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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Inhapi/AL, 08 de novembro de 2015.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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QUESTÃO 03 _______________________________

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01________________________________
SOCORRO! UMA ÁGUA-VIVA!

NÃO É UMA ÁGUA-VIVA, CAROL!
É SÓ UM SACO PLÁSTICO!

Entre as duas orações do período “Como o tempo todo e não
engordo.”, encontra-se a conjunção “e”, que, no contexto, assume
o valor de
A) condição.
B) finalidade.
C) adversidade.
D) comparação.
E) consequência.

QUESTÃO 04 _______________________________
Quanto ao emprego da vírgula, dadas as afirmativas,
I. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais
negros que as asas da graúna (José de Alencar).

SOCORRO!
POLUIÇÃO!

II. Rua Sete de Setembro, 1550 Porto Alegre.
III. À tarde, todos saíram para o trabalho.
IV. Cada ano de vida é mais, ou melhor menos.
verifica-se que está(ão) pontuada(s) corretamente
A) II, apenas.
B) I e III, apenas.
Disponível em:<http://www.fotolog.com/publicadosbrasil/126000000000047047/>. Acesso em: 22 set. 2015.

C) I e IV, apenas.

O enunciado “socorro!”, de acordo com a análise sintática, é um(a)

D) II e IV, apenas.

A) oração.

E) I, II, III e IV.

B) frase verbal.
C) frase nominal.

QUESTÃO 05 _______________________________

D) período simples.

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de
acordo com a ortografia oficial.

E) período composto.

A) previlégio, beneficiente, obseção, receoso.

QUESTÃO 02________________________________

B) previlégio, beneficiente, obsessão, receoso.
C) privilégio, beneficiente, obsessão, receioso.

Chega-se mais Facilmente a Marte...

D) privilégio, beneficente, obsessão, receoso.

[...]

E) privilégio, beneficente, obseção, receioso.

Neste meio século não parece que os governos tenham feito
pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam
obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades
agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma
esquizofrênica humanidade capaz de enviar instrumentos ____
um planeta para estudar ____composição das suas rochas,
assiste indiferente ____morte de milhões de pessoas pela fome.
Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio
semelhante.
[...]
Trecho do discurso de José Saramago ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, 11 de dezembro de 1998.
Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/1saramago6.html>. Acesso em: 22 set. 2015.

Considerando o emprego do acento grave, assinale a alternativa
que preenche corretamente os espaços.

QUESTÃO 06 _______________________________
Na grande claridade do dia, o sossego dos sons é de ouro
também. Há suavidade no que acontece. Se me dissessem que
havia guerra, eu diria que não havia guerra. Num dia assim, nada
pode haver que pese sobre não haver senão suavidade.
PESSOA, Fernando. Livro do desassossego. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 308.

O fragmento “nada pode haver que pese sobre não haver senão
suavidade” significa que
A) as coisas devem pesar sobre a possibilidade de haver
suavidade.
B) tudo deve concorrer para a possibilidade de haver suavidade.

A) a, a, à.

C) nada pode ser obstáculo para a consecução da guerra.

B) a, à, a.

D) a suavidade pesa sobre as coisas que a proporcionam.

C) a, à, à.

E) nada deve proporcionar a suavidade.

D) à, a, a.
E) à, à, à.
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QUESTÃO 07________________________________

Considerando as caracterizações de gênero textual, depreendese que o texto apresenta

Bay Bay Brasil

A) marcas que o caracterizam como pertencente ao gênero
piada, tendo em vista o uso do humor em frases como “Tem
um japonês atrás de mim”.

Oi, coração

B) recursos expressivos comuns ao universo da poesia, como
hipérboles e metáforas, o que permite caracterizá-lo como
pertencente ao gênero bilhete.

Não dá pra falar muito não
Espera passar o avião
Assim que o inverno passar

C) um monólogo, tendo em vista a ausência da fala da pessoa a
quem o interlocutor se dirige, o que permite classificá-lo como
pertencente ao gênero carta informal.

Eu acho que vou te buscar
Aqui tá fazendo calor

D) marcas de oralidade comuns à situação comunicativa do
gênero telefonema, ainda que isso seja uma construção
ficcional permitida pelo gênero canção.

Deu pane no ventilador
Já tem fliperama em Macau
Tomei a costeira em Belém do Pará

E) marcas de oralidade, como as que se observam nos três
primeiros versos, o que permite classificá-lo como
pertencente exclusivamente ao gênero telefonema.

Puseram uma usina no mar
Talvez fique ruim pra pescar
Meu amor

QUESTÃO 08 _______________________________

[...]
No Tabaris
o som é que nem os Bee Gees
Dancei com uma dona infeliz
que tem um tufão nos quadris
Tem um japonês atrás de mim
Eu vou dar um pulo em Manaus
Aqui tá quarenta e dois graus
O sol nunca mais vai se pôr
Eu tenho saudades da nossa canção
Saudades de roça e sertão
Bom mesmo é ter um caminhão
Meu amor
Baby bye, bye
Abraços na mãe e no pai
Eu acho que vou desligar
As fichas já vão terminar

Disponível em: < http://blogdoenem.com.br/cultura-ideologia-e-industria-cultural-sociologia-enem/>.
Acesso em: 15 set. 2015.

Eu vou me mandar de trenó

A partir da leitura da tirinha de Mafalda, depreende-se como ideia
central

pra Rua do Sol, Maceió
Peguei uma doença em Ilhéus

A) o fato de uma criança não ter maturidade suficiente para
decidir o que é bom para si, não lhe restando mais opções do
que ceder aos apelos midiáticos da propaganda.

Mas já estou quase bom
Em março vou pro Ceará

B) o fato de que um dos modos de conhecer os mecanismos de
dominação midiática e ideológica é não fugir deles, o que é
exemplificado nos dois últimos quadros da tirinha.

Com a bênção do meu Orixá
Eu acho bauxita por lá
Meu amor
[...]
BUARQUE, Chico. Bay Bay Brasil.
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/bye-bye-brasil.html#ixzz3nJz7BBEO>.
Acesso em: 15 set. 2015.

C) o fato de que os apelos da mídia televisiva, embora não
representem as necessidades reais das pessoas, têm o poder
de mantê-las presas a uma cadeia de consumo irrefletido.
D) o fato de que até as crianças podem posicionar-se
criticamente diante dos apelos midiáticos e da propaganda,
ainda que, exatamente por ser criança, não se conheça o
suficiente.
E) o fato de que os veículos midiáticos, embora muitas vezes
criticados, podem ser benéficos para provocar em uma
criança a especulação filosófica, o que se torna evidente no
segundo quadro da tirinha.
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QUESTÃO 09________________________________
[...]

QUESTÃO 11 _______________________________
[...]

Há um meio certo de começar uma crônica por uma
trivialidade. É dizer: que calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto,
agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou
simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos
fenômenos atmosféricos, fazendo-se algumas conjecturas acerca
do sol e da lua, outras sobre a febre amarela.
ASSIS, Machado de, Crônicas escolhidas. São Paulo: Ática, 1994, p. 13.

Assinale a alternativa que contém o argumento no qual o autor se
baseia.
A) A crônica deve começar por temáticas genéricas e triviais.
B) A crônica também prescinde de temáticas genéricas e triviais.
C) A crônica configura-se em questões formais e temas
relevantes.

A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado
de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus
fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos.
– Anda, excomungado.
O pirralho não ____________, e Fabiano desejou
_____________. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar
alguém pela sua desgraça. A seca _________________como um
fato
necessário
–
e
a
obstinação
da
criança
__________________. Certamente esse obstáculo miúdo não era
o culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava
chegar, não sabia onde.
[...]
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: Editora Record, 1982.

D) As temáticas genéricas e triviais são também formas de
começar uma crônica.

Assinale a alternativa que preenche os espaços de forma correta.

E) A forma trivial de começar a crônica fundamenta-se no
alheamento aos fenômenos atmosféricos.

B) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, lhe irritava.

QUESTÃO 10________________________________

D) mexeu-se, matar ele, lhe aparecia, lhe irritava.

A) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, irritava-o.
C) se mexeu, lhe matar, lhe aparecia, lhe irritava.
E) mexeu-se, matá-lo, lhe aparecia, irritava-o.

QUESTÃO 12 _______________________________
A imagem faz parte de uma campanha sobre violência contra
mulheres.

Disponível em: <http://osocio.org/message/verbal-abuse-can-be-just-as-horrific/>. Acesso em: 15 out. 2015.

Nos recursos expressivos de que a imagem se serviu, percebe-se
a predominância da
A) hipérbole, presente na expressão exagerada de dor no rosto
da mulher.
B) prosopopeia, presente na ideia de que um punho pode ter
vida própria.
Disponível em: <http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2012/03/regencia-verbal-i.html>.
Acesso em: 24 set. 2015.

Quanto à regência verbal, assinale a alternativa em que o verbo
“assistir” foi empregado com o mesmo sentido que no trecho
“Podemos assistir ao vídeo?”.
A) Aquele político assiste na capital.

C) metáfora, presente na ideia de que as palavras podem ferir tal
como um soco.
D) metonímia, presente no uso da parte (antebraço e punho)
pelo todo (homem).
E) antítese, presente no contraste entre a dor no rosto da mulher
e a raiva no rosto do homem.

B) Este direito não assiste ao funcionário.
C) Nas lutas de boxe, assiste-se a um espetáculo brutal.
D) Assiste aos alunos o direito de pedir revisão de notas.
E) O enfermeiro assistiu o pai no hospital, que ficou debilitado
por uma doença cardíaca.
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QUESTÃO 13________________________________
Os homens que voltaram (vir) da guerra traziam feridas e
pesadelos. Encontraram (ver) suas amadas indiferentes.
Passara (haver) tanto tempo que algumas nem se lembravam
deles, e muitas tinham (haver) estabelecido novos amores.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos Plausíveis. São Paulo: José Olympio, 1985

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16 _______________________________
Quatro médicos e oito enfermeiros trabalham num Posto de
Saúde. Quantas equipes diferentes com dois médicos e quatro
enfermeiros podem ser montadas para os plantões?

Substituindo os verbos em destaque pelos verbos sugeridos entre
parênteses e respeitando tempo, modo e pessoa, obtém-se

A) 76

A) vinha/veem/há/houveram.

C) 420

B) viram/viam/houvera/havieis.

D) 1 692

C) vinham/viam/havia/houveram.

E) 20 160

B) 280

D) vieram/viram/houve/haveriam.
E) vieram/viram/houvera/haviam.

QUESTÃO 14________________________________
Qual é a função sintática do termo “se” em “Precisa-se de
Empregadas Domésticas”?
A) Conjunção condicional.
B) Partícula apassivadora.

QUESTÃO 17 _______________________________

C) Parte integrante do verbo.

Dadas as premissas,

D) Partícula expletiva (de realce).

I. Todos os membros da família Rodrigues são comerciantes.

E) Índice de indeterminação do sujeito.

II. Nem todos os membros da família Rodrigues são bons
vendedores.

QUESTÃO 15________________________________
Amo-te com ternura, com saudade, com indignação e com
ódio. Confesso-te honestamente o que sou. Se te não agradam
sentimentos tão excessivos, mata-me. Mas não me mates logo:
mata-me devagar, deitando veneno no que me escreveres.
Provavelmente sabes fazê-lo. Não devias ser como és.
RAMOS, Graciliano. Cartas. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 117.

é correto inferir que
A) alguns comerciantes sabem vender bem.
B) nem todos os comerciantes são bons vendedores.
C) a maioria dos Rodrigues não são bons vendedores.
D) há comerciantes que não são da família Rodrigues.
E) alguns membros da família Rodrigues sabem vender bem.

No trecho sublinhado,
A) há uma forma de significação conotativa.
B) há uma forma de significação denotativa.
C) o significado do verbo “deitar” é comum e literal.
D) a palavra “veneno” conserva seu significado original, não
literário.
E) ocorre o uso inadequado da conjunção “mas” como elemento
de coesão.

QUESTÃO 18 _______________________________
Considerando que os símbolos ∀, ∃, ~, → e ∨ representam a
quantificação universal, quantificação existencial, negação,
implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de
premissas {∀x(~P(x)∨Q(x)∨R(x)), ∀xP(x)}, infere-se que
A) ∃x(R(x)→Q(x)).
B) ∃x(Q(x)→R(x)).
C) ∃x(~Q(x)→R(x)).
D) ∃x(~Q(x)→~R(x)).
E) ∃x(~R(x)→~Q(x)).
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QUESTÃO 19________________________________

QUESTÃO 22 _______________________________

Ana é atleta ou Bruno é barbeiro. Bruno não é barbeiro ou Carla
não é cantora. Daniela é dentista ou Carla é cantora. Nessas
condições, é correto inferir que
A) se Bruno é barbeiro, Daniele é dentista.

Se o terreno não for adubado adequadamente, o plantio não será
um sucesso. Se o plantio não for um sucesso, a fazenda terá
prejuízo nas vendas. O produtor não poderá comprar um trator
novo se a fazenda tiver prejuízo. Assim, é correto inferir que

B) se Daniela é dentista, Carla é cantora.

A) a fazenda terá prejuízo nas vendas.

C) se Carla não é cantora, Ana é atleta.

B) o terreno foi adubado adequadamente.

D) se Bruno é barbeiro, Ana é atleta.

C) se o plantio for um sucesso, a fazenda não terá prejuízo nas
vendas.

E) se Ana é atleta, Bruno é barbeiro.

D) se o plantio não for um sucesso, o terreno não foi adubado
adequadamente.
E) se o produtor comprar um trator novo, é porque o terreno foi
adubado adequadamente.

QUESTÃO 23 _______________________________
QUESTÃO 20________________________________
O próximo número da sequência 1, 2, 2, 3, 6, 7, 42 é
A) 294.
B) 49.

Em uma determinada cidade, metade da população já teve
sarampo, dois quintos já tiveram catapora e um quarto já teve
caxumba. Escolhendo aleatoriamente quatro indivíduos dessa
população, qual é a probabilidade de um deles já ter contraído as
três doenças?
A) 0,05

C) 47.

B) 0,20

D) 43.

C) 0,25

E) 24.

D) 0,40
E) 0,50

QUESTÃO 24 _______________________________
O gráfico apresenta a forma como se deu a substituição de 32
pneus dos automóveis de uma empresa.

QUESTÃO 21________________________________
Sabendo-se que os símbolos ~, → e ˅ representam negação,
implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de
premissas {~T, P→Q, R→Q, S→Q, P˅R˅S˅T}, infere-se

Não foi trocado nenhum pneu

30%
50%

Trocado apenas 1 par de pneus
Trocados os 2 pares de pneus

A) P.

20%

B) Q.
C) R.
D) S.
E) T.

Quantos veículos tem essa empresa?
A) 8
B) 10
C) 16
D) 20
E) 32
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QUESTÃO 25________________________________
Para evitar a monotonia no ambiente de trabalho, um grupo de
funcionários decidiu que, de tempos em tempos, iriam alterar a
disposição do mobiliário na sala em que trabalham. A sala é
dividida em 8 espaços que são ocupados por: três armários
distintos, três mesas pessoais, um vaso de plantas e um gelágua.
Entretanto, todos concordaram que em pelo menos um dos lados
da porta sempre deve existir uma mesa e que o bebedouro sempre
deve estar próximo à janela. A figura mostra o layout da sala, com
os 8 espaços numerados para a distribuição pretendida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26 _______________________________
Extensões de arquivos são os sufixos que cada software insere
nos arquivos. Cada uma das extensões tem funcionamento
próprio e precisa de um software específico. São os sufixos que
indicam em qual programa o arquivo foi criado e pode ser editado.
Assinale a alternativa correta que contém extensões de arquivos
criados em planilha eletrônica, editor de texto e apresentação de
slide, respectivamente.
A) doc, xls, ppt.
B) doc, ppt e xls.
C) ppt, xls, doc.
D) xls, doc, ppt.
E) xls, ppt, doc.

QUESTÃO 27 _______________________________
Os cargos públicos e seus servidores são normatizados pela Lei
n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Assinale a alternativa
correta em relação ao disposto nessa norma.
A) O estágio probatório de um servidor afastado para
participação em curso de formação não será suspenso.
De quantas formas possíveis os funcionários podem alterar a
disposição do mobiliário da sala?
A) 720
B) 1 440
C) 2 880
D) 4 320
E) 8 640

B) De acordo com a Lei, a redistribuição é o deslocamento do
servidor, enquanto a remoção é o deslocamento do cargo.
C) Um servidor público que teve recurso julgado ao seu favor,
terá a indenização incorporada ao seu vencimento ou
provento para qualquer efeito.
D) Por regra básica da normatização, a validade de um concurso
público, que é de 3 (três) anos, poderá ser prorrogado, uma
única vez, pelo mesmo período.
E) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto
de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de
prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

QUESTÃO 28 _______________________________
A NBC T 16.10 é a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público que estabelece critérios e procedimentos para a
avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do
patrimônio de entidades do setor público. Assinale a alternativa
correta em relação ao que esta norma estabelece.
A) Em relação aos procedimentos de avaliação do estoque,
quando houver deterioração física parcial, obsolescência,
bem como outros fatores análogos, deve ser adotado o valor
realizável líquido.
B) O critério de mensuração ou avaliação dos ativos intangíveis
obtidos a título gratuito e a eventual impossibilidade de sua
valoração devem ser evidenciados em notas explicativas.
C) Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas
são ajustados considerando-se o valor residual incorrido até
a data de encerramento do balanço.
D) Em relação a estoque, se o valor de aquisição, de produção
ou de construção for superior ao valor de mercado, deve ser
adotado o valor realizável líquido.
E) Mensuração é a adoção do valor de mercado ou de consenso
entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior
ao valor líquido contábil.
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QUESTÃO 29________________________________

QUESTÃO 31 _______________________________

A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.6 (R1)
estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e
divulgadas pelas entidades do setor público. De acordo com o que
determina a Norma a respeito dessas demonstrações, assinale a
alternativa correta.

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao
Setor Público, o controle interno de uma entidade pública abrange,
sob a ótica contábil, o conjunto de recursos, métodos,
procedimentos e processos adotados por ela, tendo como uma
das finalidades:

A) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas
orçamentárias,
os
ingressos
e
dispêndios
extraorçamentários, bem como os saldos existentes em caixa
no início e no final do período apurado.

A) definir que os registros contábeis sejam contabilizados de
acordo com o regime de Caixa.

B) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as
variações quantitativas e qualitativas resultantes e as
independentes da execução orçamentária, patrimonial e
financeira, bem como o resultado patrimonial.

C) salvaguardar os ativos da entidade e assegurar que os
componentes patrimoniais sejam verdadeiros.

C) O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas
orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise,
confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a
execução, demonstrando o resultado orçamentário no final do
período.
D) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL) demonstra as variações ocorridas nos itens que
compõem o Patrimônio Líquido com a divulgação, em
separado, dos efeitos das alterações nas políticas contábeis
e da correção de erros.
E) A Demonstração do Resultado Econômico é uma das
demonstrações obrigatórias para as entidades públicas e tem
por objetivo mostrar o resultado econômico de ações do setor
público, envolvendo as receitas, custos, despesas e o
resultado econômico apurado no período.

QUESTÃO 30________________________________
Dadas as afirmativas quanto à classificação da receita e suas
características, tendo como embasamento a legislação
orçamentária,
I. Conforme a Lei nº 4.320/64, são consideradas receitas
orçamentárias somente as receitas previstas originalmente na
Lei Orçamentária Anual – LOA.
II. A Antecipação da Receita Orçamentária constitui operação de
crédito do tipo orçamentária, ou seja, empréstimos tomados
pelos entes públicos para suprir insuficiências momentâneas
de caixa, e são, por essa razão, considerados receitas
orçamentárias.
III. A receita constituída de venda de livros e periódicos
produzidos por editora de uma universidade pública é
considerada receita originária.
IV. O contribuinte, ao pagar o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura Municipal, está
gerando ao município o reconhecimento de uma receita
considerada originária, por ser receita de origem desse ente
municipal de governo.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.

B) permitir que o gestor possa adotar as normas e diretrizes que
julgar adequadas para os registros contábeis.

D) contribuir para promoção da eficiência operacional da
entidade, desde que o controle interno se destaque perante a
gestão.
E) fornecer informações sigilosas e exatas ao gestor, mas
sempre se resguardar quando solicitado a prestar contas aos
órgãos de controle externo.

QUESTÃO 32 _______________________________
Assinale a alternativa correta em relação aos critérios de avaliação
de Ativos e Passivos, de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e suas
atualizações.
A) As obrigações da entidade, vencíveis até 12 meses
subsequentes, deverão ser contabilizadas no Passivo
Circulante, a contar da data da consolidação das
demonstrações contábeis.
B) Deverão ser classificados no Ativo Circulante as
disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente e as aplicações de recursos em despesas
do exercício seguinte.
C) Os Ativos Intangíveis devem ter por objeto bens corpóreos
destinados a manter as atividades da companhia, incluindo o
fundo de comércio, desde que adquirido à vista.
D) A Lei nº 6.404/76 estabelece que as contas de Resultados de
Exercícios Futuros deverão ser contabilizadas no Passivo
Exigível.
E) Os investimentos em ações, de caráter temporário, deverão
ser contabilizados no grupo do Ativo Investimentos.

QUESTÃO 33 _______________________________
Dadas as afirmativas a respeito dos procedimentos contábeis
relativos ao registro das movimentações,
I. O cancelamento de restos a pagar não processados deve ser
registrado como receita.
II. A classificação da despesa com material adquirido por
encomenda far-se-á levando-se em consideração se houve
ou não o fornecimento da mercadoria.
III. A classificação da despesa referente à desapropriação de
imóveis para abertura de rua por uma Prefeitura é
considerada despesa de capital e, quanto ao grupo de
natureza da despesa, poderá ser investimento ou inversão
financeira.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.

D) III e IV, apenas.

B) II e III, apenas.

E) I, II, III e IV.

C) I e III, apenas.
D) II, apenas
E) I, apenas.
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QUESTÃO 34________________________________

QUESTÃO 36 _______________________________

A empresa JW possui os seguintes saldos expressos em R$ em
suas contas patrimoniais, dentre outras.

A empresa Y apresentava em 31/12/2014 os seguintes saldos
contábeis:

CONTAS
Empréstimos de curto prazo

SALDOS
2.000,00

Total do Ativo: R$ 550.000,00
Total do Passivo: R$ 400.000,00

Salários a Pagar

1.300,00

Contas a Receber a curto prazo

3.000,00

Estoques

2.750,00

Empréstimo a Coligadas

3.100,00

• Compra de um veículo à vista no valor de R$ 60.000,00;

Fornecedores

2.100,00

• Integralização de capital em dinheiro por um dos sócios no
valor de R$ 150.000,00;

Impostos a pagar
Receita na Venda de Imobilizado

600,00
2.000,00

Total do Patrimônio Líquido: R$ 150.000,00
Considerando a não incidência de tributos, no primeiro semestre
de 2015 ocorreram as seguintes operações:

• Compra de mercadorias para revenda no valor de R$
90.000,00, com pagamento para 30 e 60 dias;

De acordo com os saldos descritos da empresa JW, a
necessidade de capital de giro da empresa é de

• Recebimento de Duplicatas no valor de R$ 12.500,00;

A) R$ -3.350,00.

• Compra de Móveis à vista no valor de R$ 30.000,00.

B) R$ -1.350,00.

• Pagamento ao fornecedor no valor de R$ 35.000,00;

C) R$ 900,00.

Assinale a alternativa que apresenta as variações ocorridas no
Ativo da empresa Y, após a contabilização dessas operações.

D) R$ 1.750,00.

A) R$ 65.000,00

E) R$ 3.750,00.

B) R$ 115.000,00

QUESTÃO 35________________________________
A respeito da Resolução CFC nº 750/1993 e alterações, conforme
Resolução CFC nº 1.282/2010, assinale a alternativa correta em
relação ao Princípio da Oportunidade.
A) O Princípio da Oportunidade estabelece que as informações
divulgadas pela contabilidade devem ser íntegras e
tempestivas.
B) Os componentes patrimoniais devem ser inicialmente
registrados pelos valores originais das transações, expressos
em moeda nacional, segundo o Princípio da Oportunidade.
C) O profissional contábil deve atender ao Princípio da
Oportunidade no caso de se deparar com situações de
incertezas no processo de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais.
D) O Princípio da Oportunidade reza que a entidade continuará
em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a
apresentação dos seus componentes patrimoniais deverão
considerar esta circunstância.
E) As receitas decorrentes das vendas a prazo, ainda não
recebidas, deverão ser contabilizadas juntamente com as
demais receitas, para fins de apuração do resultado do
exercício, em consonância com o Princípio da Oportunidade.

C) R$ 150.000,00
D) R$ 205.000,00
E) R$ 240.000,00

QUESTÃO 37 _______________________________
Em 30 de abril de 2015, a empresa A adquiriu uma apólice de
seguro, no valor de R$ 2.400,00, válida de 01 de maio de 2015 a
30 de abril de 2016. O pagamento da apólice de seguro será feito
em quatro parcelas de R$ 600,00, com vencimentos para 31 de
maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. De acordo com o
regime de competência, assinale a alternativa que indica a
contabilização dessa operação na data da aquisição da apólice de
seguro.
A) D – Despesa de Seguros
C – Seguros a Pagar
B) D – Despesa de Seguros
C – Seguros a Vencer
C) D – Seguros a Vencer
C – Caixa
D) D – Seguros a Vencer
C – Despesa de Seguros
E) D – Seguros a Vencer
C – Seguros a Pagar
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QUESTÃO 38________________________________

QUESTÃO 39 _______________________________

A empresa Vale Doce apresentou em 1º de dezembro de 2014 o
Balancete de Verificação a seguir.

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP é o
instrumento utilizado para levantamento e consolidação das
informações em diversos sistemas. Considerando o PCASP e sua
estrutura de classes, enumere os itens da segunda coluna com as
classes das contas em que eles devem ser lançados,

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 01/12/2014
CONTAS
Imposto de Renda e Contribuição Social
Despesas Diversas

SALDO
2.310,00
2.100,00

Receitas Financeiras
Devoluções de vendas
Despesas Financeiras
Custo da Mercadoria Vendida

2.500,00
5.000,00
3.200,00
202.000,00

Despesas Administrativas
Impostos sobre vendas
Despesas de vendas
Outras Receitas
Receitas de Vendas

3.600,00
46.000,00
7.000,00
2.900,00
300.000,00

Considere que durante o mês de dezembro ocorreram as
seguintes operações:

1 As receitas de vendas totalizaram R$ 100.000,00, tendo
recebido 50% à vista e o restante com 30 dias.
2 Os impostos incidentes sobre as vendas totalizaram 15%.
3 A empresa adquiriu à vista mercadorias para revenda no valor
de R$ 40.000,00.

1. Classe 1 – Ativo
2. Classe 2 – Passivo
3. Classe 3 – Variação
Patrimonial Diminutiva
4. Classe 4 – Variação
Patrimonial Aumentativa
5. Classe 5 – Controles da
Aprovação do
Planejamento e
Orçamento
6. Classe 6 – Controles da
Execução do
Planejamento e
Orçamento
7. Classe 7 – Controles
Devedores

( ) Previsão de receita de
ICMS no valor de
R$ 300.000,00
( ) Pagamento de pensões
no valor de
R$ 2.500.000,00
( ) Pensões a Pagar no
valor de R$
2.500.000,00
( ) Restos a Pagar
Processados pagos no
valor de R$ 550.000,00
( ) Propriedade para
Investimentos,
R$ 1.000.000,00

8. Classe 8 – Controles
Credores
De cima para baixo, a sequência correta é
A) 2, 5, 4, 7, 3.
B) 4, 8, 2, 6, 1.

4 O estoque inicial no mês era de R$ 60.000,00, e o estoque
final em 31/12/2014 totalizou R$ 65.000,00.

C) 5, 1, 2, 3, 8.

5 A empresa teve despesas de vendas no valor de R$ 3.000,00.

E) 7, 3, 4, 2, 8.

6 A empresa teve despesas de depreciação no valor de
R$ 600,00.

QUESTÃO 40 _______________________________

Ao efetuar a apuração do resultado do exercício de 2014, assinale
a alternativa que indica o lucro líquido da empresa Vale Doce em
31/12/2014, após o encerramento do exercício.
A) R$ 34.190,00
B) R$ 46.400,00
C) R$ 80.590,00
D) R$ 82.900,00
E) R$ 97.000,00

D) 5, 3, 2, 6, 1.

A NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis traz em seu contexto
a Demonstração das Variações Patrimoniais que evidencia as
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações
qualitativas decorrentes da execução orçamentária. Considerando
a demonstração da tabela,

Demonstração das Variações Patrimoniais
- Tributos
R$ 5.000,00
- Salários
R$ 2.500,00
- Doações de bens recebidas
R$ 1.000,00
- Depreciação
R$ 600,00
- Venda de Serviços
R$ 900,00
- 13º salário
R$ 800,00
- Locação de imóveis
R$ 1.200,00
é correto afirmar que
A) o resultado patrimonial indica déficit de R$ 1.800,00.
B) o resultado patrimonial indica superávit de R$ 1.800,00.
C) o total de Variações Patrimoniais Aumentativas é de
R$ 6.000,00.
D) as Variações Patrimoniais Diminutivas superam as Variações
Patrimoniais Aumentativas em R$ 1.200,00.
E) as Variações Patrimoniais Aumentativas superam
Variações Patrimoniais Diminutivas em R$ 900,00.
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