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INSTRUÇÕES 
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
4. A prova é composta de 40 questões objetivas 1 questão discursiva. 
5. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 
7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso 

neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos 
aplicadores de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

11. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector 
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de 
armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido 

quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros (ressalvados os de grau), salvo quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

12. Ao concluir a prova, comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de 
prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo é referência para as questões 01 a 04. 
 

Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. 
Diante de mim, o Museu Nacional do Rio queimava. 
O crânio de Luzia, a “primeira brasileira”, entre 12.500 e 13 mil anos, queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros 

do mundo queimava. Objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam. A múmia do antigo Egito queimava. Milhares de 
artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam. 

Vinte milhões de memória de alguma coisa tentando ser um país queimavam. 
O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não tempo. No sem tempo. No 

fora do tempo. 
O Museu Nacional em chamas. Um bombeiro esguichando água com uma mangueira um pouco maior do que a que eu tenho na 

minha casa. O Museu Nacional queimando. Sem água em parte dos hidrantes, depois de quatro horas de incêndio ainda chegavam 
caminhões-pipa com água potável. O Museu Nacional queimando. Uma equipe tentava tirar água do lago da Quinta da Boa Vista. O 
Museu Nacional queimando. A PM impedia as pessoas de avançar para tentar salvar alguma coisa. O Museu Nacional queimando. 
Outras pessoas tentavam furtar o celular e a carteira de quem tentava entrar para ajudar ou só estava imóvel diante dos portões tentando 
compreender como viver sem metáforas. Brasil, é você. Não posso ser aquele que não é. O Museu Nacional queimando. […] 

Quando soube que o museu queimava, eu dividi um táxi com um jornalista britânico e uma atriz brasileira com uma câmera na 
mão. “Não é só como se o British Museum estivesse queimando, é como se junto com ele estivesse também o Palácio de Buckingham”, 
disse Jonathan Watts. “Não há mais possibilidade de fazer documentário”, afirmou Gabriela Carneiro da Cunha. “A realidade é Science 
Fiction”. 

Eu, que vivo com as palavras e das palavras, não consigo dizer. Sem passado, indo para o Museu do Amanhã, sou convertida em 
muda. Esvazio de memória como o Museu Nacional. Chamas dentro de todo ele, uma casca do lado de fora. Sou também eu. Uma 
casca que anda por um país sem país. Eu, sem Luzia, uma não mulher em lugar nenhum. 

A frase ecoa em mim. E ecoa. Fere minhas paredes em carne viva. “O Brasil é um construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas 
em dimensões continentais”. […] 

Ouço então um chefe de bombeiros dar uma coletiva diante do Museu Nacional, as labaredas lambem o cenário atrás dele. O 
bombeiro explica para as câmeras de TV que não tinha água, ele conta dos caminhões-pipa. E ele declara: “Está tudo sob controle”. 

Eu quero gargalhar, me botar louca, queimar junto, ser aquela que ensandece para poder gritar para sempre a única frase lúcida 
que agora conheço: “O Museu Nacional está queimando! O Museu Nacional está queimando!”. 

O Brasil está queimando. 
E o meteoro estava dentro do museu. 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html>. Acesso em 04, set. 2018.) 
 

01 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O articulista não expressa opiniões nesse texto, atendo-se aos fatos ocorridos. 
2. O articulista contrapõe a existência de um Museu do Amanhã no Rio de Janeiro com a falta de uma representação do 

passado diante do incêndio do Museu Nacional. 
3. Trata-se de um texto narrativo, pois conta a história do que aconteceu com o articulista naquele dia. 
4. O articulista do texto é uma mulher. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

02 - No oitavo parágrafo do texto, o articulador: 
 

a) compara a destruição de Luzia com a falta de reconhecimento da mulher. 
b) denuncia a falta de memória do povo brasileiro diante do incêndio no museu. 
c) descreve a mudez do povo brasileiro diante dos desastres que ocorrem no país. 
d) descreve que seu trabalho é viver das palavras e por isso ele consegue compreender o que o aconteceu. 
►e) compara o que sobrou do museu (a estrutura de “fora”) com a sua própria situação como cidadão do país. 

 

03 - No primeiro parágrafo do texto, o articulista afirma que “Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então 
descobri que não tinha mais passado”. O termo destacado conecta as sentenças em uma relação de: 

 

a) modo. 
b) lugar. 
►c) tempo. 
d) conclusão. 
e) condição. 

 

04 - No sexto parágrafo do texto, a expressão “O Museu Nacional queimando” é repetida inúmeras vezes. Ao fazer isso, o 
articulista: 

 

►a) ressalta o desaparelhamento dos órgãos públicos de segurança. 
b) critica a atuação inoperante dos bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência. 
c) reflete sobre os problemas que assolam a comunidade brasileira, como roubos, truculência da polícia e falta de segurança. 
d) demonstra a falta de infraestrutura do museu, que ocasionou o incêndio. 
e) culpa a sociedade pela fatalidade. 
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05 - Observe a charge ao lado e considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A relação entre a charge e o texto das questões 01 a 05 é que 
ambos tratam da importância do Museu do Amanhã. 

2. Tanto o articulista do texto do El País quanto o chargista 
contrapõem a existência de um Museu do Amanhã com a 
falta de preservação do passado, diante do incêndio do 
Museu Nacional. 

3. A crítica da charge adiciona o paradoxo das contas públicas 
que ora permite gastos elevados e ora alega falta de verba. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
 
06 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo psicólogo Luiz Hanns para a Revista Isto É. Numere a coluna 

da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Criar um Brasil mais justo exigiria o 
quê? 

2. Existem diferentes corrupções? 

3. Como se manifesta a corrupção 
sindrômica? 

4. Então qual seria a solução? 

(   ) Além da corrupção sistêmica, que atinge as instituições, temos 
mais duas camadas, a endêmica e a sindrômica. Hoje nos 
indignamos com a corrupção pública grandiosa, mas aceitamos 
sua face endêmica, que é corromper o guarda rodoviário ou não 
avisar quando a conta do restaurante vem com itens a menos. 

(   ) Se continuarmos achando que a corrupção é só sistêmica, uma 
mera questão de caráter, de moral e de leis, vamos passar por 
mais uma década perdida. Vamos de novo fracassar. Temos de 
enfrentar simultaneamente as três camadas da corrupção, a 
sistêmica, a endêmica e a sindrômica.  

(   ) Não basta punir os malvados. Temos que aceitar duras verdades 
sobre nós mesmos. É preciso combater simultaneamente as 
várias dimensões da corrupção. Além das leis anticorrupção, é 
preciso uma campanha moralizadora que pregue ser inaceitável 
não só a grande corrupção pública, mas também a pequena 
corrupção privada.  

(   ) Trata-se de uma síndrome que interliga burocracia com 
ineficiência produzindo talvez a maior parte da corrupção. No 
Brasil, tendemos ao burocratismo, uma doença que nos faz criar 
leis sufocantes, contraditórias e inexequíveis. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 1 – 3. 
b) 3 – 1 – 4 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 2 – 3 – 4 – 1. 
e) 4 – 1 – 2 – 3. 
 

07 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos 
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos, e até, animais de estimação –, adicione a bandeja da segurança aeroportuária. 

b) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos 
do metrô cabines de aviões caixas eletrônicos e até animais de estimação, adicione a bandeja da segurança aeroportuária. 

c) A todos os lugares e superfícies, sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias, (assentos 
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e até animais de estimação) adicione, a bandeja da segurança aeroportuária. 

d) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias: assentos 
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e, até animais de estimação, adicione a bandeja da segurança aeroportuária. 

►e) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos 
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e até animais de estimação –, adicione a bandeja da segurança aeroportuária. 

  

 
 

(Disponível em: 
<https://i0.wp.com/www.humorpolitico.com.br 
/wp-content/uploads/2018/09/Incendio-no-Museu-
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08 - Considere o seguinte texto: 
 

Desde o início do ano, foram encontrados 16 macacos mortos por febre amarela nas cidades de Ubatuba, Peruíbe, Itanhaém, São 
Sebastião e Caraguatatuba. Segundo o coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual da Saúde, Marcos Boulos, os 
macacos mortos no inverno ________ que o vírus ainda está em circulação pelo litoral, não ________ restrito ao verão, quando é 
mais comum. “Tem que vacinar, não ______ história. O verão promete ser de muitos casos, se as pessoas não _________ 
protegidas”, afirma. 
(Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/casos-de-febre-amarela-poem-cidades-do-litoral-paulista-em-alerta-no-feriado.shtml>. Acesso em 05 set. 
2018.) 

 
Assinale a alternativa que completa as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto: 

a) indicaram – estando – terá – estivessem. 
b) indicam – estão – tem – estão. 
c) indica – está – tem – estejam. 
►d) indicam – estando – tem – estiverem. 
e) indicaram – tem estado – teve – estivessem. 

 
09 - Considere abaixo o trecho inicial de uma notícia publicada na revista Superinteressante (edição 394, out/2018): 

 

O exame que dedura o pé na jaca 
 

Que atire a primeira pedra quem nunca quebrou a dieta. É uma prática comum que, em certos casos, pode ter consequências 
perigosas. 
 

Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, 
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto. 
 

(   ) Proteínas e gorduras, por exemplo, são transformadas em aminoácidos e lipídeos. Os níveis dessas moléculas variam 
de acordo com a sua dieta. 

(   ) Um vegano possui um conjunto de dez metabólitos no sangue que é totalmente diferente de quem come carne. 
(   ) A dieta DASH, por exemplo, é usada como tratamento para hipertensão. Descumprir o regime, então, é equivalente a 

interromper um remédio. 
(   ) Os cientistas só precisaram encontrar o “perfil” de quem segue a dieta à risca. Quem difere desse padrão é fatalmente 

denunciado, como num bafômetro da junk food. 
(   ) Foi pensando nos hipertensos que cientistas criaram um exame de sangue dedo-duro. O teste se baseia nos 

metabólitos processados durante a digestão. 
 

a) 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 
b) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
►c) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 
d) 5 – 2 – 4 – 1 – 3. 
e) 5 – 2 – 4 – 3 – 1. 

 
10 - Leia o texto abaixo: 
 

Já ouviu falar em altimetria, as métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Pois é, elas estão aí! Redes sociais 
(Facebook, Twitter etc.), blogues, sites especializados e de notícias podem ser fonte para novas formas de medir o impacto da produção 
científica. Como essas novas mídias podem revelar a ciência em um ambiente onde a academia e a sociedade estão juntas, refletindo 
e se apropriando do debate, das controvérsias e das descobertas científicas? Será que poderemos transformar polegares de curtidas e 
corações em indicadores para a ciência? 

A web já faz parte do cotidiano de pesquisadores, editoras e instituições científicas. Publicamos e lemos periódicos on-line e 
utilizamos plataformas da web social (Twitter, Facebook, blogues, YouTube etc.) para divulgar nossos trabalhos, fazer contatos, 
encontrar novos colaboradores… Nossas produções e resultados de pesquisa também circulam no ambiente on-line, recebendo curtidas 
e comentários, sinalizando um interesse que, até pouco tempo atrás, era muito mais difícil de acompanhar. O padrão ouro da avaliação 
dos artigos científicos até a década passada era a citação. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse diálogo da ciência 
em ação na internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência? 
 

(Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-ciencia-compartilhada-na-rede/>. Acesso em 01, set. 2018.) 
 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A altimetria refere-se a formas alternativas de avaliar artigos científicos que são compartilhados em plataformas 
online, como redes sociais. 

2. O texto configura o uso dessas métricas alternativas como uma forma menos qualificada de avaliação científica. 
3. A indagação que se dá no texto pretende levar o leitor à reflexão de que, já que os meios de publicação de informações 

científicas mudaram, o mesmo pode ocorrer com seus métodos avaliativos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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11 - Considere o seguinte trecho: 
 

É um processo fundamental _______ vida, mas não é nada simples. Tanto que, durante _______ evolução, animais primitivos – 
como os vermes que viviam _______ 600 milhões de anos – foram desenvolvendo uma rede de neurônios no sistema digestivo. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) à – a – há. 
b) a – a – a. 
c) a – à – há. 
d) à – à – à. 
e) a – à – à. 

 
O texto abaixo é referência para as questões 12 a 14. 
 

Quase todo mundo é ansioso. Segundo a Associação Internacional de Controle do Stress (ISMA), 72% dos trabalhadores 
brasileiros são estressados. Mais da metade da população está acima do peso e tem problemas de sono – hoje se dorme 1h30 a menos, 
por noite, que na década de 1990. E nunca houve tanta gente, no mundo, sofrendo de depressão. De onde vem tudo isso? Cada um 
desses problemas tem suas próprias causas. Mas novos estudos têm revelado um ponto em comum entre todos eles: a sua barriga. 

Dentro do sistema digestivo humano existe o que alguns pesquisadores já chamam de “segundo cérebro”, com meio bilhão de 
neurônios e mais de 30 neurotransmissores (incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presentes no organismo). Tudo 
isso para controlar uma função essencial do corpo: extrair energia dos alimentos. Mas novas pesquisas estão revelando que não é só 
isso. Os neurônios da barriga podem interferir, sem que você perceba, com o cérebro de cima, o da cabeça – afetando o seu 
comportamento, as suas emoções e até o seu caráter. […] 

Outros estudos já encontraram relação entre a falta de lactobacillus e doenças como depressão e anorexia. Esses micro-
organismos ajudam a manter a camada de muco que protege o intestino. Quando eles não estão presentes, essa barreira fica mais 
fraca, e surgem pequenas inflamações no intestino – que são encontradas em 35% das pessoas deprimidas. Para tentar entender o 
porquê, os cientistas autores da descoberta injetaram lactobacilos em ratos. As bactérias protegeram o intestino e produziram efeitos 
semelhantes aos de remédios antidepressivos. 

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/seu-segundo-cerebro/>. Acesso em 05, set. 2018.) 
 
12 - Com relação ao texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O tema do texto é o estresse do cotidiano dos trabalhadores brasileiros. 
(   ) De acordo com o texto, existe uma relação entre a saúde do intestino com a saúde da mente. 
(   ) Para extrair a energia dos alimentos, nosso sistema digestivo conta com uma rede neurológica complexa, podendo 

ser comparado ao nosso cérebro. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F. 
►b) F – V – V. 
c) V – V – F. 
d) F – F – V. 
e) F – V – F. 

 
13 - O termo sublinhado no segundo parágrafo faz referência a: 
 

a) sistema digestivo. 
b) pesquisadores. 
c) segundo cérebro. 
d) organismo. 
►e) meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. 

 
14 - Sobre a pontuação do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na primeira linha do texto, os parênteses foram usados para introduzir uma explicação do termo anterior. 
2. No segundo parágrafo, a expressão “segundo cérebro” foi escrito entre aspas para demarcar um deslocamento do 

sentido usual da palavra. 
3. No último parágrafo, o termo lactobacillus foi registrado em itálico por se tratar de um termo científico. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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15 - “Para um paciente com nariz escorrendo, garganta dolorida e tosse, antibióticos não são necessários. A tosse deve passar 
no intervalo de duas a três semanas”. Essas duas frases poderiam ser encadeadas, sem prejuízo de significado, por meio 
da expressão: 

 

a) embora. 
►b) porque. 
c) por isso. 
d) porém. 
e) bem como. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Assinale a alternativa em que se apresenta de forma adequada o objetivo da Contabilidade. 
 

a) A elaboração de guias de recolhimento de tributos. 
b) A geração de informações para o controle dos estoques. 
►c) A geração de informações úteis para a tomada de decisões por parte de seus usuários. 
d) A mensuração dos elementos patrimoniais. 
e) A avaliação da capacidade de pagamento das obrigações de uma entidade. 

 
17 - Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade atualmente em vigor, emitidas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, em relação aos critérios de avaliação e registro de ativos e passivos, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Ativos imobilizados biológicos caracterizados como plantas portadoras devem ser avaliados ao custo de aquisição ou 
formação. 

b) Aplicações financeiras em títulos de renda fixa devem ser avaliados pelo custo amortizado até a data de interesse. 
c) Ativos intangíveis de vida útil definida devem ser avaliados pelo custo de aquisição ajustado pela respectiva amortização 

acumulada. 
d) Empréstimos e financiamentos atrelados às variações de valor de moeda estrangeira devem ser registrados pelo valor em 

moeda local atualizado pela variação cambial até a data de interesse. 
►e) Investimentos societários em outras empresas de capital aberto em que a entidade investidora possui influência significativa 

ou exerce o controle devem ser avaliados pelo valor justo. 
 

18 - Uma empresa adquiriu mercadorias para o estoque no valor de $ 100 com impostos recuperáveis de $ 20, sendo metade 
à vista e metade a prazo. Assinale a alternativa em que se apresenta a forma correta de contabilização da operação 
descrita. 

 

a) Débito: Estoques, $ 100; Débito: Impostos a Recuperar, $ 20; Crédito: Caixa, $ 60; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 60. 
►b) Débito: Estoques, $ 80; Débito: Impostos a Recuperar, $ 20; Crédito: Caixa, $ 50; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 50. 
c) Débito: Estoques, $ 100; Débito: Despesa com Impostos, $ 20; Crédito: Caixa, $ 60; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 60. 
d) Débito: Estoques, $ 80; Débito: Despesa com Impostos, $ 20; Crédito: Caixa, $ 50; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 50. 
e) Débito: Estoques, $ 120; Crédito: Impostos a Recuperar, $ 20; Crédito: Caixa, $ 50; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 50. 

 
19 - Considerando as bases de mensuração de ativos e passivos descritas na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, 
considere as afirmativas abaixo: 

 

1. Custo histórico é a base de mensuração de ativos em que estes são avaliados pelos montantes pagos em caixa ou 
equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. 

2. Custo corrente é a base de mensuração de ativos em que estes são avaliados pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. 

3. Valor realizável é a base de mensuração de passivos em que estes são avaliados pelos montantes de caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no 
curso normal das operações. 

4. Valor presente é a base de mensuração de ativos em que estes são avaliados pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na 
data do balanço. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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20 - Considere os seguintes valores para as contas de resultado de uma empresa comercial, extraídas do Balancete de 
Verificação, elaborado antes da apuração do resultado do ano X1: 

 

 Custo das mercadorias vendidas: $ 400. 
 Despesas com tributos incidentes sobre vendas: $ 200. 
 Despesas com vendas, administrativas e gerais: $ 250. 
 Despesas financeiras: $ 60. 
 Devoluções de vendas: $ 200. 
 Perdas por redução ao valor recuperável de ativos: $ 50. 
 Receita bruta de vendas: $ 1.200. 
 Receita de equivalência patrimonial: $ 80. 
 Receitas financeiras: $ 30. 

 

Com base nos dados acima, qual é o valor do resultado bruto dessa empresa para o ano X1?  
 

a) $ 150. 
b) $ 180. 
►c) $ 400. 
d) $ 480. 
e) $ 510. 

 
21 - Abaixo são apresentados os Balanços Patrimoniais em 31/12/X1 e 31/12/X0 e a Demonstração do Resultado do Exercício 

X1 da Companhia Brasil: 
 

Balanço Patrimonial em 31/12/X1 e 31/12/X0 

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/X1 31/12/X0

Ativo Circulante 600  500  Passivo Circulante 450  200  

Caixa e equivalentes de caixa 150  100  Fornecedores a pagar 250  100  

Clientes 200  100  Outras contas a pagar 100  50  

Estoques 250  300  Dividendos a pagar 100  50  

Ativo não Circulante 3.400  2.500  Patrimônio Líquido 3.550  2.800  

Investimento em controlada 1.500  1.000  Capital social 3.200  2.500  

Imobilizados 2.500  2.000  Reservas de lucros 350  300  

(-) Depreciação acumulada (600)  (500)        

Total do Ativo 4.000  3.000  Total do Passivo e PL 4.000  3.000  
 

Demonstração do Resultado do Exercício X1 

Receitas de vendas 1.000  

(-) Custo das vendas (400) 

(=) Lucro bruto 600  

(-) Despesas operacionais (300) 

(-) Despesa de depreciação (100) 

(+) Receita de equivalência patrimonial 100  

(=) Resultado líquido do período 300  
 

Considerando exclusivamente as demonstrações contábeis acima, acerca da Demonstração do Fluxos de Caixa de T1 da 
Companhia Brasil, é correto afirmar: 

 

►a) As atividades operacionais geraram $ 450 de caixa e equivalentes de caixa. 
b) As atividades de investimento consumiram $ 1.000 de caixa e equivalentes de caixa. 
c) Foram pagos dividendos de $ 50 aos acionistas. 
d) As atividades de financiamento geraram $ 750 de caixa e equivalentes de caixa. 
e) Houve acréscimo de caixa e equivalentes de caixa no valor de $ 1.100 a título de recebimento de clientes. 
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22 - Abaixo são apresentados os Balanços Patrimoniais da Controladora e do Consolidado, em 31/12/X1 e 31/12/X0, de uma 
sociedade anônima de capital aberto: 

 

 

Considerando exclusivamente os balanços patrimoniais acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os outros investimentos societários, evidenciados nos Balanços Patrimoniais da Controladora e do Consolidado em 31/12/X1 
e 31/12/X0, são avaliados pelo Método de Custo. 

b) Os Investimentos em controladas, evidenciados nos Balanços Patrimoniais da Controladora em 31/12/X1 e 31/12/X0, referem-
se a subsidiárias integrais, ou seja, empresas investidas nas quais a Controladora possui 100% de participação societária no 
respectivo capital social.  

c) Os empréstimos a pagar, evidenciados no Passivo não Circulante do Balanço Patrimonial da Controladora em 31/12/X1, são 
decorrentes de operações intragrupo. 

d) Os intangíveis, evidenciados nos Balanços Patrimoniais do Consolidado em 31/12/X1 e 31/12/X0, referem-se às mais-valias 
de ativos intangíveis identificados e ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), apurados em operações prévias 
de combinação de negócios. 

►e) Os dividendos a pagar, evidenciados no Passivo Circulante dos Balanços Patrimoniais da Controladora e do Consolidado em 
31/12/X1, referem-se ao valor devido aos acionistas não controladores da Controladora. 

 
23 - No início de maio de X1 uma empresa industrial adquiriu uma máquina para utilização em sua linha de produção, pelo 

preço de $ 8.000, com gastos com montagem, incorridos pela empresa em junho de X1, no valor de $ 1.600. A estimativa 
inicial dos gastos com desmontagem da máquina, após o fim de sua vida útil é $ 800. A vida útil da máquina foi estipulada 
em 10 anos, com valor residual de 10% do preço de aquisição da máquina, com a depreciação calculada pelo Método de 
Cotas Constantes. A máquina entrou em uso operacional no início de julho de X1, permanecendo em operação normal até 
31/12/X1. Com base nessas informações, o valor contábil dessa máquina em 30/11/X1 é: 

 

a) $ 9.840. 
b) $ 9.920. 
c) $ 9.932. 
►d) $ 10.000. 
e) $ 10.010. 

 
 
  

ATIVO 
Controladora Consolidado 

31/12/X1 31/12/X0 31/12/X1 31/12/X0 

Ativo Circulante  764 239 3.468 2.358 

Caixa e equivalentes de caixa  231 65 348 230 

Investimentos temporários  533 174 710 292 

Clientes  - - 1.413 1.024 

Estoques  - - 925 768 

Outros valores a receber  - - 72 44 

Ativo não Circulante  2.636 2.161 3.632 3.142 

Investimentos em controladas  2.286 1.997 - - 

Outros investimentos societários  62 62 62 62 

Imobilizados  288 102 3.260 2.740 

Intangíveis - - 310 340 

TOTAL DO ATIVO  3.400 2.400 7.100 5.500 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Controladora Consolidado 

31/12/X1 31/12/X0 31/12/X1 31/12/X0 

Passivo Circulante  287 163 4.152 3.180 

Fornecedores a pagar  - - 1.841 2.180 

Empréstimos a pagar  92 26 1.694 120 

Outras contas a pagar  113 137 535 880 

Dividendos a pagar  82 - 82 - 

Passivo não circulante  275 81 110 164 

Empréstimos a pagar  230 - - - 

Outros valores a pagar  45 81 110 164 

Patrimônio Líquido  2.838 2.156 2.838 2.156 

Capital social  2.500 2.000 2.500 2.000 

Reservas de capital  230 139 230 139 

Reservas de lucros  108 17 108 17 

Participação dos acionistas não controladores    - - 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.400 2.400 7.100 5.500 
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24 - Considere os seguintes valores, relativos à Folha de Pagamento para o mês de março/X1, da Companhia Batel: 
 

 Montante total de salários de funcionários: $ 50.000. 
 Encargo patronal relativo à Contribuição Previdenciária ao INSS: $ 10.000. 
 Contribuição patronal para o FGTS: $ 4.000. 
 Benefício a funcionários a título de vale-refeição: $ 8.000. 
 Desconto de funcionários relativo a vale-refeição: $ 2.000. 
 Benefício a funcionários a título de vale-transporte: $ 4.000. 
 Desconto de funcionários relativo a vale-transporte: $ 3.000. 
 Benefício a funcionários a título de plano de saúde: $ 6.000. 
 Contribuição previdenciária dos funcionários ao INSS: $ 5.000. 
 Imposto de Renda retido na fonte relativo aos salários dos funcionários: $ 6.000. 
 Salário-família: $ 1.000. 

 

O valor total das Despesas com Salários, Benefícios e Encargos Sociais e o montante de salários e benefícios a pagar a 
funcionários, respectivamente, para o mês em questão é de: 

 

►a) $ 77.000 e $ 53.000. 
b) $ 78.000 e $ 35.000. 
c) $ 77.000 e $ 39.000. 
d) $ 64.000 e $ 53.000. 
e) $ 78.000 e $ 57.000. 

 
25 - Durante junho/X1 uma indústria de móveis escolares produziu 200 mesas e 400 cadeiras. Os custos unitários com matéria-

prima foram $ 45 para as mesas e $ 30 para as cadeiras. Já os custos unitários com mão de obra direta foram, 
respectivamente, $ 53 e $ 36. Com base nessas informações, assinale a alternativa em que é apresentado o custo total 
unitário de fabricação das mesas e cadeiras, respectivamente, considerando os custos unitários com matéria-prima como 
critério de rateio do montante total de $ 24.000 dos custos indiretos de fabricação do período. 

 

a) $ 72 e $ 24. 
b) $ 98 e $ 66. 
c) $ 117 e $ 54. 
d) $ 138 e $ 106. 
►e) $ 170 e $ 90. 

 
26 - Uma empresa industrial apresentou as seguintes informações acerca do orçamento de produção de um de seus produtos: 
 

I - Custo Unitário de Fabricação:   $ 30,00. 
II - Tributos incidentes sobre vendas:   25% sobre o preço de venda. 
III - Margem operacional de lucro desejada:  22% sobre o preço de venda. 
IV - Despesas gerais e administrativas:  13% sobre o preço de venda. 

 

Considerando exclusivamente essas informações, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O preço de venda unitário projetado deve ser $ 75 a fim de atender às premissas de formação do preço de venda. 
(   ) O preço de venda unitário projetado considerando uma margem de lucro operacional desejada de 30% é 25% maior 

do que o preço de venda projetado considerando uma margem de lucro operacional de 22%. 
(   ) Uma redução de 40% na alíquota dos tributos incidentes sobre vendas provoca uma redução de 20% no preço de 

venda unitário projetado. 
(   ) Um aumento de 20% no Custo Unitário de Fabricação resulta em um preço de venda unitário projetado de $ 100. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – F. 
►e) V – V – V – F. 

 
27 - Considere as afirmativas abaixo, acerca da situação patrimonial e do desempenho econômico e financeiro da Companhia 

Curitiba para os períodos encerrados em 31/12/X1 e 31/12/X0: 
 

 Em 31/12/X1 os ativos imobilizados representavam 60% dos ativos totais da Companhia Curitiba. 
 Houve uma redução de 30% no montante de empréstimos a pagar entre 31/12/X1 e 31/12/X0. 
 O resultado do período X1 cresceu 28% em relação ao resultado do período X0. 
 As receitas financeiras representaram 8% das receitas totais do período X1. 
 Houve uma redução de 18% no valor das despesas gerais administrativas em X1 quando comparadas a X0. 

 

Com base nos conceitos de Análise Horizontal e Vertical da Análise de Demonstrações Contábeis, assinale a alternativa 
com a sequência correta do tipo de análise efetuada, de cima para baixo. 

 

a) Vertical – Vertical – Horizontal – Vertical – Vertical. 
b) Horizontal – Vertical – Vertical – Horizontal – Vertical. 
c) Horizontal – Horizontal – Vertical – Vertical – Horizontal. 
►d) Vertical – Horizontal – Horizontal – Vertical – Horizontal. 
e) Vertical – Horizontal – Horizontal – Horizontal – Vertical.  
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28 - O orçamento constitui um documento formal que mensura os planos de curto prazo, normalmente um ano, de uma 
empresa para que ela possa alcançar seus objetivos, baseado nas estruturas empresariais já existentes ou em 
programação, decorrendo dos planos operacionais estipulados para cada uma dessas estruturas. Com base nos 
conceitos e tipos de orçamento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O orçamento base zero é elaborado periodicamente a partir da rediscussão em cada período da necessidade ou não 
de cada gasto associado às atividades desempenhadas pela entidade. 

(   ) O orçamento de tendências é elaborado a partir da observação de dados e desempenhos passados. 
(   ) Dependendo de como a empresa avalia seu desempenho a partir dos orçamentos, estes podem ser estáticos ou 

flexíveis. 
(   ) Orçamentos estáticos são ajustados periodicamente ao longo do período orçamentário para refletir modificações nos 

níveis de atividade da empresa. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
29 - Uma empresa industrial apresentou ao término do ano X0 um Prazo médio de estocagem de matérias-primas de 45 dias, 

Prazo médio de fabricação de 10 dias, Prazo médio de vendas de 35 dias, Prazo médio de recebimento de vendas de 
30 dias e Prazo médio de pagamento a fornecedores de 40 dias. Para o ano X1, a empresa reduziu o Prazo médio de 
estocagem de matérias-primas em 20%, aumentou o Prazo médio de fabricação em 10%, reduziu o Prazo médio de vendas 
em 20%, aumentou o Prazo médio de recebimento de vendas em 10% e aumentou o Prazo médio de pagamento a 
fornecedores em 15%. Com base no exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O Ciclo de Caixa da empresa aumentou entre os anos X1 e X0. 
(   ) O Ciclo Operacional de X1 é 10% menor do que o Ciclo Operacional de X0. 
(   ) O prazo médio necessário para produzir e vender os produtos foi reduzido entre X1 e X0. 
(   ) O percentual do Ciclo Operacional da empresa financiado por Fornecedores em X1 aumentou em relação a X0. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
►b) F – V – V – V. 
c) F – F – F – V. 
d) V – F – F – V. 
e) F – F – V – F. 

 
30 - Em relação às Receitas Públicas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 

(   ) Receitas Intraorçamentárias são ingressos oriundos de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da 
Administração Pública integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social no âmbito de uma mesma esfera de 
governo. 

(   ) As Contribuições de Interesse de Categorias Profissionais ou Econômicas, tais como a Anuidade cobrada para a 
Categoria QI – Enfermeiro, pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, constituem Receitas Correntes 
Tributárias desse órgão.  

(   ) Receitas Ordinárias possuem característica de continuidade, como por exemplo, as receitas correntes tributárias, ao 
passo que as Receitas Extraordinárias não possuem tal característica, como, por exemplo, a receita de capital 
decorrente da alienação de ativos imobilizados. 

(   ) Para fins de reconhecimento de Receitas Públicas sob o enfoque orçamentário, todo ingresso de recurso financeiro, 
inclusive os transitórios e com obrigação de restituição imediata, constitui Receitas Públicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – F – V – V. 
e) F – F – F – V. 

 
31 - Em relação aos conceitos constitucionais relacionados à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e ao 

Plano Plurianual, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os orçamentos de investimentos de empresas estatais devem compor a Lei Orçamentária Anual. 
b) A Lei anual de diretrizes orçamentárias tem como objetivo nortear a elaboração da Lei orçamentária anual, compreendendo o 

orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da seguridade social. 
►c) O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, deve compor o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

d) De acordo com o artigo 167 da Constituição Federal, são vedados o início de programas ou projetos não previstos na Lei 
Orçamentária Anual e a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. 

e) Os planos plurianuais em âmbito federal, estadual e municipal deverão dispor de ações do governo que levem ao atingimento 
de objetivos e metas fixadas para um período de quatro anos.  



12/16 
 

*32 - Os dados abaixo foram extraídos dos registros contábeis do mês de abril do ano corrente de um município, e dizem 
respeito às receitas públicas arrecadas no período:  

 

 Recebimento de cota parte do ICMS: $ 700. 
 Recebimento de repasse do Governo Estadual para construção de escolas: $ 300. 
 Recebimento pela cessão do direito de exploração econômica da folha de pagamento dos funcionários públicos 

municipais: $ 380. 
 Recebimentos relativos à cobrança de Contribuição de Melhoria: $ 50. 
 Recebimentos relativos à cobrança de IPTU: $ 250. 
 Recebimentos relativos à cobrança de ISSQN: $ 500. 
 Recebimentos relativos à cobrança de Taxa de Iluminação Pública: $ 30. 
 Recebimentos relativos à dividendos pagos por empresas públicas nas quais o município possui participação 

societária: $ 20. 
 Recebimentos relativos à obtenção de financiamento junto a instituições financeiras: $ 150. 
 Recebimentos relativos à rendimentos de aplicações financeiras: $ 10. 
 Recebimentos relativos à venda de veículos: $ 40. 
 Recebimentos relativos ao aluguel de espaços públicos: $ 120. 
 Recebimentos relativos à dívida ativa tributária: $ 80. 

 

Com base nas informações acima, os valores corretos das Receitas Correntes Tributárias, das Receitas Correntes 
Patrimoniais e das Receitas de Capital são, respectivamente: 

 

a) $ 830; $ 530; $ 490. 
b) $ 830; $ 870; $ 450. 
c) $ 910; $ 530; $ 150. 
d) $ 1.530; $ 120; $ 980. 
e) $ 1.610; $ 570; $ 450. 

 
 
 

33 - O artigo 12 da Lei 4.320/64 divide as despesas públicas em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas 
de Capital. São exemplos de despesas públicas: 

 

1. Pagamento de juros e outros encargos de empréstimo obtido junto a instituição financeira nacional. 
2. Construção de escolas públicas. 
3. Recolhimento das contribuições previdenciárias dos funcionários públicos. 
4. Aquisição de imóveis utilizados em atividades governamentais anteriormente alugados junto a terceiros. 
5. Pagamento do principal e atualização cambial de empréstimo contraído no exterior. 
6. Aquisição de software administrativo e de gestão hospitalar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Constituem despesas de capital os itens 1, 2, 4 e 5 apenas. 
b) Constituem despesas correntes os itens 1, 3 e 6 apenas. 
c) Constituem despesas de capital os itens 2 e 4 apenas. 
d) Constituem despesas correntes os itens 3, 5 e 6 apenas. 
►e) Constituem despesas de capital os itens 2, 4, 5 e 6 apenas. 

 
 
 
34 - Em relação aos tipos e técnicas de Controle Interno no âmbito do Setor Público, numere a coluna da direita de acordo 

com sua correspondência com os conceitos da coluna da esquerda. 
 

1. Auditoria. 
2. Fiscalização, 
3. Contabilidade, 

(   ) Tem como objetivo garantir a correta execução das ações praticadas, acompanhando 
a realização do ato, atestando a regularidade de sua formação. 

(   ) Tem como objetivo avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, 
certificando a veracidade dos números e comprovando o cumprimento das normas. 

(   ) Tem como objetivo dar segurança ao agente público que pratica o ato ou por ele se 
responsabiliza, constituindo, portanto, controle prévio. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3. 
►b) 2 – 1 – 3. 
c) 3 – 1 – 2. 
d) 2 – 3 – 1. 
e) 1 – 3 – 2. 

 
 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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35 - Em relação ao Controle Externo no âmbito do Setor Público, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. O Poder Legislativo exerce controle sobre o Poder Judiciário, julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal 
nos crimes de responsabilidade. 

2. O Poder Judiciário exerce controle sobre o Poder Executivo, julgando o Presidente da República, o Vice-Presidente, 
e os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade. 

3. O Poder Executivo exerce controle sobre o Poder Legislativo, participando da escolha dos ministros do Tribunal de 
Contas da União. 

4. O Poder Legislativo exerce controle sobre o Poder Executivo, apreciando as contas dos órgãos da Administração 
Pública. 

5. O Poder Executivo exerce controle sobre o Poder Judiciário, participando da escolha dos membros dos Tribunais 
Superiores. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
 
Para resolução das questões 36 e 37, considere o exposto abaixo. 

 
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil para 

os ativos imobilizados a ser observado por entidades do setor público em relação aos critérios de reconhecimento e mensuração dos 
ativos imobilizados, bem como aos valores de depreciação e de perdas por redução ao valor recuperável a serem reconhecidos em 
relação a eles. 

Por sua vez, a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa 
tem como objetivo “estabelecer os procedimentos que a entidade deve aplicar para determinar se o ativo não gerador de caixa é objeto 
de redução ao valor recuperável e assegurar que as perdas por redução ao valor recuperável sejam reconhecidas”, aplicando-se às 
entidades do setor público. 

Considere que um Conselho Regional de Fiscalização do exercício de profissão regulamentada possui um veículo em seu ativo 
imobilizado, utilizado em atividades relacionadas à finalidade do órgão. Esse veículo foi adquirido no início de março/X0, pelo valor de 
$ 63.000. Por se tratar de ativo imobilizado para o qual há mercado secundário com liquidez, determinou-se valor residual de 20% do 
preço de aquisição. A vida útil do veículo foi estipulada em 6 anos, iniciando-se o reconhecimento da depreciação no próprio mês de 
março/X0. No início do mês de junho/X3, esse veículo envolveu-se em um acidente de trânsito, sem que tenha ocorrido perda total, 
porém o reparo estendeu-se até o final do mês agosto/X3. Ao elaborar as demonstrações contábeis do ano X3, o Contador do Conselho 
Regional, motivado por uma possível indicação de que o ativo possa ser objeto de redução ao valor recuperável em função do acidente 
de trânsito, estimou o valor recuperável de serviço do veículo, apurando os seguintes valores: valor justo líquido das despesas estimadas 
de venda do veículo, $ 28.000, e valor em uso, com base no custo de reposição depreciado calculado a partir do preço de aquisição de 
$ 72.000 para o mesmo modelo de veículo novo. 
 
 
36 - O valor contábil deste veículo em 31/12/X3 é: 
 

a) $ 32.900. 
►b) $ 30.800. 
c) $ 27.300. 
d) $ 25.375. 
e) $ 22.750. 

 
37 - De que forma o contador do Conselho Regional deverá proceder em relação ao possível reconhecimento de perda por 

redução ao valor recuperável do veículo? 
 

a) Deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do veículo de $ 2.800, em função de o valor justo deste, 
líquido das despesas estimadas de venda, ser inferior ao respectivo valor contábil em 31/12/X3. 

b) Deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do veículo de $ 4.900, em função de o valor justo deste, 
líquido das despesas estimadas de venda, ser inferior ao respectivo valor contábil em 31/12/X3. 

c) Não há o reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do veículo, uma vez que, diferentemente da Norma 
Brasileira de Contabilidade NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, utilizada por entidades do setor 
privado, a NBC TSP 09 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa não prevê fontes internas de 
informação (como é o caso do dano físico ocasionado ao veículo no acidente de trânsito) como indicação para avaliar se um 
ativo possa ser objeto de redução ao valor recuperável. 

d) Deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do veículo de $ 4.800, em função de o valor em uso do 
veículo, mensurado com base no respectivo custo de reposição depreciado do veículo, calculado a partir do preço de aquisição 
como novo, ser inferior ao respectivo valor contábil em 31/12/X3. 

►e) Tendo em vista que o valor em uso do veículo de $ 35.200, mensurado com base no respectivo custo de reposição depreciado 
do veículo calculado a partir do preço de aquisição como novo ser superior ao valor contábil deste em 31/12/X3, não há o 
reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 
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38 - A Lei 4.320/1964, em seu artigo 101, lista o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro como demonstrações contábeis 
que devem ser elaboradas por entidades públicas. Essas demonstrações também são previstas na NBC TSP 16.6 (R1) – 
Demonstrações contábeis. Com base no exposto, considere as seguintes informações orçamentárias e 
extraorçamentárias do período X1, extraídas do sistema contábil de um ente federativo: 

 

 Previsão inicial de receitas correntes: $ 5.000. 
 Previsão inicial de receitas de capital: $ 1.000. 
 Previsão atualizada de receitas correntes: $ 5.200. 
 Previsão atualizada de receitas de capital: $ 1.000. 
 Receitas correntes realizadas: $ 5.250. 
 Receitas de capital realizadas: $ 900. 
 Dotação inicial de despesas correntes: $ 4.500. 
 Dotação inicial de despesas de capital: $ 1.500. 
 Dotação atualizada de despesas correntes: $ 4.700. 
 Dotação atualizada de despesas de capital: $ 1.500. 
 Despesas correntes empenhadas: $ 4.600. 
 Despesas de capital empenhadas: $ 1.400. 
 Despesas correntes liquidadas: $ 4.400. 
 Despesas de capital liquidadas: $ 1.300. 
 Despesas correntes pagas: $ 4.250. 
 Despesas de capital pagas: $ 1.200. 
 Recebimento de cauções em dinheiro, para devolução em períodos posteriores: $ 100. 
 Devolução de cauções em dinheiro recebidas em períodos anteriores: $ 200. 
 Pagamento de restos a pagar de períodos anteriores: $ 300. 
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa: $ 1.000. 

 

A partir das informações acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) O total de Ingressos evidenciado no Balanço Financeiro do período X1 é $ 6.250. 
b) Apurou-se um excesso de arrecadação orçamentária de $ 50, evidenciado no Balanço Orçamentário do período X1. 
c) Os valores do Total de Restos a Pagar, de Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados para o período 

X1 são $ 550, $ 300 e $ 250, respectivamente. 
►d) O valor de caixa e equivalentes de caixa ao final do período, que compõe o Saldo para o Exercício Seguinte, evidenciado no 

total de Dispêndios do Balanço Financeiro do período X1 desse ente federativo, é $ 1.400. 
e) No total de Dispêndios do Balanço Financeiro do período X1, o valor a ser evidenciado como o total de despesas orçamentárias 

é $ 5.450. 
 
 
 
39 - A Resolução COFEN Nº 0507/2016 instituiu e implementou o Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Anexo à Resolução encontra-se o código, que, em seu Capítulo II, trata das 
penalidades e proibições. Mais especificamente, o artigo 2º desse Capítulo II estabelece que são penalidades disciplinares 
a advertência, a suspensão, a demissão e a destituição de cargo ou função comissionada, e os artigos 3º, 4º, 5º e 6º 
descrevem as faltas administrativas passíveis das referidas penalidades disciplinares. Com base no exposto, assinale 1 
entre os parênteses se a falta administrativa for passível de advertência por escrito, 2 se for passível de suspensão e 3 se 
for passível de demissão. 

 

(   ) Delegar a pessoa estranha à repartição pública, exceto nos casos previstos em lei, atribuição que seja de sua 
competência e responsabilidade. 

(   ) Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
(   ) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato. 
(   ) Recusar fé a documentos públicos. 
(   ) Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 
(   ) Praticar comércio de compra e venda de bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal 

de expediente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

►a) 1 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2. 
b) 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
c) 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1. 
d) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 3. 
e) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 
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40 - A Demonstração das Variações Patrimoniais, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/64, tem como objetivo, de acordo com a 
NBC TSP 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis, evidenciar as variações verificadas no patrimônio, indicando o resultado 
patrimonial do exercício, por meio da confrontação entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. Ao final 
do período X1, um município apresentou os seguintes valores, extraídos de seu sistema contábil: 

 

 Alienação de bens imóveis, pelo valor de $ 1.000, cujo valor contábil na data era $ 930. 
 Alienação de bens imóveis, pelo valor de $ 400, cujo valor contábil na data era $ 450. 
 Previsão atualizada de receitas tributárias: $ 3.600. 
 Receitas tributárias realizadas: $ 3.560. 
 Transferência intergovernamental recebida a título de cota parte do Fundo de Participação dos Municípios: $ 8.400. 
 Transferência intragovernamental concedida à Câmara de Vereadores: $ 420. 
 Despesa orçamentária de capital empenhada, liquidada e paga, relativa à aquisição de veículos: $ 850. 
 Despesas orçamentárias de custeio empenhadas: $ 8.200. 
 Despesas orçamentárias de custeio inscritas em restos a pagar: $ 450. 
 Depreciação de bens móveis e imóveis: $ 380. 
 Receita orçamentária de capital oriunda de obtenção de financiamentos: $ 1.800. 
 Perda por redução ao valor recuperável de ativos: $ 180. 
 Rendimentos de aplicações financeiras: $ 250. 
 Despesa orçamentária de capital empenhada, liquidada e paga, relativa à amortização de financiamentos: $ 2.400. 
 Juros e encargos de financiamentos obtidos: $ 530. 
 Recebimento de aluguéis de quiosques em praças públicas: $ 270. 
 Receita de equivalência patrimonial relativa a participações societárias em empresas de economia mista: $ 280. 
 Subvenções econômicas concedidas: $ 300. 

 

A partir das informações acima, os valores das Variações Patrimoniais Aumentativas, das Variações Patrimoniais 
Diminutivas e do Resultado Patrimonial do Exercício são, respectivamente. 

 

a) $ 12.830; $ 10.510; $ 2.320. 
b) $ 12.830; $ 9.610; $ 3.220. 
►c) $ 12.870; $ 10.060; $ 2.810. 
d) $ 14.200; $ 10.010; $ 4.190. 
e) $ 16.050; $ 13.310; $ 2.740. 
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RASCUNHO

 

 
 
Os gráficos abaixo relacionam aspectos sociais e econômicos que evidenciam a desigualdade de gênero, bem como a 
diferença entre a população branca e a população preta ou parda no Brasil. 

 

 
 

 
Escreva um texto, refletindo sobre o que os gráficos mostram. 
 

Seu texto deve: 
• contextualizar o assunto; 
• ser autônomo, ou seja, deve trazer as informações para um leitor que não tenha tido acesso à imagem; 
• apresentar um posicionamento baseado nos dados apresentados; 
• mencionar dados extraídos dos gráficos; 
• ter entre 8 e 12 linhas. 
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