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CADERNO DE QUESTÕES
Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2
1. O candidato deverá receber o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas e a Folha de Redação.
2. Confira se recebeu o Caderno de Questões referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se
constam deste Caderno, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de Redação,
caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar
prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha de
Redação, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o
preenchimento de ambos.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a
toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na Folha de Redação, não faça qualquer registro que possa
identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e
desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de
comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo uma hora e trinta minutos e no
máximo quatro horas e trinta minutos. Os candidatos poderão levar o Caderno de Questões, faltando,
no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal.
9. Para preencher o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, use apenas caneta esferográfica de corpo
transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha de Redação e o Cartão de
Respostas assinado. A não entrega do Cartão de Respostas e da Folha de Redação, implicará na
eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o Caderno de Questões na última hora que
antecede o horário do término da prova.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço
eletrônico do Concurso.
12. A imagem do Cartão de Respostas, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo
candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do
Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de
realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.
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Parte I: Língua Portuguesa

frívolo, como se andassem acompanhados de um
criado que anunciasse: “Não creiam em nada do que o
meu amo diz!” Mas os posudos levam um séquito de
criados, todos posudos também, que recolhem nas
sacolas, grandes e pequenas gorjetas, porque uma
das qualidades do posudo é andar sempre com muito
dinheiro – que não é seu!

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Mundo Engraçado
1
O mundo está cheio de coisas engraçadas;
quem quiser se distrair não precisa ir à Pasárgada do
Bandeira, nem à minha Ilha do Nanja; não precisa sair
de sua cidade, talvez nem da sua rua, nem da sua
pessoa! (Somos engraçadíssimos, também, com
tantas dúvidas, audácias, temores, ignorância,
convicções...)
2
Abre-se um jornal – e tudo é engraçado,
mesmo o que parece triste. Cada fato, cada raciocínio,
cada opinião nos faria sorrir por muitas horas, se ainda
tivéssemos horas disponíveis.
3
Há os mentirosos, por exemplo. E pode haver
coisa mais engraçada que o mentiroso? Ele diz isto e
aquilo, com a maior seriedade; fala-nos de seus
planos; de seus amigos (poderosos, influentes, ricos);
queixa-se de algumas perseguições (que, aliás,
profundamente despreza); às vezes conta-nos que foi
roubado em algum quadro célebre ou numa pedra
preciosa, oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro
da Cochinchina. O mentiroso conhece as maiores
personalidades do Mundo – trata-as até por tu! Seus
amores são a coisa mais poética do século. Suas
futuras viagens prometem ser as mais sensacionais,
depois dessas banalidades de UIisses e Simbad...
Certamente escreverá o seu diário, mas não o
publicará jamais, porque é preciso um papel que não
existe, um editor que ainda não nasceu e um leitor que
terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o
entender.
4
Em geral os mentirosos são muito agradáveis,
desde que não se tome como verdade nada do que
dizem. E esse é o inconveniente: às vezes, leva-se
algum tempo para se fazer a identificação. Uma vez
feita, porém, que maravilha! – é só deixá-los falar. É
como um sonho, uma história de aventuras, um filme
colorido.
5
Há também os posudos. Os posudos ainda são
mais engraçados que os mentirosos e geralmente
acumulam as funções. O que os torna mais
engraçados é serem tão solenes. Os posudos
funcionários são deslumbrantes! Como se sentam à
sua mesa! Como consertam os óculos! Que coisas
dizem! As coisas que dizem são poemas épicos com a
fita posta ao contrário. Não se entende nada – mas
que diapasão! Que delicadas barafundas! Que sons!
Que ritmos! Seus discursos e as palmas que os
acompanham conseguem realizar o prodígio de serem
a coisa mais cômica da terra pronunciada no tom mais
sério, mais grave, mais trágico – de modo que o
ouvinte, que rebenta de rir por dentro, sofre uma
atrapalhação emocional e consegue manter-se
estático, paralisado, equivocado.
6
Os posudos, porém, são menos agradáveis
que os simples mentirosos. Os mentirosos têm um jeito

(MEIRELES, Cecília. In www.pensador.uol.com.br)

01
Leia com atenção as afirmativas abaixo a
respeito do texto.
I-

A graça do mundo está na própria condição humana
de cada pessoa, em razão de suas desconfianças,
petulâncias, inquietações, grosserias, crenças, etc.
II - As notícias de jornal, embora pareçam tristes, são
engraçadas: os acontecimentos, as ponderações,
os juízos levariam a muitas horas de riso, caso
houvesse momentos de desocupação.
III - Os mentirosos são muito engraçados, não obstante
sejam capazes de inventar as mais disparatadas
situações, mas sempre com a maior lisura.
IV - A inconveniência de se conviver com o mentiroso é
o tempo gasto para se fazer sua identificação; uma
vez feita, tornam-se agradáveis, se bem que o que
falam seja comparável a uma ficção.
V - Os posudos são mais engraçados que os
mentirosos, isso porque conseguem dar solenidade
à mentira, a ponto de a comicidade pronunciada em
tom mais grave, mesmo fazendo rir por dentro,
produz no ouvinte uma barafunda emocional,
levando-o à inércia e à dubiedade.
VI - Os posudos não são tão agradáveis quanto os
mentirosos porque, sempre acompanhados de
comitiva formada por outros posudos, usam de
meios pouco transparentes para se enriquecer.
Sobre as afirmativas acima em relação ao texto,
pode-se dizer que:

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

apenas I, III, IV e V estão corretas.
apenas II, IV e V estão corretas.
apenas I, II, V e VI estão corretas.
apenas III, IV e VI estão corretas
todas estão corretas.

02
“O
mentiroso
conhece
as
maiores
personalidades do Mundo – trata-as até por tu!” (3º §)
Ao afirmar que o mentiroso trata as maiores
personalidades do Mundo por “tu”, o texto está
destacando na figura do mentiroso o seguinte traço:

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

3

formalidade.
coerência.
subserviência.
descontração.
autenticidade.

03
Dos exageros atribuídos ao mentiroso no
3º parágrafo, fica claro, por suas características
discursivas, que o mais narcisista de todos é:

06
“Certamente escreverá o seu diário, mas não o
publicará jamais, porque é preciso um papel que não
existe” (3º §).

“queixa-se de algumas perseguições (que, aliás,
profundamente despreza)”.
“às vezes conta-nos que foi roubado em algum
quadro célebre ou numa pedra preciosa,
oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da
Cochinchina”.
“Seus amores são a coisa mais poética do
século”.
“Suas futuras viagens prometem ser as mais
sensacionais, depois dessas banalidades de
UIisses e Simbad...”.
“Certamente escreverá o seu diário, mas não o
publicará jamais, porque é preciso um papel que
não existe, um editor que ainda não nasceu e
um leitor que terá de sofrer várias encarnações
para ser digno de o entender”.

Das alterações feitas na redação do enunciado acima,
houve flagrante alteração de sentido em:

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

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

04
“Que coisas dizem! As coisas que dizem são
poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se
entende nada – mas que diapasão!” (5º §)

07
“Em geral os mentirosos são muito agradáveis,
desde que não se tome como verdade nada do que
dizem” (4º §).

A fina ironia do trecho transcrito acima foi usada para
caracterizar o posudo como um ser capaz de:

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

seduzir seu interlocutor com um discurso repleto
de figuras de linguagem.
levar seus ouvintes ao delírio, com um discurso
longo, mas comovente.
introduzir no discurso elementos figurativos
cujos resultados são o convencimento e, por
consequência, o aplauso.
produzir discursos incoerentes, mas numa
tonalidade que causa profunda impressão nos
ouvintes.
declamar poemas épicos que os ouvintes não
entendem, mas que acompanham com atenção
e respeito.

A relação semântica entre a oração principal e a
subordinada no enunciado acima é de sentido:

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

(A)
(B)

Reescrita na voz ativa, a oração do verbo “oferecer”
terá a seguinte redação:

(C)

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

comparativo.
consecutivo.
proporcional.
causal.
condicional.

08
Está INCORRETA a indicação do antecedente
do termo em destaque em:

05
“ou numa pedra preciosa, oferecida à sua bisavó
pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.” (3º §)

(A)

Não publicará jamais o diário que certamente
escreverá, de modo que será preciso um papel
que não existe.
Por ser preciso um papel que não existe, não
publicará jamais o diário, que, com certeza,
escreverá.
Certamente escreverá o seu diário, contudo não
o publicará jamais, visto que é preciso um papel
que não existe.
Com certeza irá escrever o seu diário, contudo,
porquanto é preciso um papel que não existe,
não o publicará jamais.
Certamente escreverá o seu diário, mas, como é
preciso um papel que não existe, não o publicará
jamais.

ou numa pedra preciosa, que à sua bisavó foi
oferecida pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.
ou numa pedra preciosa, que o Primeiro Ministro
da Cochinchina ofereceu à sua bisavó.
ou numa pedra preciosa, que tinha sido
oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da
Cochinchina.
ou numa pedra preciosa, que a sua bisavó teria
oferecido ao Primeiro Ministro da Cochinchina.
ou numa pedra preciosa, que seria oferecida
pelo Primeiro Ministro da Cochinchina à sua
bisavó.

(D)
(E)

4

“fala-nos de SEUS planos” (3º §) / o mentiroso.
“O
mentiroso
conhece
as
maiores
personalidades do Mundo – trata-AS até por tu!”
(3º §) / as maiores personalidades do Mundo.
“um leitor que terá de sofrer várias encarnações
para ser digno de O entender.” (3º §) / o
mentiroso.
“E ESSE é o inconveniente” (4º §) / tomar-se por
verdade o que dizem.
“O que OS torna mais engraçados” (5º §) / os
posudos.

09

“Como CONSERTAM os óculos!” (5º §).

12
O prazo para conclusão da sindicância, de
o
acordo com a Lei n 8.112/90, é de:

Pelo sentido da frase acima, tem de ser usado o verbo
CONSERTAR, e não o seu homônimo CONCERTAR
(harmonizar, participar de concerto).

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

Das frases abaixo, aquela em que a lacuna deve ser
preenchida pelo segundo elemento do par de
homônimos entre parênteses é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10

O mentiroso era ____ de uma das pernas (coxo /
cocho).
O posudo trabalhava na ____ de licitações
(sessão / seção).
Mentirosos e posudos não têm o ____ do
ridículo (senso / censo).
O lojista deveria ____ as portas quando
percebesse o tumulto na rua (cerrar / serrar).
O posudo recebia em ____ as suas propinas
(cheque / xeque).

13
Servidor que tenha amizade íntima ou inimizade
notória com cônjuge do interessado no processo
administrativo; servidor que tenha interesse direto ou
o
indireto na matéria. De acordo com a Lei n 9.784/99:

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

“Como se sentam à sua mesa!” (5º §)

O acento indicativo da crase na frase acima foi
empregado em situação de crase facultativa. É
facultativo também o emprego do acento indicativo da
crase em:

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

60 (sessenta) dias, improrrogável.
30 (trinta) dias, improrrogável.
30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
60 (sessenta) dias, prorrogável por mais
30 (trinta) dias.

a primeira hipótese é de suspeição; a segunda, de
impedimento.
ambas são hipóteses de suspeição.
a primeira hipótese é de impedimento; a segunda,
de suspeição.
ambas as hipóteses são de impedimento.
nenhuma das hipóteses é de suspeição nem de
impedimento.

14
No processo administrativo disciplinar, a fase de
inquérito administrativo compreende as seguintes
fases:

O mentiroso falava de seus planos às suas
amigas.
Seu amor às coisas poéticas era imenso.
As coisas que os posudos dizem às claras
deveriam ser ditas às escondidas.
O posudo dizia que ia até à Itália a serviço.
O que ele dizia era agradável às nossas
fantasias.

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

sindicância, defesa e julgamento.
instrução, defesa e sindicância.
instrução, relatório e julgamento.
sindicância, instrução e relatório.
instrução, defesa e relatório.

15
Para fins de apuração de comprometimento
ético, é considerado servidor, de acordo com o Decreto
o
n 1.171/94 (Código de Ética do Servidor Público):

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

I-

Aquele que presta serviço de natureza
permanente, temporária ou excepcional, em
sociedade de economia mista.
II - O voluntário em autarquia, sem retribuição
financeira.
III - O servidor investido em concurso para cargo
efetivo da Administração Pública.

11
Hipótese de grave perturbação da ordem;
hipótese de exclusividade quanto ao fornecimento do
produto por representante comercial, observadas as
demais prescrições legais: no tocante à licitação:

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

nenhuma das hipóteses é de dispensa nem de
inexigibillidade.
aquela hipótese é de dispensa; esta, de
inexigibilidade.
ambas as hipóteses são de inexigibilidade.
ambas as hipóteses são de dispensa.
esta hipótese é de dispensa; aquela, de
inexigibilidade.

Dos itens acima, estão corretos:

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

5

apenas I e III.
apenas II e III.
apenas I e II.
apenas I.
I, II e III.

16
De acordo com a Constituição Federal, servidor
público que se elege deputado estadual:

19
A Constituição da República veda as seguintes
penas:

(A)

I-

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

Perda de bens, privativa de liberdade e restritiva
de direitos.
II - De caráter perpétuo, cruéis, de banimento.
III - Morte, salvo em casos de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX; banimento; e trabalhos
forçados.
IV - Multa, perda de bens e prestação social
alternativa.

ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função, recebendo a remuneração do cargo de
deputado estadual.
só será afastado se for servidor público de outro
ente federativo que não o estado pelo qual se
elegeu.
ficará
afastado,
podendo
optar
pela
remuneração de deputado estadual ou a
remuneração do cargo.
poderá continuar no cargo, em havendo
compatibilidade de horários, percebendo as
duas remunerações.
continuará no cargo, recebendo as duas
remunerações.

Dos itens acima, estão corretos apenas:

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

17
A Constituição prevê a possibilidade de critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria a
determinadas classes de servidores, EXCETO aos:

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

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

20
O servidor em estágio probatório, de acordo com
o
a Lei n 8.112/90, faz jus às seguintes licenças e
afastamentos, EXCETO:

que exercem atividades de risco.
portadores de deficiência.
professores que comprovem exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
juízes.
servidores cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.

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

serviço militar.
estudo ou missão no exterior.
tratamento de interesses particulares.
tratamento de saúde de pessoa da família.
exercício de mandato eletivo.

Parte III: Conhecimentos Específicos
18
Acerca das disposições constitucionais sobre
Administração Pública, é correto afirmar que:

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

21
Uma sociedade empresarial teve somente parte
do seu Capital Social integralizado. No exercício social
seguinte, um dos sócios decidiu integralizar a quantia
de R$140.000,00 através da transferência de um
imóvel para a sociedade. O registro contábil correto
desta operação é:

o servidor público, tanto civil quanto militar, não
possui direito de greve e de associação sindical.
a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.
poderá haver vinculação da remuneração dos
servidores ao salário-mínimo.
os cargos, empregos e funções públicas não são
acessíveis a estrangeiros, em nenhuma
hipótese.
as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
não responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros.

(A)

D Imóveis R$ 140.000,00
C Capital Social R$ 140.000,00.

(B)

D Capital a Integralizar R$ 140.000,00
C Capital Social R$ 140.000,00.

(C)

D Bancos C/ Movimento R$ 140.000,00
C Capital a Integralizar R$ 140.000,00.

(D)

D Imóveis R$140.000,00
C Capital a Integralizar R$ 70.000,00.
D Imóveis R$ 140.000,00
C Capital a Integralizar R$ 140.000,00.

(E)

6

o

22
No dia 1 de agosto de X1, uma empresa
adquiriu uma apólice de seguro anual, com duração
até 31 de julho de X2, no valor de R$ 2.400,00, a ser
pago em três parcelas iguais, no último dia dos três
meses seguintes, sendo a primeira parcela dia 31 de
agosto de X1. Pelo regime de competência, a despesa
com o seguro deve ser contabilizada como despesa
de:

24
A variação do Ativo no final das operações
realizadas no Texto 1 é de:

(A)
(B)

25
O valor final do Passivo após as operações
realizadas no Texto 1 é:

(C)
(D)
(E)

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

R$ 2.400,00 no mês de agosto de X1.
R$ 800,00 nos meses de agosto, setembro e
outubro.
R$ 200,00 a ser contabilizada todo mês, de
agosto de X1 até julho de X2.
R$ 2.400,00 no mês de outubro.
R$ 2.400,00 no mês de julho de X2.

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

23
A empresa Beta contratou o aluguel de um
imóvel por 14 meses no mês de julho de X1, e pagou
adiantado o valor de R$ 280.000,00. Pelo regime de
competência, no encerramento do ano X1, a
contabilização deste pagamento deve ser feita da
seguinte forma:

(A)

R$ 188.500,00.
R$ 123.500,00.
R$ 145.000,00.
R$ 113.000,00.
R$ 148.500,00.

R$ 230.500,00.
R$ 285.000,00.
R$ 194.500,00.
R$ 205.000,00.
R$ 165.000,00.

26
Uma empresa, ao pagar uma duplicata antes do
vencimento, recebe um desconto de 10% no valor a
pagar. Sabendo-se que o valor que saiu do caixa (o
valor pago) foi de R$ 18.000,00, o lançamento correto
desta operação no livro Diário é:

R$ 120.000,00 como despesa e R$ 160.000,00
como ativo circulante.
R$ 280.000,00 como despesa.
R$ 160.000,00 como despesa e R$ 120.000,00
como ativo circulante.
R$ 20.000,00 como despesa.
R$ 100.000,00 como despesa.

(A)

DÉBITO Duplicatas a pagar R$ 20.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 18.000,00
CRÉDITO Descontos Obtidos R$ 2.000,00.

(B)

DÉBITO Duplicatas a pagar R$ 18.000,00
CRÉDITO Descontos Obtidos R$ 1.800,00
CRÉDITO Caixa R$ 16.200,00.

(C)

DÉBITO Duplicatas a pagar R$ 20.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 18.000,00
CRÉDITO Descontos Concedidos R$ 2.000,00.

Texto 1, para a resolução das questões 24 e 25.

(D)

Saldos da Empresa Alfa em X1
Ativo: R$ 380.000,00
Passivo: R$ 180.000,00

DÉBITO Descontos Obtidos R$ 2.000,00
DÉBITO Caixa R$ 18.000,00
CRÉDITO Duplicatas a pagar R$ 20.000,00.

(E)

DÉBITO Duplicatas a pagar R$ 18.000,00
DÉBITO Descontos Obtidos R$ 2.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00.

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

Operações contábeis (isentas de impostos) realizadas
pela empresa Alfa em X2:

Compra de um veículo à vista no valor de
R$ 30.000,00 – pago em cheque.

Compra de mercadorias para estoque a prazo no
valor de R$ 65.000,00.

Integralização de R$ 120.000,00 de um dos
sócios da empresa.

Recebimento de Clientes, no valor de
R$ 10.500,00.

Compra de Material de Escritório à vista por
R$ 3.000,00 – pago em cheque.

Pagamento de Empréstimo do regime anterior, no
valor de R$ 40.000,00.

27
Compra de uma máquina à vista e Aumento do
Capital Social com a incorporação de lucros são fatos
contábeis:

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

mistos aumentativos.
mistos diminutivos.
permutativos.
modificativos aumentativos.
modificativos diminutivos.

28
Sendo A = Ativo, P = Passivo e PL= Patrimônio
Líquido, haverá uma situação deficitária quando:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7

A = P + PL.
A < PL.
A + P = PL.
A = PL.
A < P.

29
A lei que regulamenta as Sociedades por Ações
determina fazer parte das demonstrações contábeis,
ao fim de cada exercício social, necessariamente os
seguintes itens, EXCETO:

33
De acordo com os pronunciamentos técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é
correta a afirmação:

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Balanço Patrimonial.
Demonstração dos Lucros e Prejuízos.
Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos.
Demonstração do Resultado do Exercício.

(B)

30
Ao término do exercício social, a empresa Alfa
divulgou as seguintes informações parciais:

(D)

(E)

(C)

Despesas Eventuais: R$ 60.000,00;
Receita Líquida das Vendas: R$ 860.000,00;
Despesas com vendas e administrativas: R$ 150.000,00;
Custo das mercadorias vendidas: R$ 360.000,00;
Participações
(empregados
e
administradores):
R$ 30.000,00;
Imposto de Renda (provisão para Imposto de Renda):
R$ 50.000,00.

(E)

Dadas estas informações, o lucro operacional da
empresa, ao fim do exercício, foi de:

peças sobressalentes, peças de reposição,
ferramentas e equipamentos de uso interno são
classificados como ativo imobilizado quando se
espera que seja usado por mais de um período.
os estoques devem ser mensurados pelo maior
valor apurado entre o valor realizável líquido e o
valor de custo.
vida útil é o período de tempo durante o qual a
entidade espera liquidar seu passivo.
contabilização das captações de recursos para o
capital próprio: os custos de transação incorridos
na captação de recursos por intermédio da
emissão de títulos patrimoniais devem ser
contabilizados, de forma destacada, em conta
redutora de ativo, deduzidos os eventuais efeitos
fiscais, e os prêmios recebidos devem ser
reconhecidos em conta de reserva de capital.
a entidade deve apresentar ativos circulantes e
não circulantes, e passivos circulantes e não
circulantes, como grupos de contas conjuntas no
balanço patrimonial.

Texto 2, para resolução das questões 34 e 35.

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

R$ 350.000,00.
R$ 130.000,00.
R$ 270.000,00.
R$ 490.000,00.
R$ 500.000,00.

A Cia. Esperança realizou, em ordem de ocorrências,
as seguintes movimentações no estoque de seu
produto A, no mês de agosto de X1:
Estoque inicial de 1.000 unidades a R$ 60,00 cada uma.



31
Na conta Estoques, NÃO são considerados
custos para a aquisição dos produtos do estoque:

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





valor do frete.
valor do seguro.
preço de compra dos produtos.
impostos de importação.
abatimentos.

34
Usando-se o método PEPS, o estoque final do
produto A ao final da operação expressa no Texto 2 é:

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

o

32
De acordo com o artigo 175 da Lei n 6.404/76,
o exercício social de uma empresa terá duração:

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

Aquisição de 600 unidades a R$ 52,00 cada uma;
Aquisição de 1.600 unidades a R$ 45,00 cada
uma;
Venda de 1.800 unidades a R$ 102,00 cada uma;
Aquisição de 800 unidades a R$ 51,00 cada uma;
Venda de 1.800 unidades a R$ 105,00 cada uma.

de acordo com as necessidades da empresa.
determinada pelos acionistas da empresa, não
podendo ultrapassar dois anos.
de um ano, com data de término fixada pelo
estatuto.
fixada pela assembleia geral da empresa.
até o fechamento de todas as operações e
demonstrações necessárias à empresa.

R$ 20.400,00.
R$ 62.400,00.
R$ 18.500,00.
R$ 22.800,00.
R$ 32.200,00.

35
Usando-se o método do custo médio ponderado,
o estoque final do produto A ao final operação
expressa no Texto 2 é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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R$ 21.600,00.
R$ 24.000,00.
R$ 18.400,00.
R$ 20.400,00.
R$ 19.800,00.

36

Na estrutura do Balanço Patrimonial classifica-se:

(A)
(B)

Ativo Circulante como as obrigações exigíveis.
Passivo Circulante como as obrigações exigíveis
no próximo exercício.
Ativo Realizável a Longo Prazo como os direitos
realizados ao longo do exercício anterior.
Ativo Imobilizado como os bens e direitos que
serão utilizados para a manutenção das
atividades da empresa.
Patrimônio Líquido como capital de terceiros
exigível.

(C)
(D)
(E)

o

38
De acordo com a Lei n 6.404/76, anualmente,
nos primeiros quatro meses seguintes ao término do
exercício social, haverá uma assembleia geral
ordinária. É INCORRETA a afirmação de que essa
assembleia terá como objetivo:

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

o

37
De acordo com a Lei n 6.404/76, a constituição
de uma companhia depende do cumprimento dos
seguintes requisitos preliminares:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(E)

tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras.
determinar as ações complementares que serão
realizadas no próximo exercício social.
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos.
eleger os administradores e os membros do
conselho fiscal, quando for o caso.
aprovar a correção da expressão monetária do
capital social.

39
De acordo com a Lei Complementar
o
n 123/2006, fica instituído o Simples Nacional, que
implica o recolhimento mensal dos seguintes impostos
e contribuições:

subscrição, pelo menos por duas pessoas, de
todas as ações em que se divide o capital social
fixado no estatuto; realização, como entrada, de
no mínimo 10% do preço de emissão das ações
subscritas
em
dinheiro;
depósito
em
estabelecimento bancário autorizado pela
Comissão de Valores Mobiliários, da parte do
capital realizado em dinheiro.
subscrição, pelo empresário, das ações em que
se divide o capital social fixado no estatuto;
realização, como entrada, de, no mínimo, 50%
do preço de emissão das ações subscritas em
dinheiro; depósito em estabelecimento bancário
autorizado
pela
Comissão
de
Valores
Mobiliários, da totalidade do capital realizado em
dinheiro.
depósito
em
estabelecimento
bancário
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários
de, no mínimo, 20% do capital realizado em
dinheiro; subscrição, pelos sócios, das ações em
que se divide o capital a integralizar da empresa;
realização, como entrada, de, no máximo, 10%
do preço de emissão das ações subscritas em
dinheiro.
realização de todo o preço de emissão das
ações subscritas em dinheiro; depósito em
estabelecimento bancário autorizado pela
Comissão de Valores Mobiliários de, no mínimo,
50% do capital realizado em dinheiro;
subscrição, pelo sócio majoritário, das ações em
que se divide o capital integralizado da empresa.
subscrição de parte das ações em que se divide
o capital social fixado no estatuto; realização do
preço de emissão das ações subscritas em
dinheiro; depósito em estabelecimento bancário
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários
de, no mínimo, 10% do capital social em
dinheiro.

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

IR; IPTU; IPI; ITR; CSLL; ISS.
COFINS; ICMS; IPI; IPTU; ITBI; CPP; IOF.
PIS/PASEP; CSLL; IPI; ICMS; ISS; IR; IPVA.
ISS; COFINS; ICMS; IPI; ITBI; IRPJ;
PIS/PASEP.
IRPJ; IPI; CSLL; COFINS; PIS/PASEP; CPP;
ICMS; ISS.
o

40
De acordo com a Lei n 6.404/76, é correta a
afirmação:

(A)

(E)

o capital social só poderá ser formado com
contribuições em dinheiro.
o Estado fixará o número das ações em que se
divide o capital social.
no ativo, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez.
a companhia sempre poderá negociar com as
próprias ações.
a ação é divisível em relação à companhia.

41

O lucro real será determinado:

(A)

a partir do lucro líquido do período de apuração
obtido na escrituração comercial (antes da
provisão para o imposto de renda).
de acordo com o lucro bruto da empresa ao final
do período.
após a diminuição da receita obtida pelo valor
dos custos (antes da provisão para o imposto de
renda).
pelo valor encontrado da receita de vendas após
a apuração do resultado do exercício.
de acordo com o valor real do lucro líquido entre
os acionistas da empresa.

(B)
(C)
(D)

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

9

42
O princípio orçamentário da anualidade permite
que o Poder Executivo:

45
Em relação às despesas orçamentárias é correta
a afirmativa:

(A)
(B)
(C)

faça novos orçamentos públicos mensalmente.
reajuste o valor das despesas e receitas do ano.
anualmente, reajuste o custo dos serviços
públicos, com base em valores novos
consequentes da oscilação de preços.
reajuste os valores antigos dos serviços públicos
de acordo com a média inflacionária do período.
anualmente, aumente os custos dos serviços
públicos de acordo com os novos orçamentos.

(A)

43

A diferenciação entre Imposto e Taxa é dada por:

(C)

(A)

a taxa é vinculada a uma ação ou uma atividade
dependente de um órgão estatal, e não
pressupõe prestação de serviços imediatos e
diretos do Estado; o imposto é um pagamento
fixo que pressupõe uma contraprestação direta
dos serviços públicos ao contribuinte.
taxa é um tributo que não pressupõe uma
contraprestação imediata e direta do Estado e é
independente de qualquer ato vinculado
discricionário.
o imposto é pago independentemente de uma
contraprestação imediata e direta do Estado cujo
fato gerador não depende de qualquer atividade
estatal específica; a taxa pressupõe um serviço
público específico prestado ao contribuinte e
uma contraprestação imediata e direta do
Estado.
o imposto é um tributo específico a uma
atividade estatal e se propõe a uma ação do
Estado imediata e indeterminada; a taxa é um
tributo específico a uma ação relacionada a uma
atividade e é isenta de contraprestação do
Estado.
o imposto é um tributo pago pelo contribuinte
que pressupõe uma contraprestação imediata de
um serviço público cujo fato gerador é o
exercício do poder de serviço do Estado; a taxa
tem fato gerador o poder de polícia do Estado e
a utilização de serviços públicos por parte do
contribuinte.

(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

44

Caracteriza-se como despesa orçamentária:

(A)

toda despesa realizada na atuação de órgãos
públicos dos municípios.
a despesa cuja realização depende de
autorização legislativa e que não pode efetivarse sem crédito orçamentário correspondente.
a despesa necessária para a atuação do órgão
público de maneira integrada que independe de
autorização legislativa.
a despesa autorizada pelo Poder Executivo para
a prestação de serviços pelo Estado.
a
despesa
efetivada
com
débito
correspondente.

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

(B)

(D)

(E)

Despesas de Custeio são as destinadas à
manutenção dos serviços criados anteriormente
à Lei do Orçamento, onde se incluem gastos
com obras de conservação e de adaptação de
bens imóveis.
Despesa de Investimentos são transferências de
bens numerários a outras entidades que devem
realizar investimentos ou inversões financeiras,
incluindo aquelas destinadas à amortização da
dívida pública.
Transferências Correntes são despesas com
aquisição de imóveis, de bens de capital, de
títulos representativos de capital de entidades já
constituídas.
Transferências de Capital são despesas
orçamentárias para as quais não corresponde
uma contraprestação direta de bens ou serviços:
são as subvenções sociais destinadas a cobrir
as despesas de instituições públicas ou privadas
de caráter cultural.
Inversões Financeiras são as necessárias ao
planejamento e à execução de obras, aquisição
de instalações, equipamentos e material
permanente, incluindo as aquisições de imóveis
considerados necessários à execução de obras.

46
De acordo com o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, toda entidade deve elaborar suas
demonstrações pelo regime de competência. NÃO
segue esta regra:

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

Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos.
Balanço Patrimonial.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Demonstração do Valor Adicionado.
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
o

47
De acordo com o artigo 78 da Lei n 8.666/93,
NÃO constitui motivo para rescisão do contrato:

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

(E)

10

o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos.
a desistência por desígnio de uma das partes,
de forma inadimplente, por razão infundada.
o
cumprimento
irregular
de
cláusulas
contratuais, especificações, projetos e prazos.
a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados.
o atraso injustificado no início da obra, serviço
ou fornecimento.

48
A demonstração que apresenta as receitas e
despesas previstas, em confronto com as realizadas, é
o(a):

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

Balanço Financeiro.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Balanço Patrimonial.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Balanço Orçamentário.

49
A Cia. Gama apresentou as seguintes
informações na Demonstração do Resultado do
Exercício:
Deduções da Receita Bruta: R$ 22.000,00;
Lucro Bruto: R$ 163.000,00;
Custo da Mercadoria Vendida: R$ 60.000,00;
Despesas Operacionais: R$ 13.000,00;
Lucro Líquido: R$ 132.000,00;
Despesas Administrativas: R$ 7.000,00;
Abatimentos: R$ 2.000,00.

Capital
Social
(Patrimônio
Líquido
=
R$ 32.200,00); Caixa (Ativo Circulante =
R$ 22.000,00); Capital a Integralizar (Ativo
Circulante = R$ 10.200,00).

(C)

Capital
Social
(Patrimônio
Líquido
=
R$ 32.200,00); Caixa (Ativo Circulante =
R$ 22.000,00); Capital a Integralizar (Patrimônio
Líquido = R$ 10.200,00).

São consideradas contas do Ativo Intangível:

(A)
(B)

imóveis.
gastos com pesquisa e desenvolvimento de
produto.
adiantamento a clientes.
marcas e patentes.
despesas com luz.

(C)
(D)
(E)

recebimentos de caixa pela venda de
mercadorias e pela prestação de serviços.
recebimentos de caixa decorrentes de royalties,
honorários, comissões e outras receitas.
recebimentos de caixa resultantes da venda de
ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de
longo prazo.
pagamentos de caixa a fornecedores de
mercadorias e serviços.
pagamentos de caixa a empregados ou por
conta de empregados.

54
Na Demonstração de Valor Adicionado, o termo
“valor adicionado” refere-se:

(A)
(B)

51
Na constituição de uma empresa, é fixado o
capital social em R$ 32.200,00 e, na ocasião, os sócios
integralizam R$ 22.000,00. O registro contábil desta
operação fará surgir as seguintes contas com seus
respectivos grupos contábeis e valores:

(B)

52

(B)

competência.
clareza.
confiabilidade.
relevância.
compreensibilidade.

Caixa (Patrimônio Líquido = R$ 32.200,00); Capital
a
Integralizar
(Ativo
Circulante
=
R$ 22.000,00); Capital Social (Patrimônio Líquido =
R$ 10.200,00).

Capital
Social
(Patrimônio
Líquido
=
R$ 10.200,00); Caixa (Ativo Circulante =
R$ 22.000,00); Capital a Integralizar (Ativo
Circulante = R$ 32.200,00).

(A)

R$ 185.000,00.
R$ 245.000,00.
R$ 214.000,00.
R$ 225.000,00.
R$ 192.000,00.

(A)

(E)

53
São atividades operacionais que entram na
Demonstração de Fluxo de Caixa, EXCETO:

50
De acordo com o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, a característica qualitativa fundamental da
contabilidade, capaz de fazer diferença nas decisões
que possam ser tomadas pelos usuários, é
denominada:

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

Capital
Social
(Patrimônio
Líquido
=
R$ 32.200,00); Caixa (Ativo Circulante =
R$ 10.200,00); Capital a Integralizar (Passivo
Circulante = R$ 22.000,00).

(C)
(D)
(E)

O valor da Receita Operacional Bruta é de:

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

(D)

(C)
(D)
(E)
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à riqueza criada pela empresa, de forma geral,
medida pela diferença entre o valor das vendas
e os insumos adquiridos de terceiros.
ao valor adicionado ao ativo da empresa, criado
de forma geral pelas atividades exercidas.
à riqueza criada pela receita de vendas ou dos
serviços prestados a terceiros.
ao valor da diferença entre a variação do valor
do ativo e do passivo no período.
ao valor adicionado relacionado às compras de
bens no ativo.

Texto 3, para resolução das questões 55 e 56.

58

A função do Balancete de Verificação é:

Uma companhia realizou as seguintes transações no
mês de agosto de X1:

(A)

verificar se os lançamentos contábeis realizados
no período estão corretos.
verificar as diferenças entre a variação do ativo e
do passivo do período.
fazer o balanço patrimonial da empresa ao final
do período.
demonstrar o valor do lucro líquido resultante
das operações do período.
demonstrar mensalmente o valor do ativo e das
contas de resultado.












(B)
Pagamento a Fornecedores: R$ 100.000,00;
Pagamento referente à aquisição de imobilizado:
R$ 55.000,00;
Pagamento
referente
a
um
empréstimo:
R$ 180.000,00;
Pagamento referente ao Adiantamento ao
Fornecedor: R$ 85.000,00;
Pagamento referente ao salário de seus
funcionários: R$ 90.000,00;
Recebimento de Duplicatas a Receber de Clientes:
R$ 70.000,00;
Recebimento referente a um empréstimo obtido:
R$ 120.000,00;
Recebimento referente à venda de um imóvel:
R$ 170.000,00;
Recebimento referente ao Adiantamento do
Cliente: R$ 220.000,00;
Recebimento referente ao aumento do Capital
Social: R$ 230.000,00.

(C)
(D)
(E)

o

59
De acordo com a Lei n 6.404/76, no exercício
em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto, ultrapassar a parcela realizada
do lucro líquido do exercício, a assembleia geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso a:

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

55
Tais operações expressas no Texto 3 geraram
alteração no Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais da companhia no valor de:

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

R$ 110.000,00.
R$ 192.000,00.
R$ 15.000,00.
R$ 45.000,00.
R$ 150.000,00.

60
As contas patrimoniais, Veículos, Marcas e
Patentes, Obras de Arte, Adiantamento de Clientes e
Adiantamento para Fornecedor são classificadas no
Balanço Patrimonial, respectivamente, como:

56
Tais operações expressas no Texto 3 geraram
alteração no Fluxo de Caixa das Atividades de
Investimento da companhia no valor de:

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

R$ 170.000,00.
R$ 60.000,00.
R$ 85.000,00.
R$ 225.000,00.
R$ 115.000,00.

57
Uma máquina adquirida pela empresa Alfa por
R$ 12.000,00, que tem vida útil estimada em três anos
e valor residual de 25%, ao fim do segundo ano de uso
apresentará um valor contábil de:

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

Lucros ou Prejuízos Acumulados.
Participações.
Reserva de Lucros a Realizar.
Dividendos de Ações.
Capital Social.

R$ 9.000,00.
R$ 3.000,00.
R$ 6.000,00.
R$ 2.250,00.
R$ 3.500,00.
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(A)

Imobilizado, Intangível, Investimentos, Passivo
Circulante, Ativo Circulante.

(B)

Ativo Circulante, Investimentos, Imobilizado,
Passivo não Circulante, Ativo Circulante.

(C)

Imobilizado, Intangível, Investimentos,
Circulante, Passivo Circulante.

(D)

Imobilizado, Investimentos, Investimentos, Ativo
não Circulante, Passivo Circulante.

(E)

Investimentos, Intangível, Ativo não Circulante,
Passivo Circulante, Ativo não Circulante.

Ativo

Espaço reservado para rascunho
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Parte IV: Redação
Há, no Brasil, alguns movimentos de inclusão social que oferecem aos necessitados oportunidades de acesso aos
bens e serviços usufruídos pela maioria dos integrantes da sociedade.
Para dar prosseguimento a esse assunto, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como
motivadores para produção de uma redação. Não os copie. Leia-os com atenção e reflita sobre o tema.
“A pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos elementos como a desigualdade
na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a exclusão social, a violência, a discriminação, a ausência de
dignidade.”
Inclusão Social no Brasil. Disponível em: www.unesco.org/new/pt/brasilia/social-and-hullman-sciences/social-inclusion. Acesso
em 19 abril 2015.

“A exclusão social traz graves consequências tanto para o indivíduo excluído quanto para a própria sociedade.
Essa é uma realidade que acontece desde a Antiguidade, tendo como maior consequência o sofrimento e a
privação.”
PARRA, Ana Carolina e FERIM, Bruna O desafio de inclusão social no Brasil. In.; Mal-Estar e Sociedade. v. 5, n.9 92012.
Disponível em http://www.uemg.br/openjournal/index.php/malestar/article/view/204/225. Acesso em 19 abril 2015.

“A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades (...) A inclusão social é, na verdade, uma
medida de ordem econômica, uma vez que o portador de deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos
produtivos, participantes, conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa
forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.”
MACIEL, Maria Regina Cazzaniga Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. São Paulo, Perspectiva, v.14.
n. 2, abril-junho 2000 . Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392000000200008&script=sci_arttext

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um texto dissertativo, abordando o seguinte tema:

A inclusão social pela arte e pelo esporte
No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:





demonstrar domínio da escrita-padrão;
manter a abordagem nos limites da proposta;
redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas);
demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para
defender seu ponto de vista.

Apresentação da redação:




O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação.
O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será
considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material
transparente.
A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.
 aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as
normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal
e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a
coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização
do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias;
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos
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