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Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo sessenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:




A questão discursiva, bem como o espaço para
rascunho, virão após as questões objetivas, no
final deste caderno;

uma folha destinada às respostas das questões
objetivas;



INFORMAÇÕES GERAIS



Verifique se seu caderno está completo, sem

uma folha destinada ao texto definitivo da

repetição de questões ou falhas. Caso contrário,

questão discursiva.

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que
sejam tomadas as devidas providências;


Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e



leia atentamente as instruções para preencher a

TEMPO


Cinco horas é o tempo disponível para a
realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas da prova objetiva
e a folha de texto definitivo;



Duas horas após o início da prova é possível
retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;

folha de respostas e a folha de texto definitivo;


transparente, com tinta preta ou azul;


Assine seu nome apenas nos espaços reservados;



Não será permitido qualquer tipo de identificação
na folha de texto definitivo da questão discursiva;



caderno de provas.

Marque na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

 Sessenta minutos antes do término do período
de prova é possível retirar-se da sala levando o

Use somente caneta esferográfica, em material

caderno recebido;


O preenchimento das respostas da prova objetiva
e da questão discursiva é de sua responsabilidade
e não será permitida a troca de folha de respostas
ou de texto definitivo em caso de erro;



de suas respostas. Para fins de avaliação, serão

NÃO SERÁ PERMITIDO

levadas em consideração apenas as marcações
realizadas na folha de respostas da prova objetiva

 Qualquer tipo de comunicação entre os

e na folha de texto definitivo, não sendo permitido

candidatos durante a aplicação da prova;

anotar informações relativas às respostas em

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de

qualquer outro meio que não seja o caderno de

sala;
 Usar o sanitário ao término da prova, após

Reserve tempo suficiente para o preenchimento

provas;


A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na folha de respostas;

deixar a sala.


Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas.
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Língua Portuguesa
Texto 1
A conquista do Brasil
Por gerações, o brasileiro se acostumou a ver o seu país, sua
história e sua cultura como exemplos de paz e confraternização
sem paralelo entre as nações. A imagem do brasileiro como um
povo cordial que aceita melhor a miscigenação e é mais tolerante
com as diferenças sociais e políticas, num país conciliador, que
não se envolve em guerras e se mantém neutro diante de
conflitos, se sobrepõe como traço cultural, sem grandes traumas
nem contestações.
Os brasileiros se orgulham de pensar que o Brasil não
precisou de uma guerra com a que separou os Estados Unidos da
Inglaterra, nem passou por conflitos internos sangrentos como a
Secessão. Manteve-se afastado das conflagrações, a começar
pelas duas guerras mundiais que marcaram a primeira metade do
século XX – na segunda delas, meio pró-forma, enviou
expedicionários à Itália, numa fase em que o conflito já se
encaminhava para o fim. O país manteve-se neutro na maioria
dos grandes conflitos passados, recentes e contemporâneos. E
saiu pacificamente de uma ditadura militar de 21 anos, em 1985,
com o restabelecimento do governo civil e, depois, da
democracia.
Ao construir um modelo de concórdia, que combina com a
fachada do povo pobre, mas alegre, que se expressa pelo
carnaval, o samba e o futebol, o Brasil esqueceu muita coisa. Foi
o último país do mundo a abolir a escravidão, em 13 de maio de
1888. Um dos seus maiores heróis nacionais, Tiradentes, foi
esquartejado. O Brasil dizimou a população masculina de um país
vizinho na Guerra do Paraguai. Deixou uma esteira de mortos nos
porões do regime militar, que pela via do golpe havia derrubado
em 1964 o presidente João Goulart.
Aliviaram-se tensões sociais latentes e sepultou-se o passado
beligerante sobre o qual foi construída uma nação homogênea,
mesmo em meio a tanta diversidade. O Brasil acomodou-se à
versão oficial de sua história, em que foram escondidas as
rupturas, as questões sociais e os fatos que não interessam tanto
a sua autoimagem dentro do mundo civilizado.
(Thales Guaracy)

1
O objetivo principal do texto é
(A) mostrar um ponto de vista diferente sobre a história nacional.
(B) informar aos leitores fatos desconhecidos pela maioria.
(C) comparar fatos históricos para mostrar semelhanças e
diferenças.
(D) destacar a cordialidade como marca própria da nossa
história.
(E) selecionar fatos que possam mostrar a violência de nosso
passado histórico.

2
O texto 1 pertence ao seguinte gênero textual:
(A) descritivo, pois caracteriza pessoas e fatos.
(B) narrativo didático, pois relata, como ensinamento, fatos em
ordem cronológica.
(C) narrativo informativo, pois revela fatos desconhecidos em
sucessão cronológica.
(D) argumentativo expositivo, pois defende uma ideia sem haver
outra ideia oposta.
(E) argumentativo polêmico, pois apresenta uma tese contrária a
uma outra tese.
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Assinale a opção que indica a forma inadequada de reescrever
“O país manteve-se neutro na maioria dos grandes conflitos
passados”.
(A) Na maioria dos grandes conflitos passados, o país manteve-se
neutro.
(B) O país, na maioria dos grandes conflitos passados, mantevese neutro.
(C) Manteve-se neutro o país na maioria dos grandes conflitos
passados.
(D) O país manteve-se, na maioria dos grandes conflitos
passados, neutro.
(E) Na maioria dos grandes conflitos passados, o país se manteve
neutro.

4
Em certa passagem do texto, o autor diz que “o Brasil esqueceu
muita coisa”. Segundo o texto, essa “muita coisa” que nosso país
esqueceu
(A) demonstra a ignorância da população em relação ao seu
passado histórico.
(B) indica razões que se contrapõem à imagem de “país cordial”.
(C) mostra a semelhança entre nossa história e a dos países
vizinhos.
(D) ironiza a atitude intelectual de nossos historiadores.
(E) comprova uma diferença entre a visão oficial e a visão dos
historiadores.

5
Segundo o texto, a cordialidade do brasileiro se manifesta em
uma série de situações. Entre essas situações, aquela que é
acompanhada de uma ressalva a fim de que se torne coerente é a
de que o Brasil
(A) manteve-se afastado das duas guerras mundiais.
(B) aceita sem traumas a miscigenação.
(C) tolera as diferenças sociais.
(D) convive com as diferenças políticas.
(E) ficou neutro na maioria dos grandes conflitos passados.

6
O segundo parágrafo do texto, em relação ao primeiro,
desempenha a seguinte função:
(A) tirar uma conclusão da argumentação apresentada.
(B) exemplificar casos históricos de neutralidade.
(C) opor fatos às ideias expostas anteriormente.
(D) citar comprovações de nossa imagem cordial em nossa
história.
(E) explicitar historicamente a imagem de “país conciliador”.

7
“Por gerações, o brasileiro se acostumou a ver o seu país, sua
história e sua cultura como exemplos de paz e confraternização
sem paralelo entre as nações”.
Assinale a opção que indica o conector destacado que tem seu
valor semântico corretamente indicado.
(A) Por / localização espacial.
(B) A / direção.
(C) Como / comparação.
(D) Sem / modo.
(E) Entre / posição intermediária.
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13

Segundo o texto, o carnaval, o samba e o futebol
(A) mostram o caráter conciliador e alegre dos brasileiros.
(B) compõem uma imagem festiva e aparente de concórdia.
(C) demonstram a alienação do povo diante de sérios problemas.
(D) comprovam o atraso cultural do país, apesar de sua
aparência.
(E) constroem uma verdadeira imagem de conciliação.

No segmento “Manteve-se afastado das conflagrações, a
começar pelas duas guerras mundiais que marcaram a primeira
metade do século XX – na segunda delas, meio pró-forma, enviou
expedicionários à Itália, numa fase em que o conflito já se
encaminhava para o fim”, a expressão “meio pró-forma” mostra
o sentido de
(A) cumprir uma exigência internacional.
(B) demonstrar vontade de participar do conflito.
(C) desvalorizar a guerra como meio de resolver problemas.
(D) realizar um ato meramente formal.
(E) marcar, mais uma vez, o espírito de conciliação brasileiro.

9
Assinale a opção que indica o segmento de texto que difere dos
demais quanto à voz verbal.
(A) “Aliviaram-se tensões sociais latentes.”
(B) “...sepultou-se o passado beligerante.”
(C) “O Brasil acomodou-se à versão oficial de sua história.”.
(D) “...em que foram escondidas as rupturas.”
(E) “Um de seus maiores heróis nacionais, Tiradentes, foi
esquartejado.”

10
Aponte a opção em que o significado do vocábulo destacado está
corretamente indicado, em função do contexto.
(A) “Aliviaram-se tensões sociais latentes” / que são claramente
percebidas.
(B) “sepultou-se o passado beligerante” / que desperta saudade.
(C) “foi construída uma nação homogênea” / que mostra
diferenças.
(D) “se mantém neutro diante de conflitos” / que se mostra
insensível.
(E) “restabelecimento do governo civil” / que não tem caráter
militar nem eclesiástico.

14
Assinale a opção que indica a forma de reescritura proposta para
os segmentos abaixo que modifica o sentido original.
(A) “Um de seus maiores heróis nacionais, Tiradentes, foi
esquartejado” / Esquartejou-se Tiradentes, um de seus
maiores heróis nacionais.
(B) “O Brasil esqueceu muita coisa” / Muita coisa foi esquecida
pelo Brasil.
(C) “Por gerações, o brasileiro se acostumou a ver seu país” /
O brasileiro, por gerações, acostumou-se a ver seu país.
(D) “E saiu pacificamente de uma ditadura militar de 21 anos em
1985” / E saiu de uma ditadura militar de 21 anos em 1985,
pacificamente.
(E) “o restabelecimento do governo civil e, depois, da
democracia” / o estabelecimento, de novo, da democracia e,
depois, do governo civil.

15
Observe a charge a seguir.

11
O autor do texto compõe muitas frases com termos compostos.
Assinale a opção que indica o exemplo retirado do texto em que
a duplicação é mais redundante.
(A) “o brasileiro se acostumou a ver seu país, sua história e sua
cultura como exemplos de paz”.
(B) “como exemplos de paz e confraternização sem paralelo”.
(C) “mais tolerante com as diferenças sociais e políticas”.
(D) “que não se envolve em guerras e se mantém neutro diante
de conflitos”.
(E) “se sobrepôs como traço cultural, sem grandes traumas nem
contestações”.

12
Há, em língua portuguesa, um grupo de adjetivos chamados
“adjetivos de relação”, que possuem marcas diferentes dos
outros adjetivos, como a de não poder ser empregado antes do
substantivo a que se refere, nem receber grau superlativo.
Assinale a opção que indica o adjetivo do texto que não está
incluído nessa categoria.
(A) Herói nacional.
(B) Guerra mundial.
(C) Diferença social.
(D) Povo cordial.
(E) Traço cultural.

Técnico de Nível Superior (Ciências Contábeis) 

Sobre a charge acima, assinale a afirmativa correta.
(A) De 1889 a 2010, o Brasil tornou-se um país agrícola.
(B) O Brasil tem uma produção agrícola de má qualidade.
(C) Nosso país sofre a cobiça de outros países.
(D) O Brasil foi perdendo progressivamente importância política.
(E) A economia brasileira fez do Brasil uma “fruta podre” no
mercado internacional.
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16

Na conta de somar representada a seguir, cada letra representa
um algarismo e letras diferentes representam algarismos
diferentes.

Em uma turma do Ensino Fundamental, seus 32 estudantes
nasceram em datas diferentes, e José é um desses estudantes.
Quando colocados por idade em ordem crescente, Natália ocupa
a 19ª posição.
Quando colocados por idade em ordem decrescente, a posição
ocupada por José é a
(A) 13ª.
(B) 14ª.
(C) 15ª.
(D) 16ª.
(E) 17ª.

O valor de A + B é
(A) 12.
(B) 13.
(C) 14.
(D) 15.
(E) 16.

17

22

Considere uma nova operação aritmética entre números inteiros
x e y, representada por
e definida por x # y  x  y  x  y.
Por exemplo, 2 # 3  2  3  2  3  1 .

Eduardo, Haroldo e Pablo trabalham na mesma empresa. Um
deles é arquiteto, outro é engenheiro e o terceiro é advogado.
Eles ganham salários diferentes. Sabe-se que:
1. Haroldo ganha mais do que o advogado;
2. o arquiteto não tem carro e é o que ganha o menor salário;
3. Haroldo vai de carona para o trabalho no carro de Pablo.
Assim, conclui-se que
(A) Haroldo é o arquiteto.
(B) Pablo é o engenheiro.
(C) Eduardo é o arquiteto.
(D) Pablo é o que tem maior salário.
(E) Eduardo é o que tem maior salário.

O valor de 2 # (4 # 2) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

–4.
–2.
0.
2.
4.

18
Dos 30 alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, 22 gostam de
Português e 26 gostam de Matemática. Apenas dois alunos não
gostam nem de Português, nem de Matemática.
O número de alunos que gostam tanto de Português como de
Matemática é
(A) 18.
(B) 20.
(C) 22.
(D) 24.
(E) 26.

19
Lucas e Tereza têm, respectivamente, R$ 62,00 e R$ 42,00.
Para que Lucas fique com o triplo da quantia de Tereza, é
necessário e suficiente que Tereza dê para Lucas
(A) R$ 16,00.
(B) R$ 18,00.
(C) R$ 20,00.
(D) R$ 22,00.
(E) R$ 24,00.

20
Em um jogo de basquete entre Flamengo e Brasília, o Flamengo
ganhou com uma diferença de 19 pontos.
Os dois times marcaram, ao todo, 67 pontos.
É correto afirmar que
(A) o Flamengo fez 48 pontos.
(B) o Flamengo fez 46 pontos.
(C) o Flamengo fez 43 pontos.
(D) o Brasília fez 23 pontos.
(E) o Brasília fez 19 pontos.

Técnico de Nível Superior (Ciências Contábeis) 

23
Felipe sai de casa sempre na mesma hora para ir ao colégio.
Às vezes, ele vai andando e, às vezes, vai de bicicleta. Quando ele
vai andando, a sua velocidade média é de 4 km/h e ele chega
5 minutos adiantado. Quando ele vai de bicicleta, sua velocidade
média é de 12 km/h e ele chega 20 minutos adiantado.
A distância da casa de Felipe até o colégio é de
(A) 1,0 km.
(B) 1,2 km.
(C) 1,5 km.
(D) 1,8 km.
(E) 2,0 km.

24
Em 2014, do total de seus gastos com educação, Murilo gastou
30% em livros didáticos e 70% em mensalidades. Em 2015,
comparado com 2014, Murilo gastou 20% a menos em livros
didáticos e 10% a mais em mensalidades, não havendo outros
gastos com educação.
Em 2015, o gasto total de Murilo em educação, comparado com o
gasto total de 2014, foi
(A) 10% menor.
(B) 10% maior.
(C) 1% menor.
(D) 1% maior.
(E) exatamente o mesmo.
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28

A quadra de esportes de uma escola media 12 metros de largura
por 15 metros de comprimento. Com a incorporação de um novo
terreno e uma reforma geral nas instalações da escola, a nova
quadra de esportes passou a medir 15 metros de largura por
20 metros de comprimento.
O aumento percentual na área da quadra de esportes dessa
escola foi de, aproximadamente,
(A) 15%.
(B) 30%.
(C) 48%.
(D) 67%.
(E) 72%.

É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir
reconsideração, recorrer e representar ao Poder Público, em
defesa de direito ou interesse legítimo.
A esse respeito, de acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Cuiabá, assinale a afirmativa correta.
(A) O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado, será
submetido à autoridade que houver prolatado o despacho,
proferido a decisão ou praticado o ato.
(B) O pedido de reconsideração e o recurso não interrompem a
prescrição administrativa.
(C) Para o exercício do direito de petição, é assegurada
exclusivamente ao servidor interessado a vista do processo
ou documento, na repartição, ou cópia, às expensas do
requerente.
(D) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de
recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação ou da
ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
(E) O recurso ou pedido de reconsideração poderá ou não ser
recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade
superior competente, quando houver aparente direito e
fundado receio de dano irreparável antes da decisão final.

Legislação Específica
26
João, servidor estatutário efetivo do Município de Cuiabá, com
pena de seu colega de repartição que havia cometido erro
grosseiro em um ato administrativo, a fim de evitar que ele
sofresse sanções, não deu andamento ao procedimento interno
de sua competência que informava o ocorrido a seus superiores.
Por isso, foi processado criminalmente por ter cometido crime de
prevaricação contra a administração pública (Código Penal, Art.
319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena – detenção, de
três meses a um ano, e multa), tendo sido condenado em decisão
transitada em julgado.
Com base no caso exposto, assinale a opção que indica a sanção
administrativa cabível.
(A) Advertência.
(B) Suspensão.
(C) Demissão.
(D) Destituição.
(E) Afastamento do cargo em comissão.

27
O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) compreende a fase
cognitiva, a instrutória e a de julgamento. Ele obedece aos
princípios do devido processo legal, dando ao acusado o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Sobre o regramento do PAD na Lei Complementar nº 093/2003,
assinale a afirmativa correta.
(A) O processo administrativo disciplinar no Poder Executivo será
conduzido por Comissão Disciplinar de 3 (três) membros,
sendo presidido pelo Corregedor Geral e com 2 (dois)
membros servidores, estáveis ou não.
(B) O cônjuge, companheiro ou parente (consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o quarto grau) do acusado não
poderá participar de comissão de processo administrativo
disciplinar.
(C) As reuniões e as audiências da comissão terão caráter público
e serão registradas em atas que deverão detalhar as
deliberações adotadas.
(D) A comissão terá como secretário servidor efetivo ou não,
designado pelo seu presidente, não podendo a indicação
recair em um de seus membros.
(E) O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar não excederá 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de publicação do ato que constituir a Comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo.
Técnico de Nível Superior (Ciências Contábeis) 

29
O servidor estatutário efetivo do município de Cuiabá perderá o
cargo em virtude de
I. sentença judicial transitada em julgado;
II. condenação em processo administrativo disciplinar;
III. reprovação no processo de avaliação periódica de
desempenho.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III.

30
Segundo a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, o processo
legislativo municipal compreende a elaboração de
I. leis complementares;
II. medidas provisórias;
III. decretos legislativos.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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34
Uma entidade apresentava em 31/12/2013 os seguintes ativos
em seu balanço patrimonial:
31/12/2013

Assinale a opção que indica o ativo de uma instituição que pode
ser mensurado pelo valor justo ou pelo valor justo menos
despesa de vendas.
(A) Ativo intangível formado internamente.
(B) Ativo intangível adquirido de terceiros.
(C) Produto agrícola colhido de ativos biológicos.
(D) Ativo imobilizado de vida útil indefinida.
(E) Contingência ativa.

Ativo Circulante

29.700,00

Disponibilidades

20.000,00

Clientes

10.000,00

Perda estimada

-300,00

Ativo não Circulante
Imobilizado

44.000,00

32

Terreno

30.000,00

Assinale a opção que indica o caso em que um imposto sobre a
renda diferido passivo deve ser constituído.
(A) A entidade reconhece provisão para contingências.
(B) A entidade recebe uma multa de infração de trânsito.
(C) A entidade apresenta prejuízo contábil.
(D) A entidade apresenta prejuízo fiscal.
(E) A entidade reconhece depreciação contábil menor do que a
fiscal.

Máquinas

20.000,00

33
A receita proveniente da venda de bens por uma entidade deve
ser reconhecida quando forem satisfeitas as condições a seguir,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Transferência dos riscos e dos benefícios mais significativos
inerentes à propriedade dos bens para o comprador.
(B) Ausência de envolvimento continuado da entidade na gestão
dos bens vendidos em grau normalmente associado à
propriedade.
(C) Ausência de contrato de serviços de garantia referentes ao
bem.
(D) Mensuração com confiabilidade dos valores da receita e das
despesas referentes à transação.
(E) Probabilidade de que os benefícios econômicos associados à
transação irão fluir para a entidade.

Depreciação Acumulada

-6.000,00

Ativo Total

73.700,00

As máquinas foram adquiridas em 01/01/2012 e eram
depreciadas pelo método dos benefícios gerados. A empresa
esperava permanecer com elas durante cinco anos e não
considerava o valor residual.
Em 31/12/2014, na elaboração das demonstrações contábeis,
verificou-se que:


A conta disponibilidades não havia considerado o pagamento
de contas no valor de R$ 12.000,00 em dezembro de 2013.
 A perda estimada em contas a receber era de 5% do saldo de
clientes.
 O terreno poderia trazer benefícios de R$ 25.000,00 para a
empresa.
 O valor das máquinas se aproximará melhor da realidade se
depreciado pelo método de linha reta.
Considerando- se apenas esses fatos, assinale a opção que
indica o ativo total, em 31/12/2013, reapresentado nas
demonstrações contábeis comparativas em 31/12/2014:
(A) R$ 54.500,00.
(B) R$ 59.700,00.
(C) R$ 61.700,00.
(D) R$ 63.700,00.
(E) R$ 71.700,00.

35
Uma instituição de ensino oferece cursos de treinamento.
Em dezembro de 2014 cinquenta pessoas se inscreveram em um
curso sobre prestação de contas. O custo do curso por aluno era
de R$ 1.800,00, pagos em três parcelas iguais nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro. O curso teve início em janeiro de
2015 e duração de seis meses. Os alunos receberam seus
diplomas em julho.
De acordo com o Regime de Competência, assinale a opção que
indica o valor da Receita da instituição de ensino, em relação ao
curso, em dezembro de 2014.
(A) Zero.
(B) R$ 12.857,00.
(C) R$ 15.000,00.
(D) R$ 30.000,00.
(E) R$ 90.000,00.
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39

Uma entidade é acionada na Justiça por um antigo funcionário,
que reclama que teve horas extras não remuneradas.
Os advogados da entidade acreditam que há grande
probabilidade de a empresa perder a causa. Entretanto, apesar
de todos os esforços dispendidos, não conseguiram estimar o
valor que devem perder, uma vez que o caso está em primeira
instância e o tipo de caso nunca foi julgado em sua cidade.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25, Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, assinale a opção
que indica o procedimento correto da entidade.
(A) Constituir provisão, apenas.
(B) Constituir uma reserva de contingência, apenas.
(C) Divulgar o fato em nota explicativa, apenas.
(D) Constituir provisão e evidenciar o fato em nota explicativa.
(E) Não dar atenção ao fato até que o julgamento aconteça.

Uma loja, que vende vassouras, avalia o seu estoque pelo método
PEPS.
Em 01/01/2014 havia cinco vassouras no estoque, que estava
avaliado em R$ 50,00. Na data, a vassoura era vendida por
R$ 20,00.
No mês de janeiro aconteceram os seguintes fatos:

37
Assinale a opção que indica possíveis utilizações da reserva legal.
(A) Compensação de prejuízo e aumento do capital social.
(B) Distribuição de dividendos e valorização da entidade.
(C) Aumento do capital social e distribuição de dividendos.
(D) Economia para períodos futuros e atendimento a projeto de
expansão.
(E) Atendimento a projeto de expansão e compensação de
prejuízo.

38
Uma loja vende apenas um tipo de cadeira.
Em 31/12/2014, a loja possuía em seu estoque 20 cadeiras.
O estoque total estava avaliado em R$ 2.000,00.
Durante o primeiro trimestre de 2014, foram feitas as seguintes
transações:


Compra de 50 cadeiras por R$ 120,00 cada.
O frete de R$ 100,00 foi pago pelo comprador.
 Venda de 30 cadeiras por R$ 130,00 cada. O frete de R$ 90,00
foi pago pelo comprador.
 Compra de 20 cadeiras por R$ 125,00 cada.
O frete de R$ 50,00 foi pago pelo vendedor.
 Venda de 40 cadeiras por R$ 135,00 cada. O cliente foi buscar
as cadeiras na loja.
 Compra de 10 unidades de cadeira por R$ 130,00 cada.
O frete de R$ 50,00 foi pago pelo comprador.
Com base nas informações acima, considerando que a empresa
utiliza o método do custo médio ponderado fixo para avaliar os
seus estoques, assinale a opção que indica o valor do custo das
mercadorias vendidas no primeiro trimestre de 2014.
(A) R$ 8.142,86.
(B) R$ 8.223,81.
(C) R$ 8.260,00.
(D) R$ 8.365,00.
(E) R$ 9.300,00.
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 Compra de 10 vassouras por R$ 15,00 cada.
 Venda de 12 vassouras por R$ 18,00 cada.
 Compra de 15 vassouras a R$ 16,00 cada.
 Venda de oito vassouras por R$ 15,00 cada.
 Compra de três vassouras por R$ 22,00 cada.
 Venda de oito vassouras por R$ 17,00.
Em 31/01/2014 a vassoura passou a ser vendida a R$ 18,00.
Assinale a opção que indica o saldo do estoque de vassouras em
31/01/2014.
(A) R$ 66,00.
(B) R$ 86,00.
(C) R$ 90,00.
(D) R$ 98,00.
(E) R$ 102,00.

40
Assinale a opção que indica a correta classificação no balanço
patrimonial de uma entidade.
(A) A diferença entre o preço do estoque e seu custo, quando
este é maior, é contabilizada no Passivo Circulante.
(B) Participações permanentes no capital social de outras
sociedades são contabilizadas no Ativo Intangível.
(C) Dívidas dos sócios da empresa são contabilizadas no Passivo
não Circulante, independente do prazo.
(D) Um software que é parte integrante do respectivo hardware
é contabilizado como Ativo Imobilizado.
(E) Um imóvel de uma empresa comercial destinado a aluguel é
contabilizado como Ativo Circulante.

41
Os Ganhos e as perdas não realizados que resultaram de
mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras devem
ser evidenciados, na Demonstração dos Fluxos de Caixa de uma
entidade,
(A) como fluxo de caixa da atividade operacional
(B) como fluxo de caixa da atividade de investimento.
(C) como fluxo de caixa da atividade de financiamento.
(D) separadamente, sem fazer parte de uma atividade específica.
(E) nas notas explicativas relacionadas a esta demonstração.
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44

Em 31/12/2013, a Cia. Alfa tinha 100% de participação da Cia.
Beta. Os balanços patrimoniais de cada empresa na data eram os
seguintes:

Uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial em
31/12/2013:

Cia. Alfa

Cia. Beta

Consolidado

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Capital Social

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Passivo + PL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Ativo
Investimento

1.000,00

Terrenos
Ativo total
Patrimônio Líquido

Em 2014, a Cia. Gama, que era independente, efetuou uma
integralização de capital social na Cia. Beta pelo valor de
R$ 300,00 e passou a ter participação de 20% da empresa, de
modo que a Cia. Alfa passou a ter 80% de participação.
Considerando que a Cia. Alfa não é uma entidade de
investimento, assinale a opção que indica o efeito da variação de
participação da Cia Alfa na Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidada, em 31/12/2014.
(A) Aumento de R$ 40,00 no fluxo de caixa da atividade de
investimento.
(B) Aumento de R$ 40,00 no fluxo de caixa da atividade de
financiamento.
(C) Aumento de R$ 1.040,00 no fluxo de caixa da atividade de
financiamento.
(D) Diminuição de R$ 40,00 no fluxo de caixa da atividade de
investimento.
(E) Diminuição de R$ 40,00 no fluxo de caixa da atividade de
financiamento.

43
Uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial em
31/12/2013:
Caixa

50.000,00

Capital Social

30.000,00

Reserva de Lucros

20.000,00

Em 2013, a empresa havia distribuído dividendo mínimo
obrigatório, mas não o dividendo adicional de 10% do lucro
remanescente.
No ano de 2014, a empresa auferiu receita de prestação de
serviços de R$ 200.000,00 e incorreu em despesas gerais de
R$ 100.000,00. A empresa distribui nesse ano dividendo mínimo
obrigatório de 25% e dividendo adicional de mais 10% do lucro
remanescente depois do dividendo obrigatório. Também em
2014, a empresa resolveu distribuir o dividendo adicional do ano
anterior, que era de R$ 1.000,00.
Considerando alíquota do imposto sobre a renda de 34%, assinale
a opção que indica o valor adicionado atribuído aos sócios
evidenciado na Demonstração do Valor Adicionado de
31/12/2014.
(A) R$ 21.450,00.
(B) R$ 24.450,00.
(C) R$ 61.050,00.
(D) R$ 66.000,00.
(E) R$ 69.000,00.
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Caixa

500.000,00

Capital Social

500.000,00

Durante o ano de 2014, a empresa iniciou e concluiu a construção
de um prédio para ser a sua sede. Para isso, contraiu um
empréstimo no banco no valor de R$ 200.000,00 com juros de
10% ao ano. Além disso, incorreu nos seguintes gastos na
construção:
 compra do terreno: R$ 400.000,00;
 materiais: R$ 90.000;
 mão de obra própria: R$ 120.000,00;
 serviços de terceiros: R$ 70.000,00.
A obra começou em janeiro e terminou em dezembro de 2014.
Assinale a opção que indica o valor adicionado a distribuir, em
31/12/2014, considerando apenas esses fatos.
(A) R$ 120.000,00.
(B) R$ 140.000,00.
(C) R$ 300.000,00.
(D) R$ 680.000,00.
(E) R$ 700.000,00.

45
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 3 – Demonstração
dos Fluxos de Caixa, a informação que deve ser divulgada em
nota explicativa é:
(A) valor dos fluxos de caixa por ação.
(B) justificativa pela escolha do método direto ou indireto para
apresentação da demonstração.
(C) transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes
(D) parte operacional da demonstração de acordo com o método
direto, caso a empresa tenha optado por evidenciar a
demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto.
(E) transações realizadas em moeda estrangeira.

46
Um analista deseja estudar a participação de fontes onerosas de
capital no financiamento dos investimentos totais de uma
entidade, de modo a determinar a dependência de instituições
financeiras.
Assinale a opção que indica o foco principal de análise para
atingir esse objetivo.
(A) Quocientes de rentabilidade.
(B) Quocientes de lucratividade.
(C) Quocientes de estrutura.
(D) Quocientes de liquidez.
(E) Análise horizontal.

47
Assinale a opção que indica o tipo mais adequado de entidade a
ser analisada pelo Índice de Liquidez Imediata.
(A) Entidades em que o fluxo de caixa é de montante elevado.
(B) Entidades que possuem essencialmente ativos circulantes.
(C) Entidades que possuem apenas dívidas de curto prazo.
(D) Entidades com continuidade comprometida.
(E) Entidades em fase pré-operacional.
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53

Em 2014, uma entidade apresentou índice de retorno sobre o
ativo de 5%.
Esse índice representa
(A) o custo de oportunidade apresentado pela entidade.
(B) o retorno mínimo exigido por um acionista para investir na
entidade.
(C) a remuneração sobre o valor investido pelos sócios da
entidade.
(D) a média dos juros pagos sobre os empréstimos contraídos
pela entidade.
(E) a remuneração sobre o capital total investido na entidade.

Em 01/01/2014, uma empresa tinha saldo de R$ 10.000,00 em
seu estoque.
Neste mês foram observados os seguintes eventos:

49
Em 2013, uma entidade apresentou margem líquida de 3% e, em
2014, de 1,8%.
Assinale a opção que representa um motivo para essa
diminuição.
(A) Aumento das despesas operacionais.
(B) Venda de ativo imobilizado com lucro.
(C) Compra de estoque com pagamento a prazo.
(D) Integralização de capital social em dinheiro.
(E) Pagamento de empréstimo bancário.

50
Em 01/01/2014, uma fábrica que produz e vende apenas canetas
não possuía estoque de matéria prima. Em 20/01/2014, foi
comprada matéria prima para a produção de cinquenta canetas
que ficaram prontas em 25/01/2014.
Em 01/02/2014, foram vendidas 20 dessas canetas, em
10/02/2014, 18 e, em 15/02/2014, 12.
O prazo médio de estocagem dessa fábrica é de
(A) 16,67 dias.
(B) 18,60 dias.
(C) 24,50 dias.
(D) 41,02 dias.
(E) 50,00 dias.

51
Em relação aos ativos contingentes, assinale a afirmativa correta.
(A) Devem ser evidenciados no ativo circulante da empresa.
(B) Devem ser evidenciados no ativo realizável a longo prazo da
empresa.
(C) Podem ser evidenciados no ativo circulante ou realizável a
longo prazo, dependendo da expectativa de realização.
(D) Sua existência pode ser confirmada pela ocorrência de
eventos futuros que estão sob controle da entidade.
(E) Surgem normalmente de evento não planejado ou não
esperado que dão origem à possibilidade de entrada de
benefícios econômicos para a entidade.

52
Uma empresa de eventos organizou uma apresentação artística
internacional.
Assinale a opção que indica o momento em que a empresa deve
reconhecer a receita relacionada a esse evento.
(A) Quando o evento for divulgado.
(B) No momento da venda dos ingressos.
(C) Quando o valor for efetivamente recebido.
(D) Na realização do evento.
(E) Quando os honorários dos artigos forem pagos.
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Venda de todo o estoque por R$ 25.000,00, sendo metade à
vista e metade para recebimento em 60 dias.
 A empresa recebeu R$ 1.000,00 de devoluções de vendas.
 A empresa concedeu abatimento de R$ 10% devido a atrasos
na entrega.
 A empresa reconheceu ICMS de 18%.
Considerando apenas esses eventos, o valor da Receita Líquida de
Vendas, em 31/12/2014, era de:
(A) R$ 7.000,00.
(B) R$ 7.712,00.
(C) R$ 8.487,00.
(D) R$ 17.000,00.
(E) R$ 17.712,00.

54
De acordo com a Resolução CFC nº 1.111/07, assinale a opção
que indica o princípio contábil indispensável à integridade e à
fidedignidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos que
afetam ou podem afetar o patrimônio de uma entidade pública.
(A) Oportunidade
(B) Continuidade
(C) Entidade
(D) Registro pelo valor original
(E) Prudência

55
A NBC TSP 16.5, Registro Contábil, estabelece as características
do registro e da informação contábil no setor público.
Sobre essas características, assinale a afirmativa correta.
(A) De acordo com a integridade, os registros contábeis devem
ser realizados e as informações devem ser apresentadas de
modo a não privilegiar interesses específicos e particulares de
agentes e/ou entidades.
(B) De acordo coma a representatividade, os registros contábeis
e as informações apresentadas devem atender às
necessidades específicas dos diversos usuários.
(C) De acordo com a utilidade, 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.
(D) De acordo com a imparcialidade, os registros contábeis
realizados e as informações apresentadas devem representar
fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
(E) De acordo com a comparabilidade, os registros e as
informações contábeis devem possibilitar a análise da
situação patrimonial de entidades do setor público ao longo
do tempo e estaticamente, bem como a identificação de
semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial com a
de outras entidades.
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De acordo com a NBC TSP 16.9, depreciação, amortização e
exaustão, o valor residual e a vida útil econômica dos ativos
imobilizados de uma entidade pública devem ser revisados com a
seguinte periodicidade:
(A) ao menos trimestralmente, no final do trimestre.
(B) ao menos anualmente, no final do exercício.
(C) apenas quando há indícios de mudanças de estimativas.
(D) apenas quando há indícios de mudanças de utilização do
bem.
(E) apenas quando há indícios de mudanças de estimativas e de
utilização do bem.

Em 01/01/2014 uma empresa adquiriu R$ 1.000,00 em estoques
à vista com ICMS incidente de 18%.
Em 15/01/2014 a empresa vendeu 90% do estoque à vista por
R$ 1.500,00.
Assinale a correta escrituração da venda do estoque.

(A)

D – Caixa
C – Receita de Vendas
D – CMV
C – Estoque

1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00

(B)

D - Caixa
C - Receita de Vendas
D - CMV
C - Estoque

1.230,00
1.230,00
1.000,00
1.000,00

(C)

D – Caixa
C – Receita de Vendas
D – CMV
C – Estoque

1.230,00
1.230,00
738,00
738,00

(D)

D – Caixa
C – Receita de Vendas
D – ICMS sobre vendas
C – ICMS a pagar
D – CMV
C – Estoque

1.500,00
1.500,00
90,00
90,00
738,00
738,00

(E)

D – Caixa
C – Receita de Vendas
D – ICMS sobre vendas
C – ICMS a pagar
D – CMV
C – Estoque

1.500,00
1.500,00
270,00
270,00
738,00
738,00

57
Em janeiro de X0, uma entidade do setor público investiu
US$ 10.000,00 em uma aplicação financeira nos Estados Unidos.
Na data de aplicação o valor do dólar era de R$ 3,00. Na data de
fechamento das demonstrações contábeis, em 31/12/X0, o valor
do dólar era de R$ 3,50. Na data, havia expectativa de que o valor
do dólar na data de publicação das demonstrações contábeis
seria de R$ 3,20.
Assinale a opção que indica o ajuste que deverá ser feito na data
de encerramento das demonstrações contábeis.
(A) Zero.
(B) Negativo de R$ 2.000,00.
(C) Positivo de R$ 2.000,00.
(D) Negativo de R$ 5.000,00.
(E) Positivo de R$ 5.000,00.

58
As opções a seguir representam elementos essenciais do registro
contábil na elaboração do plano de contas de uma entidade do
setor público, à exceção de uma, Assinale-a.
(A) A data da ocorrência da transação.
(B) O valor da transação.
(C) O nome do responsável por executar a transação.
(D) A conta debitada.
(E) A conta creditada.

59
Na Contabilidade de uma entidade do setor público, as receitas e
as despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, os saldos de caixa do exercício anterior e os que
se transferem para o início do exercício seguinte são
evidenciados na seguinte demonstração:
(A) Balanço Patrimonial.
(B) Balanço Financeiro.
(C) Balanço Orçamentário.
(D) Demonstração das variações.
(E) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
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Questão Discursiva
Em 01/01/2013, uma entidade adquiriu computadores à vista no valor de R$ 20.000,00 para serem utilizados em seus negócios. A vida
econômica dos computadores é estimada em cinco anos, no entanto, a empresa pretende utiliza-los durante quatro anos e doa-los para
uma instituição. Os computadores vieram com garantia de um ano e a entidade adquiriu a garantia estendida por mais dois anos, no valor
de R$ 6.000,00. Além disso, a entidade pagou R$ 1.000,00 para a instalação de programas fundamentais para seu funcionamento.
Na mesma data, a entidade adquiriu móveis para seu escritório por R$ 30.000,00 à vista. A entidade pretende utilizar os móveis durante
dez anos, que é a sua vida econômica. A remoção dos móveis no final destes dez anos é estimada em R$ 2.000,00. Além disso , antes da
entrega dos móveis, a entidade fez uma obra no valor de R$ 5.000,00 no local onde eles foram colocados.
Em 01/07/2013 a entidade adquiriu uma moto para entregas no valor de R$ 50.000,00 à vista. A vida econômica da moto é estimada em
seis anos, no entanto, a entidade pretende utiliza-la durante quatro anos e vende-la por R$ 20.000,00. Na data da compra, a empresa
contratou o seguro antecipado da moto com validade de quatro anos e com início de vigência imediato por R$ 48.000,00.
Em 31/12/2013 não houve indícios de perda de desvalorização dos ativos.
Em 31/12/2014, a entidade efetuou uma análise para definir a capacidade de recuperação de seus ativos imobilizados. Ela constatou que:
I.

Os computadores poderiam ser vendidos por R$ 11.000,00. Além disso, poderiam gerar benefícios no valor de R$ 12.000,00 pelo uso.

II. Os móveis poderiam ser vendidos por R$ 25.000,00. Além disso, poderiam gerar benefícios no valor de R$ 24.000,00 pelo uso.
III. A moto poderia ser vendida por R$ 40.000,00. Além disso, poderia gerar benefícios no valor de R$ 35.000,00 pelo uso.
Determine o valor contábil dos computadores, dos móveis e da moto em 01/01/2014 e em 01/01/2015.
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