
 

  
 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 

(EAOT 2009) 

ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CCO) 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira 
se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao 
fiscal de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão-
Respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
26/11/2008 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 28/11/2008 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 17h do último dia – horário de Brasília). 

até 16/12/2008 Divulgação do resultado das Redações na Internet e na Intraer. 

05 a 09/01/2009 
Vista de Prova de Redação e preenchimento do formulário de recurso para a Prova de 
Redação na página do CIAAR, na Internet, (das 10h do primeiro dia até às 17h do último 
dia – horário de Brasília).  

até 09/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e dos 
pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.  

até 21/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos resultados finais das 
Redações. 

até 27/01/2009 Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados 
obtidos pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária. 

02/02/2009 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. 
 
 

VERSÃO 

A
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO:           O Patriomanismo 
No começo dos anos 1980, publiquei um artigo no Jornal de Brasília com o título “O alasca verde”. Nele, 

alertava para o risco da venda da Amazônia como forma de pagar a dívida externa, nos mesmos moldes do que 
ocorrera em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os EUA. 

Em 2005, escrevi outro artigo no Jornal do Comércio, com o título “Alasca Deserto” dizendo que a troca da 
dívida ainda não tinha se realizado, mas que, naquele intervalo de tempo, parte considerável da floresta fora 
destruída. Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la. 

Chegamos a 2008, e a Amazônia continua sob cobiça internacional. Com o aquecimento global, nossas 
florestas se tornaram uma reserva que precisa ser mantida. A incorporação da Amazônia, por uma nação ou 
pela comunidade internacional, passou a ser defendida por alguns, como único modo de preservá-la. 

Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico. Não podemos abrir mão desse 
direito, nem do compromisso para as gerações futuras. Os brasileiros não perdoarão aos governantes que 
contribuírem para perdermos a soberania sobre a Amazônia. Mas isso não nos dá o direito de destruir a floresta, 
como temos feito. 

A Terra é um imenso condomínio, cada país com soberania e responsabilidades, como moradores de 
apartamentos. Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros. Os EUA, a Europa e a 
China não têm o direito de continuar destruindo a natureza com a avidez da indústria que atende à orgia 
consumista. O efeito estufa deriva muito mais da imensa produção industrial dos países ricos do que da 
destruição da Amazônia. Mesmo assim, os EUA continuam se negando a assinar o Protocolo de Kyoto, que 
tenta colocar um mínimo de disciplina no processo industrial do mundo. 

Não podemos seguir o péssimo exemplo deles. Precisamos demonstrar que a Amazônia é nossa e por isso 
devemos protegê-la como patrimônio brasileiro e da humanidade, e não apenas como um território. Mas 
cuidando para não transformá-la em deserto. 

Lamentavelmente, isso será difícil. As estatísticas mostram que as reservas florestais da Amazônia 
caminham rapidamente para o desaparecimento. De um lado, líderes civis e empresários defendem a 
exploração do que ainda existe. De outro, a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido 
possível, mesmo que isso signifique a destruição da floresta. Um grupo pensa que é melhor transformar suas 
árvores em madeira e dinheiro, e suas terras em commodities, como a soja ou o etanol, do que conservar a 
floresta. São os patriotas gananciosos. Outro considera melhor um território desértico soberano do que uma 
floresta sob influência estrangeira: são os patriotas suicidas. Por outro lado, há ONGs e sertanistas dispostos a 
abrir mão da soberania para manter a floresta. São os humanistas antipatriotas. 

A destruição da Amazônia ocorre sobretudo por falta de determinação nacional de optar por um 
desenvolvimento que respeite e mantenha o patrimônio brasileiro e da humanidade. A soberania não deve ser 
apenas territorial, mas também patrimonial. Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania. E 
não somente para o Brasil, mas para toda a humanidade. 

Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la. A Amazônia não pode ser um 
Alasca Verde, como se dizia há 25 anos, nem um Alasca Deserto, como ela começa a parecer. Para isso, é 
preciso combinar patriotismo e humanismo, e inventar no Brasil o “patriomanismo”. 

 (Cristovam Buarque, 13/06/08) 
01) Em relação ao texto “O Patriomanismo”, assinale a alternativa correta: 

A) Todos os brasileiros preocupam-se com a preservação da Amazônia. 
B) Os brasileiros devem proteger a Amazônia como território e como patrimônio brasileiro e da 

humanidade. 
C) A Amazônia é importante somente para os brasileiros. 
D) Já que os brasileiros destroem a floresta, ela tem de ser incorporada pela comunidade internacional. 

 

02) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO: 
A) O autor do texto faz alerta há duas décadas, sobre a venda da Amazônia. 
B) O Alasca foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia. 
C) O aquecimento global é resultado apenas da destruição da Amazônia. 
D) As reservas da Amazônia podem desaparecer, se não a protegermos. 
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03) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta: 
A) A Amazônia é nossa, por isso temos o direito de agir como quisermos. 
B) Qualquer país pode usar de sua soberania para agir, mesmo que prejudique outros. 
C) Não transformar a Amazônia em deserto é muito fácil. 
D) O exarcebado consumismo leva as indústrias a consumirem cada vez mais. 

 

04) Em relação ao texto está correta a alternativa: 
A) O uso da primeira pessoa do plural indica que autor e leitor estão incluídos nessa luta. 
B) A transformação da Amazônia em deserto é menos grave que vendê-la. 
C) A cobiça internacional sobre a Amazônia já não existe mais. 
D) A Amazônia corre o risco de ser vendida porque somos incapazes de administrá-la. 

 

05) De acordo com a estrutura, o texto “O Patriomanismo” pode ser classificado como: 
A) Argumentativo. 
B) Narrativo. 
C) Descritivo. 
D) Publicitário. 

 

06) Pode-se afirmar que a palavra “patriomanismo” é: 
A) Formada pelo processo de derivação sufixal. 
B) Formada pelo processo de composição por justaposição. 
C) Formada pelo processo de derivação regressiva. 
D) Neologismo. 

 

07) De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Em: “Lamentavelmente, isso será difícil” (7°§) é mantido o mesmo sentido e correção gramatical, 

substituindo-se “será” por “é”. 
B) “Lamentavelmente, isso será difícil” –“isso” retoma o último período do parágrafo anterior. 
C) Há quem defenda a exploração do que ainda existe da Amazônia. 
D) “Não há dúvida quanto ao...” (4°§) substituindo “há” por “tem” a frase continuaria de acordo com a 

norma culta. 
 

08) Está correta a alternativa: 
A) Uma vírgula depois de “mostram” (7°§) não mantém a correção gramatical. 
B) A Amazônia não pode ser um Alasca Verde como se diria há 25 anos atrás. 
C) “Os brasileiros não perdoarão aos governantes...” (4°§) O termo grifado anteriormente, substituído por 

pronome seria “Os brasileiros não os perdoarão.” 
D) As palavras “condomínio” e “país” levam acento porque o i é tônico e forma hiato. 

 

09) Julgue os itens a respeito do texto: 
I. Não existe uma determinação nacional de respeitar e manter a Amazônia como patrimônio brasileiro e 

da humanidade. 
II. O verbo “manter” tem como cognato o substantivo “mantido”. 

III. Os que preferem abrir mão da soberania para manter a floresta demonstram patriotismo. 
IV. “Com o aquecimento global,...” (3°§) tem o mesmo valor semântico que “Devido ao aquecimento 

global...” 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

10) Com relação às informações e estruturas do texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “Cobiça” (3°§) pode ser substituída por “ambição” mantendo o mesmo sentido. 
B) Há grupos cuja estratégia é ocupar a Amazônia rapidamente para protegê-la mesmo que isso signifique 

destruí-la. 
C) Um grupo tem o objetivo de transformar as árvores da floresta em madeira e dinheiro, e as terras serem 

úteis à produção da soja e do etanol. 
D) A palavra “Terra” (5°§) se for escrita com letra minúscula, mantém a correção gramatical. 
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11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro gramatical: 
A) Lamentavelmente, os brasileiros não obedecem às exigências da natureza. 
B) A defeza da floresta contra àqueles que só pensam na obtensão de lucros é dever dos brasileiros 

sensatos. 
C) Não perdoaremos aos governantes que contribuírem para a perda da soberania da Amazônia. 
D) As nações poderosas e ricas não tem o direito de destruir à natureza. 

 

12) As palavras grifadas retomam as destacadas nos parênteses, EXCETO: 
A) “Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la”. (2°§) (= a 

Amazônia). 
B) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de...” (4°§) (= direito). 
C) “Os países não podem usar sua soberania contra...”  (5°§)  (= países). 
D) “Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania” (8°§) (A soberania não deve ser 

apenas territorial, mas também patrimonial). 
 

13) Assinale a alternativa em que o sujeito dos predicados destacados está INCORRETO: 
A) “Nele, alertava para o risco...” (1°§) (oculto – eu). 
B) “...que contribuírem para” (4°§) (que). 
C) “Caminham rapidamente para o desaparecimento” (7°§) (as estatísticas). 
D) “...ocorre sobretudo por falta...” (8°§) (a destruição da Amazônia). 

 

14) A relação estabelecida pelas orações grifadas está correta em todas as alternativas, EXCETO: 
A) “...que ocorrera em 1867, quando a Rússia, vendeu o Alasca para os EUA”. (1°§) (tempo). 
B) “...a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido possível, mesmo que isso 

signifique...” (7°§) (concessão). 
C) “...há ONGs e sertanistas dispostos a abrir mão da soberania para manter a floresta” (7°§) 

(finalidade). 
D) “A Amazônia não pode ser um Alasca Verde, como se dizia há 25 anos.” (comparativa). 

 

15) As palavras “estratégia”, “destruí-la”, “título”, “possível”, “protegê-la” levam acento gráfico 
obedecendo, respectivamente, às mesmas regras que as palavras da opção:  
A) Amazônia, contribuírem, dívida, indústria, território 
B) Patrimônio, países, desértico, difícil, transformá-la 
C) Território, Brasília, disséssemos, difícil, será 
D) Rússia, país, único, patrimônio, preservá-la 

 

16) Na frase “...que atende à orgia consumista”, o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Assinale 
a alternativa em que isso deverá ocorrer:  
A) Levamos os rapazes até a sala. 
B) A Marina, no dia de teu aniversário. 
C) A obediência as leis é dever de todo cidadão. 
D) Sempre tive aversão a festas e badalações. 

 

17) A reescrita proposta prejudica a clareza do texto e provoca INCORREÇÃO gramatical: 
A) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico.” (4°§) “Quanto ao nosso 

direito de preservar o território amazônico, não há dúvida.” 
B) “Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros.” (5°§) “Contra os interesses 

dos outros países, não podem usar sua soberania”. 
C) “Não podemos seguir o péssimo exemplo deles.” (6°§) “O péssimo exemplo deles, não podemos 

seguir”. 
D) “Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la.” (9°§) “É tão grave 

transformar a nossa Amazônia em deserto quanto entregá-la”. 
 

18) O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso acontece em todas as frases, EXCETO: 
A) Não há dúvida quanto ao nosso direito. 
B) A destruição ocorre por falta de determinação nacional. 
C) Um grupo pensa só em madeira e dinheiro. 
D) O brasileiro deve preservar e cuidar da floresta Amazônica. 
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19) Está correta a alternativa: 
A) “...a troca da dívida ainda não tinha se realizado...” (2°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 
B) “Os EUA continuam se negando a ...” (5°§) se é pronome apassivador. 
C) “Patriotismo” e “humanismo” são palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. (9°§). 
D) “...como se dizia há 25 anos...” (9°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 

 

20) A pontuação foi feita corretamente em: 
A) Cristovam Buarque, brasileiro senador, luta por um Brasil melhor. 
B) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta, por um Brasil melhor. 
C) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta por um Brasil melhor. 
D) Cristovam Buarque brasileiro; senador, luta por um Brasil melhor. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 

 
 

 

21) Assinale a alternativa correta para o conceito de custos industriais: 
A) A maioria dos empresários entende perfeitamente o conceito de custo da produção de bens e serviços, 

principalmente nas empresas de pequeno e médio porte. 
B) Entende-se por perdas, os gastos normais ou voluntários que geram um novo bem ou serviço. Esses 

gastos mantêm estrita relação com a operação da empresa e geralmente ocorrem de fatos previstos. 
C) Não existe uma linguagem universal entre os empresários e os profissionais das diversas áreas quanto ao 

uso da palavra custo. 
D) As empresas prestadoras de serviços não necessitam de sistemas de contabilidade de custos para seu 

gerenciamento. 
 

22) Assinale a afirmativa correta acerca da escrituração contábil: 
A) Os materiais, de uso no expediente normal das empresas, quando adquiridos para consumo imediato, 

devem ser contabilizados no momento da compra, a débito de uma conta de estoque. 
B) Os materiais, de uso no expediente normal das empresas, quando adquiridos para consumo imediato, 

devem ser contabilizados no momento da compra, a crédito de uma conta de despesa. 
C) Os materiais, de uso no expediente normal das empresas, quando adquiridos para consumo imediato, 

devem ser contabilizados no momento da compra, a crédito de uma conta de estoque. 
D) Os materiais, de uso no expediente normal das empresas, quando adquiridos para consumo imediato, 

devem ser contabilizados no momento da compra, a débito de uma conta de despesa. 
 

23) A contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus 
usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, 
com relação a: 
A) Entidade objeto da contabilização. 
B) Ativo objeto da contabilização. 
C) Demonstrações financeiras, objeto da contabilização. 
D) Patrimônio líquido, objeto da contabilização. 

 

24) Assinale a afirmativa correta que representa o princípio envolvido para o correto reconhecimento 
das despesas: 
A) Custo histórico como base de valor. 
B) Conservadorismo ou Prudência. 
C) Competência ou Confrontação. 
D) Consistência ou Uniformidade. 

 

25) No Ativo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 
A) Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo. 
B) Ativo Circulante, Investimentos e Ativo Permanente. 
C) Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo Permanente dividido em Investimentos, Ativo 

Imobilizado e Ativo Diferido. 
D) Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Ativo Permanente e Investimentos. 
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26) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O Capital de Giro, às vezes chamado de capital de giro bruto, refere-se simplesmente aos ativos 

circulantes, enquanto o Capital de Giro Líquido é definido como sendo os ativos circulantes menos os 
passivos circulantes. 

B) Quando o Capital de Giro Líquido ou Capital Circulante Líquido é negativo, pode-se afirmar que o 
Passivo Circulante está financiando parte do ativo não corrente, que são os investimentos de longo prazo. 

C) Quanto maior for a margem com a qual os ativos circulantes de uma empresa cobrem as suas obrigações 
a curto prazo (passivos circulantes), menor será a sua capacidade de pagar suas contas na data do 
vencimento. 

D) Existe uma identidade do fluxo de caixa, tal como acontece com o balanço. De acordo com essa 
identidade, o fluxo de caixa dos ativos é igual ao fluxo de caixa aos credores e aos acionistas. 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Apenas as empresas industriais devem se preocupar com a apuração e o controle de seus custos. 
B) Custo e despesa não são sinônimos; têm sentido próprio, assim como Investimento, Gasto e Perda. 
C) Entende-se por desembolsos, as saídas de dinheiro do caixa ou das contas bancárias das empresas, 

caracterizando-se pela entrega a terceiros de parte dos numerários da empresa. Os desembolsos ocorrem 
em razão do pagamento de compras efetuadas à vista ou de uma obrigação assumida anteriormente. 

D) Empresas prestadoras de serviços necessitam de sistemas de contabilidade de custos para seu 
gerenciamento. 

 

28) Pode-se afirmar com relação aos departamentos produtivos, que: 
A) Prestam serviços aos demais departamentos da empresa. 
B) Não atuam diretamente com a produção de bens ou com a prestação de serviços. 
C) Como não atuam diretamente com a produção de bens ou serviços, seus gastos devem ser apropriados 

diretamente aos diversos departamentos auxiliares do processo produtivo. 
D) São aqueles departamentos que promovem qualquer tipo de modificação sobre os produtos e serviços, 

atuando diretamente nos processos de produção. 
 

29) Pode-se afirmar com relação aos critérios de rateio de custos fixos e indiretos aos diversos 
departamentos: 
A) São critérios de ampla utilização que permitem a correta apropriação dos custos fixos e indiretos aos 

diversos produtos ou departamentos de uma empresa. 
B) Qualquer que seja o critério utilizado, haverá sempre uma margem de dúvida quanto aos resultados 

apresentados pelos rateios dos custos indiretos (fixos e variáveis) aos diversos produtos ou departamento 
de uma empresa. 

C) Sua utilização não é necessária, em razão da rara existência dos custos fixos e indiretos na maioria das 
empresas industriais ou prestadoras de serviços. 

D) Não são, na maioria das vezes, subjetivos e arbitrários, o que impossibilita quaisquer distorções nos 
resultados obtidos. 

30) Ao conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, 
objetivando a uniformização dos registros contábeis, denomina-se: 
A) Contas. 
B) Elenco de contas. 
C) Plano de Contas. 
D) Manual de Contas. 

31) Entre os chamados custos indiretos, há aqueles que são considerados diretos em relação ao 
departamento de produção ou serviço em que se originam. Entre eles, pode ser citado o(a): 
A) Aluguel de fábrica. 
B) Depreciação dos equipamentos. 
C) Seguro contra acidentes do trabalho. 
D) Iluminação da fábrica. 

32) O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade, EXCETO: 
A) Formular o Planejamento estratégico Nacional. 
B) Coordenar as atividades de maneira apropriada, com base no processo de planejamento. 
C) Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
D) Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. 
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33) “A Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI é órgão colegiado, de função 
________________ do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 

A) investigativa 
B) operadora 
C) executiva 
D) consultiva 

 

34) De acordo com a Lei do Orçamento, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Municípios e do Distrito Federal,  são 
classificadas como receitas correntes: 
A) Receita Tributária, Impostos e Taxas. 
B) Receita Tributária, Receita Imobiliária e Taxas. 
C) Taxas, Impostos e Operações de Crédito. 
D) Receita Tributária, Receita de Valores Mobiliários e Taxas. 

 

35) O princípio que reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos, é: 
A) Da Continuidade. 
B) Da Entidade. 
C) Da Oportunidade. 
D) Da Competência. 

 

36) A despesa pública pode ser classificada em: 
A) Despesas Orçamentárias e Despesas Operacionais. 
B) Despesas Utilitárias e Despesas Orçamentárias. 
C) Despesas Orçamentárias e Despesas Extra-Orçamentárias. 
D) Despesas Orçamentárias e Despesas de Correntes. 

 

37) Dentro das modalidades de licitação, assinale a que for considerada INCORRETA: 
A) Convite. 
B) Tomada de Preços. 
C) Concurso. 
D) Permuta. 

 

38) A Contabilidade Pública tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 
fenômenos que afetam determinadas situações das entidades de direito público interno, através de 
metodologia especialmente concebida para tal, que se utiliza de contas escrituradas nos seguintes 
sistemas: 
A) Orçamentário, Extra-Orçamentário, Patrimonial e de Capital. 
B) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação. 
C) Financeiro, de Capital, Patrimonial e Orçamentário. 
D) Patrimonial, Compensação, de Capital e Orçamentário. 

 

39) Contabilmente, no regime de competência: 
A) As receitas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da despesa à 

receita, independentemente de seus reflexos no caixa. 
B) As despesas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da despesa à 

receita, independentemente de seus reflexos no caixa. 
C) As receitas e despesas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da 

despesa à receita, dependendo de seus reflexos no caixa. 
D) As receitas e despesas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da 

despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa. 
 

40) Com relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa, pode-se afirmar que: 
A) A Demonstração de Fluxo de Caixa evidencia a mutação do patrimônio líquido em termos globais e em 

termos de mutações internas. 
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B) A Demonstração de Fluxo de Caixa procura evidenciar as origens de recursos que ampliam a folga 
financeira de curto prazo e as aplicações de recursos que consomem essa folga. 

C) A Demonstração de Fluxo de Caixa visa mostrar como ocorreram as movimentações de disponibilidades 
em um dado período de tempo. 

D) A Demonstração de Fluxo de Caixa tem como objetivo principal, informar o valor da riqueza criada pela 
empresa e a forma de sua distribuição. 

 

41) Assinale a afirmativa correta: 
A) As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas, quadros analíticos ou 

outras demonstrações contábeis necessárias à plena avaliação da situação e da evolução patrimonial da 
empresa. 

B) As demonstrações contábeis não necessitam ser complementadas por notas explicativas, quadros 
analíticos ou outras demonstrações contábeis necessárias à plena avaliação da situação e da evolução 
patrimonial da empresa. 

C) As demonstrações contábeis precisam ser complementadas apenas por notas explicativas. 
D) As demonstrações contábeis não precisam ser complementadas. 

 

42) Assinale a afirmativa correta: 
A) Sistemas de Custos são subsistemas do Sistema de Informação Gerencial. 
B) Os custos de manufatura, assim como os de serviços, resultam sempre em estoques tangíveis de 

produtos acabados. 
C) Em atividades de serviços, não há estoques; a mão-de-obra transforma-se em despesa, uma vez que o 

produto é tangível. 
D) O uso da Contabilidade de Custos, como instrumento gerencial, sempre foi a principal preocupação dos 

Contadores, Auditores e Fiscais. 
 

43) Pode-se afirmar que o Capital de Giro Líquido é obtido pela seguinte equação: 
A) Patrimônio Líquido + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente. 
B) Ativo Total − Passivo Total.  
C) Ativo Circulante − Passivo Circulante. 
D) Exigível a Longo Prazo + Resultado de Exercícios Futuros + Patrimônio Líquido. 

 

44) Quanto à Auditoria Contábil, pode-se afirmar que: 
A) Deve resultar em análise através da verificação de fatos relacionados apenas os investimentos relevantes 

no período. 
B) Deve abranger a verificação de atos e fatos relacionados apenas com o Ativo Imobilizado. 
C) Deve abranger apenas a verificação de atos e fatos relacionados ao Ativo Diferido, por beneficiarem 

exercícios futuros. 
D) Deve abranger a verificação de atos e fatos relacionados com o patrimônio, os quais possam influir em 

sua composição e variações, com exceção daqueles de ordem puramente técnica e administrativa. 
 

45) Para os investidores (titulares do capital) a auditoria oferece a seguinte vantagem: 
A) Fiscaliza a eficiência dos controles internos. 
B) Assegura maior correção dos registros contábeis. 
C) Possibilita melhores informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira das 

empresas. 
D) Contribui para maior observância das Leis fiscais. 

 

46) O surgimento da Auditoria Contábil, deve-se à: 
A) Necessidade de confirmação dos registros contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas 

e da taxação do imposto de renda, baseado nos resultados apurados em balanço. 
B) Necessidade de confirmação dos registros contidos no imobilizado, determinando a evolução da 

auditoria no século passado.  
C) Necessidade de confirmação dos registros contidos no Ativo Diferido, porque fariam parte de resultados 

futuros. 
D) Necessidade de confirmação dos registros nos estoques, porque a geração de estoques estava sendo 

combatida. 
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47) Sendo a auditoria, a técnica contábil através da qual são confirmados os registros procedidos pela 
Contabilidade, sua atuação interessa principalmente a, EXCETO: 
A) Investidores que não tomam parte ativa na administração de uma Sociedade (acionistas em sociedades 

abertas). 
B) Financiadores e fornecedores que desejam ver confirmada a possibilidade de liquidação de seus créditos. 
C) O Fisco, que tem na auditoria idônea, uma colaboração útil para orientação dos contribuintes e para 

evitar sonegação de impostos. 
D) Competidores, que não podem conhecer todos os atos da concorrência. 

 

48) É finalidade da depreciação: 
A) Integrar como despesa ou custo do exercício, parte do valor gasto na aquisição de bens de uso. 
B) Integrar como custo ou despesas do exercício, parte do valor gasto com bens imateriais. 
C) Integrar como custo ou despesas do exercício, parte do valor gasto com recursos minerais. 
D) Integrar como custo ou despesas do exercício, parte do valor gasto com recursos naturais. 

 

49) Quando um bem é utilizado em apenas um turno de 8 horas diárias, a ele deve ser aplicada: 
A) Taxa de depreciação acelerada. 
B) Taxa de depreciação normal multiplicada pelo coeficiente 2. 
C) Taxa de depreciação normal multiplicada pelo coeficiente 1. 
D) Taxa de depreciação normal. 

 

50) A regra “Menor valor para os elementos Ativos e maior valor para os elementos Passivos; menor valor 
para as Receitas e maior valor para as Despesas” é diretriz estabelecida pelo princípio: 
A) Da Entidade. 
B) Da Continuidade. 
C) Da Prudência. 
D) Da Competência. 

 

51) Devem configurar no Passivo Circulante: 
A) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Férias. 
B) Provisão para Férias e Provisão para Redução ao Valor de Mercado.  
C) Provisão para Contribuição Social e Provisão para Redução ao Valor de Mercado. 
D) Provisão para Contribuição Social e Provisão para Férias. 

 

52) Assinale a afirmativa correta: 
A) Um empregado que trabalha em um único produto de cada vez pode ser classificado como mão-de-obra 

direta. 
B) A mão-de-obra direta requer critérios de rateio ou estimativas para alocação de seu custo aos produtos. 
C) Em termos contábeis, toda e qualquer mão-de-obra é classificada como direta. 
D) O custo de mão-de-obra direta sempre varia proporcionalmente ao volume de produção. 

 

53) No custeio por Absorção, apropriam-se aos produtos apenas os custos: 
A) Indiretos. 
B) Fixos. 
C) Diretos. 
D) De Produção. 

 

54) Adotando o Regime de Competência, a empresa deverá considerar, na apuração do Resultado do 
Exercício: 
A) Todas as Despesas incorridas e as Receitas realizadas. 
B) Somente as Despesas pagas e as Receitas recebidas no respectivo exercício. 
C) Todas as Despesas pagas e as Receitas ainda não realizadas. 
D) Somente as Despesas incorridas e as Receitas recebidas. 

 

55) A maior parte das contas sujeitas à amortização, em obediência à legislação tributária (Regulamento 
do Imposto de Renda) e à legislação comercial (Lei nº 6404/76), somente será amortizada: 
A) Pela taxa de 10% a.a. 
B) Pela taxa de 20% a.a. 
C) No mínimo em 5 e no máximo em 10 anos. 
D) No mínimo em 4 e no máximo em 20 anos. 
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56) Equiparam-se às coligadas: 
A) As sociedades quando uma participa diretamente com 10% ou mais do capital votante da outra, sem 

controlá-la. 
B) As sociedades quando uma participa diretamente com 15% ou mais do capital votante da outra, sem 

controlá-la.  
C) As sociedades quando uma participa indiretamente com 10% ou mais do capital votante da outra, sendo 

caracterizado o controle. 
D) As sociedades quando uma participa diretamente com 15% ou mais do capital votante da outra, sendo 

caracterizado o controle. 
 

57) O lançamento contábil do ágio ou deságio deverá indicar o fundamento econômico que o originou, 
dentre os itens seguintes, EXCETO: 
A) Valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada, superior ou inferior ao custo registrado na 

sua contabilidade. 
B) Valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados de exercícios 

futuros.  
C) Fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. 
D) Valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em resultados de exercícios anteriores. 

 

58) Para a determinação do valor da equivalência patrimonial, a investidora deverá: 
I. Eliminar os efeitos decorrentes da diversidade de critérios contábeis, em especial, referindo-se a 

investimentos no exterior. 
II. Excluir o montante correspondente às participações recíprocas.  

III. Reconhecer os efeitos decorrentes de eventos relevantes ocorridos no período intermediário, no caso de 
demonstrações contábeis levantadas em datas diversas. 

IV. Reconhecer os efeitos decorrentes de classes de ações com direito preferencial de dividendo fixo, 
dividendo cumulativo e com diferenciação na participação de lucros. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II e III 
B) II, III e IV 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

59) As demonstrações contábeis consolidadas são úteis porque possibilitam: 
I. Melhor administração e gerenciamento dos recursos financeiros, gerados e aplicados pelo grupo de 

empresas. 
II. Reciprocidade bancária.  

III. Efetuar pagamento de tributos sobre lucros não realizados, decorrentes de operações entre empresas 
consolidadas. 

IV. Obter o fluxo de caixa global. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

60) A exploração de uma atividade sob a forma de joint venture foi a resposta dos empresários e 
investidores aos novos desafios. Esse tipo de reunião de esforços e capitais tem servido como excelente 
instrumento para: 

I. Proporcionar benefícios decorrentes do conhecimento mais profundo dos mercados locais. 
II. Aumentar a defasagem tecnológica em relação às outras empresas  

III. A utilização de práticas gerenciais mais adequadas. 
IV. Diluição dos riscos representados por novos negócios que exigem volume significativo de capitais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) I, III e IV 
D) I, II, III e IV 
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 INSTRUÇÕES 
 Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa ou dissertativo/expositiva em 

prosa. 
 A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido. 
 À redação com menos de 80 (oitenta) palavras, será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por 

palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
 Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa. 
 Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 

• Fora do tipo ou tema proposto; 
• Que não estiver em prosa; 
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido 

global do texto; 
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 

 
 Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-

se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
 

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 
 

 
Sociedade sustentável 

 
Lendo o que tem saído na imprensa, ou conversando com outras pessoas sobre o tema da sustentabilidade, 

nas suas mais variadas formas e aplicações, percebi que a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro 
significado, talvez por ser um conceito novo e que só agora começa a ganhar importância em nossas vidas. 

Nestas últimas semanas em que escrevi o blog tive como principal intenção a divulgação do significado 
desse conceito. Acredito que para mudar o mundo temos que primeiro entender o conceito, depois avaliá-lo e 
discuti-lo para, em seguida, conscientizar as pessoas da necessidade da mudança. Aí sim poderemos partir para 
as mudanças, mesmo que enfrentemos grandes dificuldades.       

  ( Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/categoru/conscientizacao) 
 

O que é Sustentabilidade? 
 

Sustentabilidade é uma palavra importante para mim. Eu a considero estratégica para o nosso futuro, pois 
seu significado já tem e terá cada vez mais um papel relevante na evolução da humanidade. Mas para a grande 
maioria das pessoas esse não é um conceito claro. 

Por isso vou tentar explicar melhor o seu conceito. 
Segundo o dicionário Houaiss, sustentabilidade é: característica ou condição do que é sustentável − que 

pode ser sustentado; passível de sustentação. 
Essa definição é burocrática, nada conceitual. A definição correta de sustentabilidade na visão atual é 

atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Essa definição carrega uma nova 
percepção do que seja sustentável para o futuro de nossa espécie. Através dela fica claro que se não atendermos 
aos três aspectos, econômico, social e ambiental, não seremos sustentáveis para nós e para o meio ambiente. 

          (Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/o-que-e-sustentabilidade.html) 
 

 

*Observando o uso padrão culto da língua, produza uma redação dissertativo-argumentativa ou 
dissertativo-expositiva sobre o tema: 
 

“Com sustentabilidade, ainda é possível salvar a Amazônia e, conseqüentemente, o 
planeta.” 

 

REDAÇÃO 
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