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COMANDO DA AERONÁUTICA 

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 
(EAOT 2010) 

ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

 
 
 

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 de 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 de Resposta. 
5 – Assine o Cartão de 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 de 
Resposta poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
até 27/11/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 02/12/2009 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília). 

até 23/12/2009 Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.  
até 30/12/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 06/01/2010 Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, 
na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).  

até 26/01/2010 

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas 
escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas 
respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram 
aproveitamento. 

22/02/2010 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
 
 
 
 
 

VERSÃO 

A 
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REDAÇÃO  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  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 classe 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 limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade 
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda. 
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro. 

 
 A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, 
teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da 
universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que 
o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não 
agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na 
próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana 
retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM. 

 De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas 
feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total 
oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de 
representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já 
foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou 
pardo.  

 De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber 
explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. 
Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se 
reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à 
sua cor. 

 “Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram 
discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 
matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram 
canceladas. 

 A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está 
desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana 
tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo 
aula”, lamentou a estudante.  

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-
ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html 

 
 Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto 

dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota 
para afrodescentes. 
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1 
 

Volta do bom selvagem 
A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz  

reabre a questão: o que é felicidade? 
 

Okky de Sousa 
 

 Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, 
felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa 
The New Economics Foundation contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o 
ranking dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os 
americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam 
um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida 
e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º 
posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico 
Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem 
basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água 
potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos 
a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.  

 A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 
pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos 
ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, 
não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, 
acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica 
do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. 
Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a New 
Economics Foundation, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras 
excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a 
Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o 
que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.  

 A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 
acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a 
conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da 
Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a 
enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como 
ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as 
portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a 
felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, 
que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.  

 Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. 
"Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral 
são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano 
Martin Seligman, autor do livro Felicidade Autêntica, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue 
contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no 
mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os 
religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam 
Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse 
no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que 
é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.  

 http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm 
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Questão 01 
 Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1. 
(A) Definição do que seja felicidade. 
(B) Técnica de como obter a felicidade. 
(C) Pesquisas diversas sobre felicidade. 
(D) Confronto de opiniões sobre felicidade. 
 
Questão 02 
 Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatuenses, EXCETO 
(A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas. 
(B) simplicidade em relação à maneira de viver. 
(C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo. 
(D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1. 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica...” 
(B) “...enunciou que ‘o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.’’’ 
(C) “Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações...” 
(D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..." 
 
Questão 04 
 “Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo 

narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura 
geriátrica de Fidel Castro.” 

 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, 

indique a alternativa com a sequência correta. 
 

(   ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.  
(   ) O elemento o é pronome demonstrativo. 
(   ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.  
(   ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito. 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V.  
 
Questão 05 
 “Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo 

nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.” 
 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de 
(A) comparação. 
(B) causa. 
(C) consecução. 
(D) conformidade. 
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Questão 06 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO desempenha função de agente da passiva. 
(A) “A classificação [...] no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 

pesquisa...” 
(B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 
(C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".” 
(D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...” 
 
Questão 07 
 Em “’Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...’", a expressão destacada é uma oração 

subordinada substantiva 
(A) objetiva direta reduzida de infinitivo. 
(B) subjetiva reduzida de infinitivo. 
(C) completiva nominal reduzida de infinitivo. 
(D) predicativa reduzida de infinitivo. 
 
Questão 08 
 “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios 

usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e 
extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
 Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito 

imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período: 
 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados 

na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(B) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(C) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(D) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicasse pelos critérios 
usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
Questão 09 
 Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo. 
(A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...” 
(B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...” 
(C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...” 
(D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...” 
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Questão 10 
 Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1 dígrafo 
2 dígrafos 
3 dígrafos 
 
(   ) excrescência 
(   ) encaixasse 
(   ) inhame 
(   ) corrompido 
(   ) extensão 
(   ) pouquinho 
(   ) correspondência 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão 11 
 Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas 

encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. 4 letras e 5 fonemas 
2. 6 letras e 5 fonemas 
3. 7 letras e 6 fonemas 
4. 7 letras e 6 fonemas 
5. 8 letras e 6 fonemas 
6. 8 letras e 7 fonemas 
7. 9 letras e 7 fonemas 
8. 9 letras e 8 fonemas 
9. mesmo número de letras e de fonemas 
 
(   ) isento 
(   ) fixo 
(   ) pesquisa 
(   ) conquista 
(   ) primeiros 
(   ) ambiente 
(   ) portanto 

 
(A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.  
(B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9. 
(C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6. 
(D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5. 
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Questão 12 
 Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão 

destacada é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) objeto indireto. 
 
Questão 13 
 Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.  

 
1. intransitivo 
2. transitivo direto 
3. transitivo indireto 
4. transitivo direto e indireto 
 
(   ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”   
(   ) “...ONG inglesa surge na esteira...”    
(   ) “...permitir  às pessoas a conquista da felicidade.”   
(   ) “...remete à figura romântica do "bom selvagem...”   
(   ) “Não se trata de uma pergunta fácil.” 
(   ) "...escreveram sobre a felicidade.” 

 
(A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1. 
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1. 
(A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa..." (a vírgula 

separa os termos fundamentais sujeito e predicado)  
(B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a 

anteposição de uma oração subordinada adverbial) 
(C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” 

(as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva) 
(D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a 

vírgula isola elementos de mesma função sintática) 
 
Questão 15 
 “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, 

sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros 
aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento. 
(A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
(B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro 
(C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro  
(D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
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Questão 16 
 Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o 

acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
(A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
(B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
(C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.  
(D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
Questão 17 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma 

pronominal destacada entre parênteses. 
(A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui) 
(B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação....” (ocupam-no) 
(C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las) 
(D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo) 
 
Questão 18 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo. 
(   ) Em "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante. 

 
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
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Questão 19 
 Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas 

no contexto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números 
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. substantivo 
2. adjetivo 
3. artigo 
4. pronome 
5. numeral 
6. advérbio 
7. conjunção 
8. preposição 
9. interjeição 
 
(   ) “Desde tempos remotos...” 
(   ) “entende por felicidade  
(   ) “...satisfazem com muito pouco...” 
(   ) “...consumo nem sacrificam...”  
(   ) “Segundo a pesquisa...”  
(   ) “...países mais felizes...”  
(   ) “...os religiosos têm do paraíso...” 
(   ) “...para esse debate...” 

 
(A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6. 
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6. 
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.   
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4. 
 
Questão 20 
 “A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 

acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às 
pessoas a conquista da felicidade.” 

 
 No fragmento acima, o elemento cujo é 
(A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente. 
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.  
 

 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
Questão 21 
 A preocupação primeira dos contadores, auditores e fiscais foi a de fazer da contabilidade de custos 

uma forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a 
de fazer dela um instrumento de administração. Devido ao crescimento das empresas, com o 
consequente aumento da distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, a 
contabilidade de custos passou a ser encarada como auxílio no desempenho de uma nova missão. 
Pergunta-se: Qual é essa nova missão? 

(A) A fiscal. 
(B) A financeira. 
(C) A gerencial. 
(D) A tributária. 
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Questão 22 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Se o bem ou direito for de propriedade da empresa, não constará do seu ativo. 
(   ) O arrendamento mercantil (leasing) de uma máquina por uma empresa que paga aluguel 

mensal caracteriza-se como ativo. 
(   ) Se a empresa tiver um título a receber de uma empresa falida, este não será ativo, pois não há 

possibilidade de convertê-lo em dinheiro. 
(   ) Uma empresa que possui uma “marca” conhecida no mercado poderá evidenciá-la como 

ativo, embora seja um bem (intangível) de sua propriedade. Só não poderá evidenciá-la 
quando a marca for comprada de terceiros. 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – F – V – V. 
 
Questão 23 
 Assinale a alternativa que evidencie corretamente como um plano de contas deverá ser elaborado. 
(A) Um plano de contas será elaborado visando a responsabilidade de cada sócio restringindo-se unicamente 

no valor de suas cotas. 
(B) O plano de contas será elaborado por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em separado, 

subdividindo-se em cotas iguais ou desiguais. 
(C) O plano de contas será elaborado para a exploração de atividades de prestação de serviços decorrentes de 

atividade intelectual, advogados, médicos, dentistas. 
(D) Um plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo de cada empresa, as características do seu 

ramo ou setor de atividade. 
 
Questão 24 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Conforme exigência legal, pelo menos ______________ por ano, as empresas estão obrigadas a 

encerrar todas as contas de resultado. Esse encerramento ocorre no momento do confronto das 
_______________ com as _______________ para apurar o resultado. 

(A) Uma vez / despesas / receitas 
(B) Duas vezes / ativo circulante / ativo permanente 
(C) Duas vezes / ativo / passivo permanente 
(D) Três vezes / passivo circulante / despesas 
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Questão 25 
 Relacione as colunas, e depois assinale a sequência correta nas alternativas abaixo. Alguns números 

poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados. 
 
1. Despesas com vendas 
2. Despesas administrativas 
3. Encargos financeiros líquidos 
4. Outras despesas e receitas operacionais 
5. Receita bruta 
 
(   ) Total bruto vendido no período. 
(   ) São aquelas necessárias para dirigir a empresa. 
(   ) Abrangem desde a promoção do produto até sua colocação junto ao consumidor. 
(   ) De maneira geral, são gastos nos escritórios que visam à direção ou a gestão da empresa. 
(   ) É a diferença entre as despesas financeiras e as receitas financeiras. 

 
(A) 3 – 4 – 3 – 5 – 1. 
(B) 5 – 2 – 1 – 2 – 3. 
(C) 4 – 1 – 2 – 4 – 2. 
(D) 1 – 3 – 4 – 1 – 5. 
 
Questão 26 
 Assinale a alternativa que apresenta APENAS formas de evidenciações. 
(A) Notas explicativas, informações entre parênteses e comentários do auditor. 
(B) Demonstração de resultado de exercício, balanço patrimonial e quadros analíticos. 
(C) Relatório da diretoria, demonstração do fluxo de caixa e demonstração de origem e aplicação de recursos. 
(D) Comentários do auditor, Demonstração do fluxo de caixa e balanço patrimonial. 
 
Questão 27 
 Em relação à gestão baseada em atividades apóia-se no planejamento, execução e mensuração do 

custo das atividades para obter vantagens competitivas e caracteriza-se por decisões estratégicas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Alterações no mix de produtos. 
 
II. Alterações nos processos. 
 
III. Eliminação de desperdícios. 
 
IV. Redesenho de produtos. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
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Questão 28 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo, e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A auditoria não pode basear-se em informações obtidas fora da empresa. As informações 
obtidas de fontes externas não oferecem credibilidade do que aquelas obtidas dentro da 
própria entidade auditada. 

(   ) A auditoria dá credibilidade às demonstrações contábeis e às informações nelas contidas. 
(   ) A auditoria destina-se especificamente à descoberta de fraudes, erros ou irregularidades 

praticadas por administradores ou funcionários, através dos procedimentos que lhes são 
próprios. 

(   ) O objeto da contabilidade é o patrimônio administrado. O objeto da auditoria é a exatidão dos 
custos das mercadorias vendidas. 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – V – F – F. 
(D) F – F – V – V. 
 
Questão 29 
 Quando deverá ser feita a análise dos riscos de auditoria?  
(A) Ao redigir os papéis de trabalho. 
(B) Ao emitir o parecer da auditoria. 
(C) Na emissão do relatório de auditoria. 
(D) Na fase de planejamento de auditoria. 
 
Questão 30 
 Preencha a lacuna baixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A auditoria se distingue da contabilidade, embora constitua uma das partes desta, pois constitui a 

técnica por ela utilizada para confirmar a veracidade dos _______________, que é o principal meio 
de que se vale a contabilidade para alcançar seu fim. 

(A) princípios contábeis 
(B) procedimentos de auditoria 
(C) registros contábeis 
(D) papéis de trabalho 
 
Questão 31 
 Assinale a alternativa correta que apresente o principal meio de controle de que dispõe uma 

administração. 
(A) A contabilidade. 
(B) A independência. 
(C) A imparcialidade. 
(D) A objetividade. 
 
Questão 32 
 Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas 

coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que 
constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento de sua opinião. Diante do exposto 
pergunta-se: De quem é a propriedade exclusiva dos papéis de trabalho? 

(A) Do proprietário da empresa. 
(B) Do auditor. 
(C) Do gerente administrativo. 
(D) Da pessoa responsável pela contratação da auditoria. 
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Questão 33 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

(   ) O ABC trabalha com o conceito de retorno sobre investimento. 
(   ) Direcionador de custos é o fator que determina o custo de uma atividade. 
(   ) O rateio é realizado apenas quando não há a possibilidade de utilizar nem a alocação direta, 

nem o rastreamento. 
(   ) O rastreamento se faz quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de certos itens 

de custos com certas atividades. 
 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – V – F – V. 
 
Questão 34 
 Relacione as colunas, e depois assinale a sequencia correta nas opções abaixo. 
 

A. Parecer sem ressalva 
B. Parecer com ressalva 
C. Parecer adverso 
D. Parecer com abstenção de opinião 
 
(   ) É emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na 

extensão de um trabalho não é tal magnitude que requeira parecer adverso ou abstenção de 
opinião. 

(   ) Declara que o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. 
(   ) Expressa que, na opinião do auditor, as demonstrações apresentam, adequadamente, a 

situação patrimonial e financeira da entidade examinada, os resultados de suas operações e as 
origens e aplicações de seus recursos, de conformidade com os princípios fundamentais de 
contabilidade, bem como que, essas demonstrações incluem revelações suficientes para sua 
interpretação. 

(   ) Expressa que as demonstrações contábeis não representam adequadamente a situação 
patrimonial e financeira, os resultados do exercício e as alterações no capital circulante, de 
conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade. Esse parecer é emitido 
quando, a juízo do auditor, as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não se 
apresentam adequadamente de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. 

 
(A) A – C – B – D. 
(B) C – A – D – B. 
(C) D – B – C – A. 
(D) B – D – A – C. 
 
Questão 35 
 Estrutura significa à composição, o arcabouço, a intimidade do edifício contábil. Assim é 

importante procurar discutir a necessidade de priorizar conceitos. Para a finalidade contábil a 
estrutura conceitual básica é classificada em categorias. Assinale a alternativa que apresente todas 
as categorias corretas dessa estrutura. 

(A) Objetivos, Postulados e Convenções. 
(B) Postulados ambientais da contabilidade; princípios contábeis propriamente ditos; restrições aos princípios 

contábeis fundamentais – Convenções. 
(C) Dimensões jurídicas; dimensões econômicas; dimensão organizacional; e dimensão social. 
(D) Axiomas ambientais; flutuações específicas tecnológicas; despesas associáveis a receita; e despesas 

atribuíveis ao produto. 
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Questão 36 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 O auditor deve efetuar o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade, 

como base para determinar a _______________, _______________ e _______________ da aplicação 
dos procedimentos de auditoria. 

(A) Ação do controle / organização administrativa / utilização  
(B) Estratificação / amostragem grupal / ação 
(C) Natureza / oportunidade / extensão 
(D) Amostragem / métodos de seleção / objetivo 
 
Questão 37 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A escrituração é o registro dos fatos que ocorrem no patrimônio. Esse registro obedece a 
princípios e normas contábeis consagrados pela doutrina e pela técnica. 

(   ) O simples registro e seleção dos fatos não são elementos suficientes para atingir a finalidade 
informativa da contabilidade. Daí serem esses fatos reunidos em demonstrações sintéticas que 
recebem, a denominação genérica de demonstrações contábeis. 

(   ) O registro dos fatos que ocorrem no patrimônio é feito em ordem cronológica, o que dá a 
contabilidade a característica de verdadeira história do patrimônio. 

(   ) A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades. 
 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) V – V – V – V. 
(D) F – F – F – F. 
 
Questão 38 
 Ativos são todos os bens e direitos de propriedade da empresa que são avaliáveis em dinheiro e que 

representam benefícios presentes ou futuros para a empresa. Para ser ativo é necessário que 
qualquer item preencha alguns requisitos simultaneamente. Assinale a alternativa correta que 
apresente esses requisitos. 

(A) Obrigação com terceiros; obrigação exigível; recursos dos proprietários; rendimentos resultantes do 
capital aplicado. 

(B) Obrigações da empresa; capital de terceiros; aplicação dos recursos; origem dos recursos. 
(C) Aplicação dos recursos; obrigação com terceiros; bens ou direitos; recursos dos proprietários. 
(D) Bens ou direitos; de propriedade da empresa; mensurável monetariamente; benefícios presentes ou 

futuros. 
 
Questão 39 
 Assinale a alternativa que responde corretamente ao seguinte enunciado: 
 A atribuição de custos às atividades deve ser feita de forma mais criteriosa possível. Numere por 

ordem de prioridade, a começar pela principal. 
 

(   ) Rateio 
(   ) Alocação direta 
(   ) Rastreamento 

 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 1 – 2. 
(C) 2 – 3 – 1. 
(D) 3 – 2 – 1. 
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Questão 40 
 O mais antigo e discutido princípio de contabilidade é considerado por grande parte dos estudiosos 

de teoria da contabilidade como consequência direta do postulado da continuidade. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente esse princípio. 

(A) Custo como base de valor. 
(B) Objetividade. 
(C) Denominador comum monetário. 
(D) Realização da receita. 
 
Questão 41 
 Relacione as colunas, e depois assinale a sequência correta nas opções abaixo. 
 

A. Incorporação 
B. Fusão 
C. Cisão 
 
(   ) É a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes 

sucederá em todos os direitos e obrigações. 
(   ) É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em 

todos os direitos e obrigações. 
(   ) É a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais 

sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se 
houver versão de todo o patrimônio, e dividindo-se o seu capital, se parcial a versão”. 

 
(A) A – B – C. 
(B) B – C – A. 
(C) C – A – B. 
(D) B – A – C. 
 
Questão 42 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre auditoria interna. A seguir, 

assinale a sequência correta. 
 

(   ) Exercida por funcionários da própria empresa. 
(   ) Objetiva unicamente a emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis. 
(   ) Realizada por profissional liberal. 
(   ) Realizada em caráter permanente. 
 

(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – F – F – F. 
(D) F – V – V – F. 
 
Questão 43 
 “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”. Qual das alternativas representa 
corretamente o significado do texto descrito acima? 

(A) Regime de competência. 
(B) Demonstração dos fluxos de caixa. 
(C) Demonstração do valor adicionado. 
(D) Demonstrações comparativas. 
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Questão 44 
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Embora possa ser a auditoria considerada instrumento indispensável de controle na moderna 

administração de empresas, não se devem interpretar com exagero suas funções, tomando-a como 
órgão de supervisão geral da empresa, em substituição à própria administração. Além da auditoria 
contábil poder-se-á instituir a _______________, mais ampla que aquela, porém sem a mesma 
profundidade. 

(A) contabilidade de custos 
(B) analise de balanços 
(C) auditoria administrativa 
(D) contabilidade financeira 
 
Questão 45 
 Relacione as colunas, e depois assinale a sequência correta nas opções abaixo. 
 

A. Materialidade ou relevância 
B. Consistência ou uniformidade 
C. Princípio da realização da receita 
D. Princípio da competência 
E. Conservadorismo ou prudência 
 
(   ) Quando houver dúvida fundamentada sobre tratar determinado gasto como ativo ou redução 

de patrimônio líquido, deve optar pela forma de maior precaução. 
(   ) Desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno 

dentro dos gastos totais. 
(   ) Quando existem diversas alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, todas 

válidas dentro dos princípios geralmente aceitos, deve a empresa adotar uma delas de forma 
consistente. 

(   ) Este princípio determina o reconhecimento contábil do resultado (lucro ou prejuízo) apenas 
quando, em regra, da transferência do bem ou do serviço para terceiros. 

 
(A) A – E – D – B. 
(B) E – A – B – C. 
(C) C – B – A – E. 
(D) B – D – C – A. 
 
Questão 46 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas princípios fundamentais de contabilidade de acordo 

com a resolução 750/93. 
(A) Entidade, continuidade e materialidade. 
(B) Oportunidade, consistência e conservadorismo. 
(C) Atualização Monetária, competência e prudência. 
(D) Registro pelo valor original, materialidade e denominador comum monetário. 
 
Questão 47 
 O que consiste no plano de trabalho para exame de área específica e prevê os procedimentos que 

deverão ser aplicados para que se possa alcançar o resultado desejado? 
(A) Os papéis de trabalho. 
(B) A avaliação do controle interno. 
(C) A auditoria independente. 
(D) O programa de auditoria. 
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Questão 48 
 Em relação ao grupo de contas do Balanço Patrimonial, analise as que representam o grupo de 

contas do Passivo e assinale a alternativa que aponte a(s) correta(s). 
 

I. Realizável a longo prazo. 
 
II. Investimentos. 
 
III. Exigível a longo prazo. 
 
IV. Despesas do exercício seguinte. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas III está correta. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 49 
 “A contabilidade de uma entidade deverá ser mantida de forma tal que os usuários das 

demonstrações contábeis tenham possibilidade de delinear a tendência da mesma com o menor 
grau de dificuldade possível...” Esse definição está baseado. 

(A) no princípio do custo como base de valor. 
(B) na convenção da consistência. 
(C) no postulado da entidade. 
(D) no princípio da competência. 
 
Questão 50 
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A _______________ compreende o exame dos documentos, dos registros e das demonstrações 

contábeis, sob os aspectos técnico e aritmético, com o fim de descobrir irregularidades, erros ou 
fraudes. Constitui um dos procedimentos de auditoria, podendo ser realizada de forma geral ou 
parcial, de acordo com o objetivo visado e com a extensão e a profundidade do trabalho 
programado. 

(A) análise de balanços 
(B) limitação da auditoria 
(C) revisão contábil 
(D) riqueza patrimonial 
 
Questão 51 
 Assinale a alternativa que representa corretamente o significado da palavra custeio. 
(A) Gastos efetivos da contabilidade. 
(B) É adoção de critérios escolhidos, de inúmeros custos de industrialização. 
(C) É o sacrifício pelo que a empresa deixou de ganhar por ter aplicado seus recursos na fabricação do bem. 
(D) Método de apropriação de custos. 
 
Questão 52 
 “As aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de 

um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que 
anteceder o início das operações sociais”. 

 Segundo o art. 179 item V da Lei das Sociedades por Ações serão classificadas em qual conta a 
definição acima? 

(A) Ativo diferido. 
(B) Ativo permanente. 
(C) Passivo Circulante. 
(D) Patrimônio Líquido. 
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Questão 53 
 O ativo está disposto em grupos de contas homogêneas ou de mesmas características. Como os itens 

do ativo são agrupados? 
(A) De acordo com seu vencimento. 
(B) De acordo com sua liquidez. 
(C) De acordo com as receitas recebidas ou faturadas antecipadamente que não corram o risco de devolução 

pela empresa. 
(D) De acordo com o investimento do proprietário. 
 
Questão 54 
 Assinale a alternativa que contém apenas convenções contábeis. 
(A) Objetividade, continuidade e denominador comum monetário. 
(B) Entidade, materialidade e prudência. 
(C) Consistência, conservadorismo e materialidade. 
(D) Realização da receita, conservadorismo e atualização monetária. 
 
Questão 55 
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Uma das características que distingue a auditoria externa é justamente _______________ que o 

auditor pode, e deve, manter em relação à entidade auditada. 
(A) o vinculo empregatício 
(B) a existência permanente dentro da organização 
(C) a programação da auditoria geral e contínua. 
(D) o grau de independência. 
 
Questão 56 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A característica básica do inventário periódico é que a cada venda efetuada a empresa 
controla cada item de estoque negociado. 

(   ) O inventário físico das mercadorias é efetuado no final do período, o qual, após valorado, 
passa a se constituir no valor do estoque final. 

(   ) A adoção do inventário permanente implica o uso de controles adicionais que permitam 
acompanhar as flutuações de cada tipo de mercadoria negociada. 

(   ) Uma vantagem da adoção do inventário periódico é a de que, por não registrar saída por 
saída, deixa de detectar saídas não motivadas por vendas. 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – V – V – F. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
 
Questão 57 
 Qual é a finalidade do balanço patrimonial? 
(A) Apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, 

uma posição estática. 
(B) Visa mostrar como ocorreram as movimentações de disponibilidades em um dado período de tempo. 
(C) Informar o valor da riqueza criada pela empresa e a forma de sua distribuição. 
(D) Evidenciar as origens de recursos que ampliam a folga financeira de curto prazo e as aplicações de 

recursos que consomem essa folga. 
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Questão 58 
 Relacione as colunas, e depois assinale a sequência correta nas opções abaixo. 
 

A. Auditoria Geral 
B. Auditoria Parcial ou Específica 
C. Revisão Integral 
D. Auditoria Eventual ou Especial 
 
(   ) Compreende o exame de todos os registros contábeis, bem como de todos os documentos e 

controles da entidade, equivalente a uma perícia, com o fim de descobrir erros ou fraudes nos 
registros, nos documentos ou nos controles. 

(   ) É aquela que se realiza com fim específico, sem caráter permanente, podendo ser geral ou 
parcial, integral ou por testes. 

(   ) É aquela feita em apenas uma ou algumas das demonstrações contábeis, ou de livros, ou atos 
de gestão e com objetivos especiais. 

(   ) É aquela exercida sobre todos os elementos componentes do patrimônio, bem como sobre 
todas as operações de um exercício, ao fim do qual o auditor emite parecer sobre as 
demonstrações contábeis em conjunto e sobre os registros de que se originaram. 

 
(A) B – C – A – D. 
(B) C – D – B – A. 
(C) D – A – C – B. 
(D) A – B – D – C. 
 
Questão 59 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Com base, portanto, no custeio direto ou custeio variável, só são alocados aos produtos os 

_______________, ficando os _______________ separados e considerados como _______________ 
do período, indo diretamente para o resultado; para os estoques só vão, como consequência, custos 
variáveis. 

(A) custos diretos / variáveis / receitas 
(B) custos por atividades / variáveis / receitas 
(C) custos variáveis / fixos / despesas 
(D) custos por absorção / fixos / despesas 
 
Questão 60 
 Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na expectativa de que os eventos 

relevantes relacionados com as demonstrações contábeis sejam identificados. Indique a(s) 
alternativa(s) que aponta corretamente quando a relevância deve ser considerada pelo auditor. 

 
I. Determinar a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria. 
 
II. Avaliar o efeito das distorções sobre saldos, denominações e classificação das contas. 
 
III. Determinar a adequação da apresentação e da divulgação da informação contábil. 
 
IV. Determinar a perda de mercado, franquia e licença do fornecedor. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Apenas I, II e III estão corretas. 
 


