
lenda. 

(B) O termo “distorção” é uma ironia, já que se refere a um fato 
verdadeiro. 

(C) O pronome “a” (mas a perdeu) substitui o termo anterior 
“lenda”. 

(D) A distorção referida no texto alude à ilusão de o homem ter 
nascido em inocência. 

(E) A crença generalizada é a de que a inocência do homem se 
perdeu em função da prática sexual. 

07 
“Há uma distorção generalizada considerando que o pecado 
original foi um ato sexual”. 

No segmento sublinhado, a forma do gerúndio “considerando” 
pode ser corretamente substituída por 

(A) “quando se considera”. 

(B) “ao considerar-se”. 

(C) “que considera”. 

(D) “caso se considere”. 

(E) “à medida que se considera”. 
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08 
Segundo o texto, a maçã ficou sendo um símbolo de sexo por 

(A) ser uma representação do bem e do mal. 

(B) trazer em si mesma uma forma erótica. 

(C) ter sido mal interpretado o seu papel na lenda judaico-cristã. 

(D) ter sido dada por Eva a Adão. 

(E) ter servido de armadilha erótica para Adão. 

09 
Da mesma forma que temos o adjetivo composto “judaico-
cristã”, poderíamos ter outro adjetivo composto formado com os 
adjetivos “técnica e científica”, no segundo parágrafo. 

Nesse caso, assinale a opção que indica a forma correta desse 
adjetivo. 

(A) Técnico-científica. 

(B) Científica-técnica. 

(C) Científica-técnico. 

(D) Técnica-científica. 

(E) Técnico-cientifico. 

10 
“Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia”. 

Essa frase do texto poderia ser reescrita corretamente, na forma 
nominalizada, do seguinte modo: 

(A) “Quando da ocorrência do episódio narrado na Bíblia”. 

(B) “Após o ocorrido narrado na Bíblia”. 

(C) “Ao ocorrer o episódio narrado na Bíblia”. 

(D) “No momento em que o episódio narrado na Bíblia ocorreu”. 

(E) “Na ocorrência do episódio narrado na Bíblia”. 

11 
A frase “Crescei e multiplicai-vos”, se colocada na mesma pessoa, 
no singular, deveria assumir a seguinte forma: 

(A) “Cresce e multiplique-se”. 

(B) “Cresça e multiplique-se”. 

(C) “Cresce e multiplica-te”. 

(D) “Cresça e multiplica-te”. 

(E) “Cresce e multiplique-te”. 

12 
Assinale a opção que indica a frase que se apresenta na voz 
passiva. 

(A) “Na medida em que se interioriza.” 

(B) “o pecado original foi um ato sexual”. 

(C) “mesmo sem ser entendido no assunto”. 

(D) “não sou entendido em nenhum assunto”. 

(E) “o homem teria sido feito para viver num paraíso”. 

13 
“nem recorreram à sapiência técnica e científica”. 

A estrutura sublinhada se repete em 

(A) “conhecer o bem e o mal”. 

(B) “Adão e Eva”. 

(C) “Crescei e multiplicai-vos”. 

(D) “universo físico e espiritual”. 

(E) “dono de todas as terras e de todos os mares”. 

14 
“A folha de parreira foi a primeira escamoteação da raça 
humana”. 

Assinale a opção que indica o significado contextualizado do 
termo “escamoteação”. 

(A) Falha ou pecado. 

(B) Ocultação ou disfarce. 

(C) Qualidade ou virtude. 

(D) Roupa ou vestimenta. 

(E) Decepção ou frustração. 

15 
A seguir, é apresentado o último parágrafo do texto I. 

“Repito: o pecado original não foi o sexo, o ato do sexo, prescrito 
pelo próprio latifundiário, dono de todas as terras e de todos os 
mares. A responsabilidade pelo pecado foi a soberba do homem 
em ter uma sabedoria igual à de seu Criador”. 

Sobre os componentes do último parágrafo do texto, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O termo “o ato do sexo” corrige um erro anterior. 

(B) O termo “prescrito” é um parônimo do termo “proscrito”. 

(C) O termo “latifundiário” se refere a Adão. 

(D) Após o “a” craseado foi omitido o termo “soberba”. 

(E) A forma verbal “repito” não se justifica por nada ter sido dito 
antes. 

16 
Assinale a opção que indica o termo sublinhado que deve ser 
considerado complemento 

(A) a folha de parreira. 

(B) estado de graça. 

(C) situação de felicidade. 

(D) dono de todas as terras. 

(E) igual à de seu Criador. 

17 
Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece 
posposto ao verbo. 

(A) “Há uma distorção generalizada”. 

(B) “a maçã ficou sendo um símbolo do sexo”. 

(C) “Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia”. 

(D) “A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso”. 

(E) “O pecado original não foi o sexo”. 

18 
Analise o segmento do texto I a seguir. 

“Na medida em que se interioriza pela meditação, deixando a 
barba crescer ou tomando banho no Ganges, o homem busca a si 
mesmo dentro do universo físico e espiritual. Quando atinge o 
nirvana, lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho, ele 
vive uma situação de felicidade, num paraíso possível”. 

A única substituição inadequada, por poder apresentar outro 
significado é 

(A) “Na medida em que” = à proporção que. 

(B) “pela meditação” = por meio da meditação. 

(C) “deixando a barba crescer” = deixando que a barba cresça. 

(D) “tomando banho” = banhando-se. 

(E) “num paraíso possível” = num possível paraíso. 
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Atenção! A charge a seguir se refere às questões 19 e 20. 

 

19 
Assim como no texto I da prova, a charge acima 

(A) insere um tema moderno na história bíblica. 

(B) apresenta Eva como causadora do pecado original. 

(C) mostra a maçã como símbolo de sexo. 

(D) denuncia Deus como vingativo. 

(E) indica a presença da serpente no paraíso. 

20 
Na frase “Adão, nós somos unissex!”, a vírgula se justifica 

(A) pela antecipação de um adjunto adverbial. 

(B) pela presença de um vocativo. 

(C) pelo destaque de um aposto. 

(D) pela indicação de uma interjeição. 

(E) pela inversão da ordem direta. 

Legislação Específica 

21 
A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre dispõe que  
“O Município promoverá vida digna aos seus habitantes e será 
administrado com base nos seguintes compromissos 
fundamentais: (...)”. 

Sobre os compromissos fundamentais da LO do Município de 
Porto Alegre, analise as afirmativas a seguir. 

I. O município será administrado com base na transparência 
pública de seus atos. 

II. O município será administrado por meio da participação 
popular nas decisões. 

III. O município será administrado com base na descentralização 
político-administrativa. 

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 II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

22 
O prefeito de Porto Alegre nomeia para a sua assessoria, cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, o primo de um 
vereador da cidade. 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, esta 
nomeação é 

(A) regular, pois não desrespeita qualquer norma de vedação ao 
nepotismo. 

(B) regular, pois a vedação é destinada a impedir que o prefeito 
nomeie parentes seus, apenas.  

(C) irregular, pois a lei proíbe qualquer nomeação de parentes de 
vereadores.  

(D) regular, pois os cargos em comissão não poderão ser 
ocupados por cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, mas poderão ser ocupados por parente colateral ou por 
afinidade do prefeito ou de vereadores. 

(E) irregular, pois o primo do vereador somente poderia ser 
nomeado para assessorar o próprio vereador, e não o 
prefeito. 

23 
Sobre a concorrência de servidores municipais de Porto Alegre a 
cargos eletivos, assinale a afirmativa correta. 

(A) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até seis meses após o 
término do mandato, caso eleitos. 

(B) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até um ano após o 
término do mandato, caso eleitos. 

(C) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até um ano após a 
publicação dos resultados, em caso de não serem eleitos. 

(D) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até seis meses após a 
publicação dos resultados, em caso de não serem eleitos. 

(E) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos não há qualquer garantida de 
estabilidade, sejam ou não eleitos. 

24 
Assinale a opção que apresenta somente princípios previstos 
expressamente no Art. 37, caput, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
economicidade. 

(B) Liberdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficácia. 

(C) Legalidade, indelegabilidade, moralidade, pluralidade e 
eficiência. 

(D) Legalidade, impessoalidade, modicidade, publicidade e 
eficiência. 

(E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
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25 
Acerca das disposições constitucionais sobre o servidor público 
da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício 
de mandato eletivo, considere as afirmativas a seguir. 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

II. Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será interrompido 
para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

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 
Segundo a Constituição da República, os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público, são estáveis após três anos de efetivo exercício. 

Sobre a estabilidade funcional, analise as afirmativas a seguir. 

I. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado. 

II. O servidor público estável só perderá o cargo mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

III. O servidor público estável só perderá o cargo mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei ordinária, assegurada ampla defesa. 

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. 

27 
De acordo com a Constituição Federal, é possível a acumulação 
de cargos públicos, havendo compatibilidade de horários, nas 
situações a seguir: 

I. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
segurança. 

II. Dois cargos de professor. 

III. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

Assinale: 

(A) se somente a situação I estiver correta. 

(B) se somente a situação II estiver correta. 

(C) se somente a situação III estiver correta. 

(D) se somente as situações I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as situações II e III estiverem corretas. 

28 
Com relação às disposições gerais constitucionais, acerca da 
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir. 

I. Ao servidor público civil é vedado participar associações 
sindicais ou de organizações que defendam os interesses da 
categoria. 

II. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

III. A lei exigirá concurso público para os casos de contratação 
por tempo determinado, a fim de atender às necessidades 
temporárias de interesse público, em momentos de crise. 

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. 

29 
As opções a seguir apresentam direitos dos servidores ocupantes 
de cargo público, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Salário mínimo, fixado em lei, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e de às de sua família. 

(B) Recebimento do 13º salário com base na remuneração 
integral. 

(C) Depósito de percentual do salário bruto para o fundo de 
garantia da estabilidade funcional. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos. 

(E) Gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, 1/3 a 
mais do que o salário normal. 

30 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre,  
a autonomia do Município se expressa por meio da 

I. eleição direta dos Vereadores, obedecendo a densidade 
demográfica dos bairros. 

II. eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

III. administração própria, no que respeita ao interesse local. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Conhecimentos Específicos 

31 
Determinada entidade possuía um terreno contabilizado por 
R$ 300.000,00 em seu ativo imobilizado. No ano seguinte, a 
entidade passou a contabilizar o terreno como propriedade para 
investimento, uma vez que ele não estava mais em uso.  
A entidade passou a avaliar o terreno pelo valor justo que era, na 
data da transferência, de R$ 350.000,00. 

Na data, a contrapartida do reconhecimento do valor justo do 
terreno deve ser reconhecida como 

(A) Ajuste de Avaliação Patrimonial. 

(B) Resultado. 

(C) Ativo. 

(D) Reserva de Lucros. 

(E) Reserva Capital. 

32 
Uma editora vende uma revista por R$ 15,00. No entanto, os 
leitores podem optar por fazer a assinatura anual da revista por 
R$ 192,00, ganhando grátis mais um ano de assinatura. O valor 
pode ser pago à vista ou em três parcelas de R$ 64,00. 

Em janeiro de 2014, trinta pessoas fizeram a assinatura anual da 
revista. Destas, dez optaram pelo pagamento à vista e vinte pelo 
parcelamento em três vezes. O pagamento do valor integral ou 
da primeira parcela foi feito no próprio mês de janeiro. A revista 
começou a ser entregue no mês após o recebimento, ou seja, em 
fevereiro de 2014. 

Dado que a revista é mensal, o valor da receita contabilizada pela 
editora em janeiro de acordo com o Regime de Competência é 
de: 

(A) Zero. 

(B) R$ 240,00. 

(C) R$ 450,00. 

(D) R$ 480,00. 

(E) R$ 3.200,00. 

33 
Uma empresa vende mascotes para a Copa do Mundo de 
Futebol, que acontece de quatro em quatro anos. Em 2014 a 
empresa apresentou lucro de R$ 1.000.000. No entanto, como a 
próxima Copa do Mundo será em 2018, a empresa deseja separar 
uma parte de seu lucro para compensar eventuais perdas nos 
anos seguintes. 

Para isso, a empresa deverá constituir uma 

(A) Provisão para Riscos Fiscais. 

(B) Provisão para Contingências. 

(C) Reserva para Contingências. 

(D) Reserva Estatutária. 

(E) Reserva de Lucros. 

34 
Determinada empresa vendia apenas o produto j. 

Em 01/09/2014, havia trinta unidades de j no estoque. O produto 
era vendido a R$ 100,00, enquanto o estoque era avaliado em 
R$ 2.400,00. 

O valor do frete é fixo independente do número de produtos e 
corresponde a R$ 100,00. Conforme acordo estabelecido com seu 
único fornecedor, quando a compra é de até 20 unidades, o 
comprador paga o frete, mas quando a compra é de mais de  
20 unidades, o fornecedor paga o frete. 

No mês de setembro de 2014, aconteceram as seguintes 
operações em relação ao produto j: 

• Compra de 25 unidades por R$ 110,00 cada. 

• Compra de 10 unidades por R$ 112,00 cada. 

• Venda de 50 unidades a R$ 150,00 cada. 

• Compra de 5 unidades por R$ 115,00 cada. 

• Venda de 10 unidades a R$ 152,00 cada. 

• Compra de 30 unidades por R$ 114,00 cada. 

Dado que a empresa utiliza o Custo Médio Ponderado como 
método de custeio, seu custo das mercadorias vendidas em 
30/09/2014 foi de, aproximadamente, 

(A) R$ 5.834,00. 

(B) R$ 5.973,00. 

(C) R$ 6.061,00. 

(D) R$ 6.503,00. 

(E) R$ 9.020,00. 

35 
Determinada empresa efetuou as seguintes transações no 
primeiro semestre de 2014: 

• Integralização de capital social, por meio de um imóvel, no 
valor de R$ 500.000,00. 

• Compra de estoque à vista, por R$ 50.000,00. 

• Compra de automóvel à vista, por R$ 40.000,00. 

• Compra de móveis, para pagamento em agosto de 2014, por 
R$ 30.000,00. 

• Pagamento de empréstimo bancário, no valor de R$ 8.000,00. 

• Pagamento dos salários de funcionários, no valor de 
R$ 4.000,00. 

• Resgate de debênture e dos juros incidentes, no valor de 
R$ 36.000,00. 

Considerando as transações acima, o Fluxo de Caixa de 
Financiamento no semestre, evidenciado em sua Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, foi de 

(A) Consumo de R$ 8.000,00. 

(B) Consumo de R$ 14.000,00. 

(C) Consumo de R$ 44.000,00. 

(D) Geração de R$ 456.000,00. 

(E) Geração de R$ 492.000,00. 
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36 
Em relação ao Balanço Patrimonial e seus componentes, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) Uma perda na justiça considerada possível deve ser 
contabilizada no Passivo Circulante ou não Circulante, 
dependendo do prazo. 

(B) Um ganho na justiça considerado possível deve ser 
contabilizado no Ativo Circulante ou Realizável a Longo Prazo, 
dependendo do prazo. 

(C) As ações em Tesouraria devem ser adicionadas ao Capital 
Social no Patrimônio Líquido. 

(D) Um empréstimo contraído ao banco deve ser contabilizado 
como Ativo Circulante. 

(E) Um software de uma máquina-ferramenta controlada por 
computador, que não funciona sem esse software específico, 
deve ser contabilizado no Ativo Imobilizado. 

37 
Determinada entidade apresenta prazo médio de recebimento de 
clientes de 30 dias, prazo médio de estocagem de 45 dias e prazo 
médio de pagamento a fornecedores de 60 dias. 

Sobre o ciclo financeiro desta entidade, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) É desfavorável em 45 dias. 

(B) É desfavorável em 15 dias. 

(C) É favorável em 15 dias. 

(D) É favorável em 45 dias. 

(E) É favorável em 75 dias. 

38 
O analista que calculou os índices de liquidez de uma entidade, 
no ano de 2013, pode ter chegado à seguinte conclusão: 

(A) o índice de liquidez seca diminuiu devido à captação de um 
empréstimo bancário de longo prazo. 

(B) o índice de liquidez seca aumentou em decorrência da 
constituição da perda estimada de contas a receber. 

(C) o índice de liquidez corrente diminuiu pela venda de estoque 
com lucro à vista. 

(D) o índice de liquidez geral diminuiu pela venda de um ativo 
imobilizado com prejuízo à vista. 

(E) o índice de liquidez geral aumentou devido à integralização 
de capital social com estoques. 

39 
Um investidor deseja analisar como está sendo remunerado o 
capital investido em uma empresa, de modo a avaliar a 
possibilidade de aplicar seus recursos em uma outra empresa. 

Para isso, ele deve analisar os indicadores de 

(A) liquidez. 

(B) endividamento. 

(C) lucratividade. 

(D) rentabilidade. 

(E) estrutura. 

40 
Segundo a NBC TG Estrutura Conceitual, os investidores, credores 
por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, 
representam os usuários primários para quem os relatórios 
contábil-financeiros de propósito geral são direcionados. 

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

(A) Esses relatórios contêm todas as informações de que os 
usuários primários necessitam. 

(B) Os usuários primários possuem semelhantes necessidades de 
informação. 

(C) Esses relatórios não fornecem informação para auxiliá-los a 
estimar o valor da entidade que reporta a informação. 

(D) Os usuários primários não podem requerer que as entidades 
que reportam a informação, forneçam a eles, diretamente, as 
informações de que necessitam. 

(E) A entidade que presta a informação não fornece informações 
adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular 
de usuários primários. 

41 
De acordo com a Resolução CFC nº 1.111/2007, o Princípio da 
Entidade se afirma, para o ente público, pela autonomia 
patrimonial e pela responsabilização do patrimônio, que a ele 
pertence. 

Nesse sentido, a autonomia patrimonial e a responsabilização do 
patrimônio têm origem, respectivamente, 

(A) na destinação social do patrimônio e na obrigatoriedade da 
prestação de contas pelos agentes públicos. 

(B) na gestão autônoma e na destinação social do patrimônio. 

(C) na integridade e na fidedignidade dos registros contábeis dos 
atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio 
da entidade pública. 

(D) na obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes 
públicos e no registro orçamentário das receitas e das 
despesas públicas. 

(E) na necessidade da diferenciação de um patrimônio particular 
no universo dos patrimônios existentes e na gestão e no 
registro orçamentário das receitas e das despesas públicas. 

42 
As opções a seguir apresentam finalidades da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, definidas pela NBC TSP 16.1, do 
Conselho Federal de Contabilidade, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Fornecer aos usuários informações sobre os resultados 
alcançados. 

(B) Fornecer aos usuários os aspectos de natureza orçamentária, 
econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do 
setor público e suas mutações. 

(C) Proporcionar a adequada prestação de contas. 

(D) Prover o suporte para a instrumentalização do controle 
social. 

(E) Atingir metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por 
meio do planejamento, organização e controle dos recursos. 
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43 
Em relação ao Patrimônio Público, assinale a afirmativa correta, 
de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

(A) É estruturado em dois grupos: ativos e passivos. 

(B) A classificação dos elementos patrimoniais considera a 
segregação em “circulante” e “não circulante”, com base na 
tangibilidade. 

(C) Os passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas 
de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que 
resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar 
benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

(D) Os ativos devem ser classificados como circulante quando 
estiverem disponíveis para realização imediata ou quando 
tiverem a expectativa de realização até o término do 
exercício social atual. 

(E) Os passivos devem ser classificados como circulante quando 
corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício 
social atual ou quando corresponderem a valores de terceiros 
ou retenções em nome deles, se a entidade do setor público 
for a fiel depositária. 

44 
De acordo com a NBC TSP 16.5, do CFC, as entidades do setor 
público devem manter procedimentos uniformes de registros 
contábeis, por meio de processo manual, mecanizado ou 
eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às 
informações. 

Sobre as características do registro e da informação contábil no 
setor público, assinale a afirmativa correta. 

(A) De acordo com a confiabilidade, os registros e as informações 
contábeis devem ser disponibilizadas para a sociedade e 
expressar, com transparência, o resultado da gestão e a 
situação patrimonial da entidade do setor público. 

(B) De acordo com a utilidade, os registros contábeis e as 
informações apresentadas devem atender às necessidades 
específicas dos diversos usuários. 

(C) De acordo com a imparcialidade, o registro deve representar 
a realidade dos fenômenos patrimoniais em função de 
critérios técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou 
com base em procedimentos adequados. 

(D) De acordo com a integridade, os registros contábeis e as 
informações apresentadas devem conter todos os aspectos 
relevantes. 

(E) De acordo com a comparabilidade, os registros contábeis e as 
informações devem observar critérios padronizados e 
contínuos, de modo que fiquem compatíveis, mesmo que 
geradas por diferentes entidades. 

45 
Uma entidade brasileira importou um equipamento de 
informática para ser utilizado em sua planta industrial. O ativo 
será pago em três parcelas mensais. 

De acordo com a NBC TSP 16.9, do CFC, a entidade deve iniciar a 
depreciação do equipamento a partir do momento em que 

(A) o ativo for despachado no porto de origem. 

(B) o ativo chegar ao Brasil, ou seja, na data do desembaraço 
aduaneiro. 

(C) o ativo estiver disponível para uso, no local e em condição de 
funcionamento. 

(D) o ativo chegar ao estabelecimento industrial e a entidade 
confirmar que o equipamento atende às especificações da 
compra. 

(E) a entidade pagar a última das três  parcelas, não havendo 
mais saldo a pagar. 

46 
Em relação à avaliação e à mensuração dos elementos 
patrimoniais nas entidades do setor público, conforme as normas 
do CFC, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são 
mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio 
vigente na data estimada do pagamento. 

(B) O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, é mensurado ou avaliado com base no 
valor de aquisição, produção ou construção. Todos os gastos 
posteriores à aquisição do ativo imobilizado devem ser 
incorporados ao valor desse ativo. 

(C) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos 
com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base 
no valor de aquisição ou de produção. Todos os gastos 
posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo 
intangível devem reconhecidos como despesa do período em 
que seja incorrido. 

(D) As participações em empresas e em consórcios públicos ou 
público-privados, sobre cuja administração se tenha 
influência significativa, devem ser mensuradas ou avaliadas 
pelo método da equivalência patrimonial. 

(E) Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor 
de aquisição ou no valor de produção ou de construção, 
enquanto para mensuração e avaliação das saídas dos 
estoques pode ser utilizado o custo médio ponderado ou 
PEPS. 

47 
De acordo com a NBC TSP 16.6, do CFC, assinale a opção que 
indica as demonstrações contábeis das entidades definidas no 
campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

(A) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Demonstração do Resultado Econômico e Demonstração do 
Valor Adicionado. 

(B) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do 
Resultado Econômico. 

(C) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e 
Demonstração do Resultado Econômico. 

(D) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

(E) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração dos Lucros e Demonstração dos 
Prejuízos Acumulados. 
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48 
De acordo com o NBC TSP 16.5, do CFC, a entidade do setor 
público deve manter sistema de informação contábil refletido em 
plano de contas. 

O plano de contas deve abranger os itens listados a seguir,  
à exceção de um. Assinale-o. 

(A) Tabela de codificação de registros que identifique o tipo de 
transação, as contas envolvidas, a movimentação a débito e a 
crédito e os subsistemas utilizados. 

(B) Função atribuída a cada uma das contas e o funcionamento 
das contas. 

(C) Identificação do subsistema a que cada conta pertence, a 
natureza e o grau de desdobramento. 

(D) Registro das transações que afetam ou possam vir a afetar a 
situação patrimonial. 

(E) Terminologia de todas as contas e sua adequada codificação. 

49 
De acordo com a NBC T SP 16.6, do CFC, o Balanço Financeiro 
evidencia a movimentação financeira das entidades do setor 
público no período a que se refere. 

Entre outros, ele discrimina 

(A) a receita orçamentária prevista. 

(B) a despesa orçamentária prevista. 

(C) os recebimentos e os pagamentos orçamentários. 

(D) as transferências ativas e passivas decorrentes da execução 
orçamentária, exclusivamente. 

(E) o saldo inicial e o saldo final das disponibilidades. 

50 
De acordo com a NBC T SP 16.6, do CFC, sobre Demonstrações 
Contábeis, assinale a afirmativa incorreta, em relação ao Balanço 
Orçamentário. 

(A) Discrimina as receitas e as despesas por natureza. 

(B) Demonstra o resultado orçamentário. 

(C) É acompanhado do anexo das despesas por função e 
subfunção e, opcionalmente, por programa. 

(D) É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o 
planejamento e a execução orçamentária. 

(E) Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por 
categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e 
suas alterações com a execução. 

 

51 
Em relação ao exercício da auditoria interna, o auditor interno 
deve 

(A) Manter a sua autonomia profissional, não prestando 
assessoria ao Conselho Fiscal. 

(B) manter sua independência, não realizando trabalhos de 
modo compartilhado. 

(C) manter o zelo em relação a seus papéis de trabalho, não os 
apresentando aos auditores independentes. 

(D) manter a abrangência, não limitando o seu trabalho à sua 
área de atuação. 

(E) manter sigilo, sobre as informações obtidas durante o 
trabalho, as divulgando somente quando autorizado pela 
Entidade em que atua, inclusive depois de terminado o 
vínculo contratual ou empregatício. 

52 
Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e 
investigações que permitem ao auditor interno obter subsídios 
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações 
à administração da entidade. 

Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável 
segurança de que os controles internos estabelecidos pela 
administração estão em efetivo funcionamento. 

(B) Os testes de observância visam à obtenção de evidência 
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelos sistemas de informação da entidade. 

(C) As evidências que fundamentam os resultados da Auditoria 
Interna devem fornecer base sólida e fidedigna para as 
conclusões e recomendações à administração da entidade. 

(D) No trabalho da Auditoria Interna, quando aplicável, deve ser 
examinada a observância aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, em detrimento das normas reguladoras a que 
estiver sujeita a entidade. 

(E) Na aplicação de testes devem ser considerados os 
procedimentos de inspeção, verificação, averiguação e 
confirmação. 

53 
Um auditor planejava entregar um parecer com opinião sem 
ressalvas em relação à auditoria de 2010 de determinada 
entidade, em 01 de fevereiro de 2011. Essa entidade costuma 
gerar uma receita substancial no mercado externo. 

No mês de janeiro, houve uma elevada valorização do real em 
relação ao dólar. No entanto, não havia risco de descontinuidade 
da empresa. 

Nesse caso, em relação às demonstrações contábeis de 2010, o 
auditor 

(A) deve propor um ajuste na conta de Desvalorização Cambial. 

(B) deve propor que a entidade evidencie o fato em notas 
explicativas. 

(C) deve propor um ajuste na conta de Provisão para 
Contingências. 

(D) não deve fazer sugestões à entidade e emitir um parecer com 
parágrafo de ênfase. 

(E) não deve fazer sugestões à entidade e emitir um parecer com 
opinião com ressalva. 

54 
Em relação à amostragem estatística, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Usa a teoria das probabilidades para avaliar os resultados das 
amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem. 

(B) Utiliza o julgamento para selecionar os itens da amostra. 

(C) Seleciona a unidade de amostragem a partir de uma 
probabilidade desconhecida. 

(D) Utiliza a seleção ao acaso, em que o auditor seleciona a 
amostra sem seguir uma técnica estruturada. 

(E) Diferencia-se da abordagem da amostragem não estatística 
pelo tamanho da amostra. 
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55 
Em 2013, uma entidade possuía um terreno contabilizado por 
R$ 1.000,00 em seu balanço patrimonial. Este era utilizado como 
depósito. No ano seguinte, houve a desvalorização do terreno 
para R$ 600,00 e a diminuição do fluxo de caixa futuro.  
A entidade, erradamente, não reconheceu a redução. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que indica o erro 
constatado por meio da auditoria do ativo e o efeito que esse 
erro pode trazer. 

(A) Subavaliação do ativo, melhorando a aparência da entidade 
junto a credores. 

(B) Subavaliação do ativo, indicando o correto valor da entidade. 

(C) Subavaliação do ativo, indicando que a entidade está em uma 
situação mais negativa do que a atual apresentada. 

(D) Superavaliação do ativo, indicando um valor superior à atual 
capacidade de realização dos ativos. 

(E) Superavaliação do ativo, indicando que a entidade necessita 
fazer uma nova contagem física. 

56 
A respeito do orçamento anual, a Constituição Federal estabelece 
as regras a seguir: 

I. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas 
não podem exceder os créditos orçamentários ou adicionais. 

II. A realização de operações de créditos não podem ser maiores 
que o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais 
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por 
maioria absoluta. 

III. A concessão ou a utilização de créditos ilimitados são 
vedadas, bem como o início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual. 

Assinale: 

(A) se somente a regra I estiver correta. 

(B) se somente as regras I e III estiverem corretas. 

(C) se somente as regras II e III estiverem corretas. 

(D) se somente as regras I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as regras estiverem corretas. 

57 
O anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
contém os elementos listados nas opções a seguir, à exceção de 
uma. Assinale-a. 

(A) Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes 
de afetar as contas públicas, e as informações sobre as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

(B) Evolução do patrimônio líquido, nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com 
a alienação de ativos. 

(C) Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral 
de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

(D) Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos. 

(E) Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior. 

58 
O reconhecimento da receita do IPTU e seu registro como um 
crédito a receber, ocorre após o estágio denominado 

(A) previsão. 

(B) recolhimento. 

(C) reconhecimento. 

(D) lançamento. 

(E) liquidação. 

59 
Assinale a opção que indica as receitas que compõem a base de 
cálculo para a apuração do limite da despesa com pessoal. 

(A) Impostos e Transferências de Capital. 

(B) De Serviços e Amortização de Empréstimos. 

(C) Alugueis e alienação de bens. 

(D) Divida Ativa e Operações de Crédito. 

(E) Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e 
Concessões Permissões. 

60 
De acordo com o Decreto nº 93.872/86 o suprimento de fundos 
poderá ser concedido a um servidor para o seguinte caso de 
despesa: 

(A) de valor inferior ao limite da licitação por convite, inclusive 
em viagens e, com serviços comuns, que exijam pronto 
pagamento em cheque. 

(B) que deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar 
em regulamento. 

(C) de pequeno vulto, que exijam licitação na modalidade de 
tomada de preços para que possam ser realizadas. 

(D) com contratação de serviços que devam ser processados em 
regime de urgência. 

(E) com compras que devam suprir necessidades de gabinete de 
ministro, inclusive viagens. 
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