
 
 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO 
PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO
EDITAL Nº 1 DO PROCESSO SELETIVO SIM

Cargo 103 – Analista Técnico 
 

INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva
(cinco) alternativas de resposta cada uma, e 

o um cartão de respostas ótico personalizado; e
o uma folha de respostas da prova discursiva

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do 
da folha de respostas da prova discursiva

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do 
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:
 

Lágrimas não são argumentos
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a

prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do 
da prova discursiva. 

• Somente será permitido levar o caderno 
provas. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu 
respostas da prova discursiva e retirar-se

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do 
devidamente assinados. 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 
material transparente. 

• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
 
INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(
cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no 
• O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova discursiva

manchados e nem podem conter nenhum 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no 

azul, o espaço a ela correspondente. Marq

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 
DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 

EDITAL Nº 1 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 1/2013, DE 6/11/2013 

Analista Técnico – Contabilidade e Finanças

provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 
(cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta, e 1(uma) questão discursiva;

tico personalizado; e 
folha de respostas da prova discursiva. 

Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e as codificações
folha de respostas da prova discursiva estão corretas. 

, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do 
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

Lágrimas não são argumentos. 
 

dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico e o preenchimento da 

caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da

do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas 
se da sala. 

da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas e a folha de respostas da prova discursiva

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta

Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 
: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager

; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

tida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  

PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na 
. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no 

Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
folha de respostas da prova discursiva não podem ser dobrado

nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com 

rque as respostas assim:
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contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 
apenas uma alternativa correta, e 1(uma) questão discursiva; 

ões do cartão de respostas ótico e 

, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
e o preenchimento da folha de respostas 

da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início das 

cartão de respostas ótico e a folha de 

folha de respostas da prova discursiva 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

e guarde em embalagem fornecida pelo 
pager; notebook; tablet eletrônico; 

; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 

fiscal do IADES. 

e na folha de respostas da prova 
em) corrigido(s), conforme instruções no 

alternativa. 
ser dobrados, amassados, rasurados ou 

é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
19/01/2014 

 
9 horas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 31 a 50 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
Em relação ao ativo intangível, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É registrado pelo custo de aquisição deduzido da 

respectiva amortização. 
(B) Integra o grupo imobilizado no balanço de 

pagamentos. 
(C) São bens físicos destinados à manutenção da 

companhia, que possuem valor econômico para a 
empresa. 

(D) É amortizado em razão da vida útil, não sendo 
relevante se ela é definida ou indefinida. 

(E) Cria um direito para a empresa, mas não possui valor 
econômico futuro. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
No que se refere aos ativos intangível e diferido, a Lei         
no 11.638/2007 provocou diversas alterações. Com base 
nessa informação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As contas do ativo diferido passaram a ser 

classificadas como ativo intangível. 
(B) O grupo ativo intangível foi eliminado das 

demonstrações financeiras e criou-se o grupo ativo 
diferido. 

(C) As contas do ativo intangível, que se referiam a itens 
cuja natureza é de despesa, e não de ativo, foram 
reclassificadas no patrimônio líquido. 

(D) Um ativo diferido é um direito da empresa e, como 
tal, pode ser objeto de transferência de propriedade 
ou venda.  

(E) O ativo diferido compreende gastos que não foram 
apropriados ao resultado do exercício, mas que 
contribuirão para a formação do resultado de 
exercícios futuros. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
A partir de 2008, com a edição de novas normas contábeis, 
houve maior exigência quanto à divulgação de informações 
em notas explicativas, inclusive em relação às transações 
com partes relacionadas. Acerca desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As transações com partes relacionadas referem-se 

apenas àquelas com pessoas jurídicas. 
(B) Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

não são consideradas partes relacionadas. 
(C) As transações com a pessoa física ocupante de cargo 

de direção ou controle em uma pessoa jurídica que é 
parte relacionada não devem ser evidenciadas em 
notas explicativas. 

(D) A divulgação de partes relacionadas nas notas 
explicativas tem por finalidade evidenciar se a 
posição financeira de uma empresa e o respectivo 
resultado foram afetados por essas transações.  

(E) Por razões de sigilo, as divulgações sobre transações 
com partes relacionadas limitam-se a informar a data 
da ocorrência e a identificação da parte, não sendo 
necessário informar montantes, saldos e garantias. 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
A Lei no 6.404/1976, ao tratar das normas sobre 
consolidação, estabelece no art. 250, inciso II, que devem ser 
eliminados os saldos de qualquer conta entre as sociedades. 
Considere o saldo das contas a seguir. 
 

Contas Controladora Controlada 

Caixas e bancos $ 300 $ 50 

Estoques $ 800 $ 100 

Aplicações financeiras de liquidez $ 200 - 

Empréstimos a sociedades controladas e 
coligadas 

$ 300 - 

Duplicatas a receber até 90 dias $ 400* 100 

* Do total de duplicatas a receber na Controladora, $ 250 referem-se à venda 
de mercadorias à Controlada. 
 
Quanto ao balanço consolidado e com base nas informações 
apresentadas, é correto afirmar que o ativo circulante 
totalizou 
 
(A) $ 1.700. 
(B) $ 1.900. 
(C) $ 1.950. 
(D) $ 2.000.  
(E) $ 2.250. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 

Para fins de contabilização dos investimentos em coligadas e 
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, 
considera-se o critério de influência significativa. No que se 
refere a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A influência significativa define-se da mesma forma 

que o critério de relevância, ou seja, investimentos 
cujo valor contábil, em conjunto, seja maior que 15% 
do patrimônio líquido da investidora. 

(B) A influência significativa é presumida em 
participações acima de 20% na coligada ou 
controlada, mas pode-se reconhecer um investimento 
pelo método de equivalência patrimonial com 
participação inferior a esse percentual. 

(C) Todo investimento em coligadas ou em controladas 
superior a 20% será obrigatoriamente reconhecido 
pelo método de equivalência patrimonial. 

(D) A influência significativa define-se objetivamente. 
Portanto, se a participação na coligada ou controlada 
é superior a 20%, então, necessariamente, está 
caracterizada a influência significativa.  

(E) O critério de relevância é determinante para fins de 
aplicação do método de equivalência patrimonial. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Em relação ao ágio recebido na venda de ações, é correto 
afirmar que ele deverá ser contabilizado como 
 
(A) reservas de capital. 
(B) reservas de lucros. 
(C) reservas de reavaliação. 
(D) reservas livres. 
(E) capital social. 



 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FUNPRESP-EXE/2013          103 – Analista Técnico – Contabilidade e Finanças PÁGINA 8/12 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Quanto à Lei no 11.941/2009, que alterou significativamente 
a estrutura do balanço patrimonial, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O ativo compõe-se dos seguintes grupos: ativo 

circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo 
permanente. 

(B) A estrutura do balanço patrimonial permite a análise 
da situação financeira da companhia, evidenciando o 
próprio patrimônio. 

(C) O patrimônio líquido é parte integrante do passivo 
exigível. 

(D) As contas do ativo circulante são apresentadas em 
ordem decrescente do grau de exigibilidade.  

(E) O balanço patrimonial evidencia o lucro ou prejuízo 
obtido pela companhia no exercício. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Considere que a empresa Magistral Ltda. foi incorporada 
pela empresa Estrutura S.A. Nesse caso hipotético, é correto 
afirmar que a(o) 
 
(A) empresa Magistral Ltda. será liquidada, mas não 

extinta. 
(B) empresa Magistral Ltda. passou de sociedade 

limitada para sociedade anônima. 
(C) capital da empresa Magistral Ltda. será aumentado. 
(D) empresa Magistral Ltda. e a Estrutura S.A. serão 

extintas, surgindo uma nova sociedade.  
(E) empresa Magistral Ltda. será extinta e o respectivo 

patrimônio transferido para a empresa Estrutura S.A. 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
A introdução da demonstração do valor agregado (DVA) na 
contabilidade brasileira proporcionou acesso a informações 
sobre o impacto social gerado pelas empresas. No que se 
refere a esse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A DVA é uma demonstração complementar à 

demonstração do resultado do exercício (DRE), 
tendo, contudo, um enfoque mais restritivo. 

(B) A DVA evidencia o resultado apurado por meio do 
lucro líquido. 

(C) Apesar de evidenciar a riqueza gerada para todas as 
partes impactadas pela empresa, a DVA não integra o 
balanço social. 

(D) Dada a abrangência do enfoque social contido na 
DVA, sua publicação é obrigatória para todas as 
companhias, conforme estabelecido na Lei no 
11.638/2007.  

(E) A DVA evidencia a riqueza gerada pela companhia e 
a forma como essa riqueza foi distribuída entre 
acionistas, fornecedores de capital, empregados e 
governo. 

QUESTÃO 40  ______________________  
 
Analise a demonstração da mutação do Ativo líquido por 
plano de benefícios a seguir, conforme modelo apresentado 
no Anexo B da Resolução CNPC no 8/2011.  
 
  2012 

A) Ativo líquido – início do exercício 8.125 

1. Adições   

Contribuições previdenciais 30 

Resultado positivo dos investimentos – Gestão 

previdencial 
1.713 

2. Destinações   

Benefícios - 610 

Resultado negativo dos investimentos – Gestão 

previdencial 
- 116 

Constituição de contingências - Gestão previdencial - 240 

Custeio administrativo - 10 

3. Acréscimo no ativo líquido    

Provisões matemáticas 947 

Superávit técnico do exercício - 1.130 

Fundos previdenciais 950 

4. Operações transitórias 
 

B) Ativo líquido – final do exercício 
 

C) Fundos não previdenciais 41 

 
Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o 
Ativo líquido – final do exercício totalizou 
 
(A) 7.358. 
(B) 8.892. 
(C) 8.933. 
(D) 9.659. 
(E) 9.700. 
 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
A adoção de determinado critério para avaliação de um ativo 
deve ser mantida ao longo dos anos, evitando-se, tanto 
quanto possível, a alteração de critério. Na hipótese de 
mudança de critério, deve-se evidenciar o fato em nota 
explicativa. É correto afirmar que o texto apresentado se 
refere ao(à) 
 
(A) princípio da prudência. 
(B) princípio do custo como base do valor. 
(C) convenção da consistência. 
(D) convenção da materialidade.  
(E) convenção do conservadorismo. 
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QUESTÃO 42 ______________________  
 
A companhia Vitória S.A. fez uma aplicação pré-fixada de   
$ 80.000 em fundos de investimento financeiro (FIF), pelo 
prazo de um mês, a juros de 5%. Com base nesse caso 
hipotético, assinale a alternativa que corresponde ao 
lançamento antecipado do rendimento. 
 
(A) D – Aplicações financeiras – $ 80.000. 

C – Bancos c/ movimento – $ 80.000. 
(B) D – Receita financeira a apropriar – $ 84.000. 

C – Rendimentos – $ 84.000. 
(C) D – Aplicações financeiras – $ 84.000. 

C – Bancos c/ movimento – $ 80.000. 
C – Receita financeira a apropriar – $ 4.000. 

(D) D – Bancos c/ movimento – $ 84.000. 
C – Aplicações financeiras – $ 84.000. 

(E) D – Aplicações financeiras – $ 84.000. 
C – Receita financeira a apropriar – $ 80.000. 
C – Bancos c/ movimento – $ 4.000. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Anualmente, as entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPC) são obrigadas a apresentar 
demonstrativos contábeis e pareceres, além da manifestação 
do Conselho Deliberativo com aprovação das demonstrações 
contábeis. Com base nessas informações, é correto afirmar 
que o demonstrativo cuja apresentação é facultativa trata-se 
do(a) 
 
(A) balanço patrimonial consolidado. 
(B) demonstração da mutação do patrimônio social. 
(C) demonstração do plano de gestão administrativa por 

plano de benefício. 
(D) demonstração do ativo líquido por plano de 

benefício. 
(E) demonstração das obrigações atuariais por plano de 

benefício. 
 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
Uma aplicação financeira em fundos de renda fixa, em que 
não há restrições para o resgate, será classificada no grupo de 
 
(A) investimentos temporários. 
(B) investimentos. 
(C) ativo não circulante. 
(D) realizável a longo prazo. 
(E) disponibilidades. 
 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
Em relação à conta ações em tesouraria, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É uma conta do ativo não circulante. 
(B) É uma conta retificadora do patrimônio líquido. 
(C) Apresenta saldo de natureza credora. 
(D) Registra a parcela do capital social não integralizado. 
(E) Registra os investimentos da companhia em ações de 

outras companhias. 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
No Brasil, podem ser identificados dois modelos que 
definem a estrutura conceitual básica da contabilidade. O 
primeiro foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (IPECAFI), e o 
segundo, desenvolvido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Acerca desses modelos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) utiliza o 

modelo CFC como base para o delineamento das 
respectivas políticas contábeis. 

(B) Os dois modelos são equivalentes e não se pode 
apontar diferenças relevantes entre eles. 

(C) A estrutura lógica do modelo CFC é hierarquizada, 
isto é, define-se primeiro o objetivo da contabilidade 
para, só então, serem estabelecidos os princípios. 

(D) O modelo IPECAFI classifica os princípios contábeis 
em três categorias: os postulados, os princípios 
propriamente ditos e as convenções.  

(E) No modelo IPECAFI, os princípios são tratados 
como verdades absolutas, devendo o objetivo da 
contabilidade se conformar aos princípios. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
Considere, hipoteticamente, que uma aplicação financeira em 
certificados de depósitos bancários (CDB) no valor de           
$ 100.000 foi realizada em 15/12/2010, para ser resgatada em 
30 dias pelo valor de $ 106.000. Assinale a alternativa que 
apresenta o registro contábil referente a essa aplicação. 
 
(A) Na apropriação da receita em 31/12/2010: 

D – Receita financeira a apropriar – $ 3.000. 
C – Rendimentos de aplicação financeira – $ 3.000. 

(B) Na apropriação da receita em 15/01/2011: 
D – Receita financeira a apropriar – $ 6.000. 
C – Rendimentos de aplicação financeira – $ 6.000. 

(C) Na aplicação em 15/12/2010: 
D – Aplicações financeiras – $ 100.000. 
C – Banco c/ movimento – $ 100.000. 
C – Rendimento de aplicação financeira – $ 6.000. 

(D) Na apropriação da receita em 31/12/2010: 
D – Receita financeira a apropriar – $ 0. 
C – Rendimentos de aplicação financeira – $ 0. 

(E) No resgate em 15/01/2011: 
D – Banco c/ movimento – $ 100.000. 
C – Aplicações financeiras – $ 100.000. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
O rendimento das aplicações financeiras em renda fixa será 
contabilizado 
 
(A) somente no resgate da aplicação. 
(B) antecipadamente, no caso de aplicações pré-fixadas. 
(C) pelo regime de competência. 
(D) pelo regime de competência, no caso de aplicações 

pré-fixadas, e pelo regime de caixa, no caso de 
aplicações pós-fixadas. 

(E) pelo regime de caixa. 



 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FUNPRESP-EXE/2013          103 – Analista Técnico – Contabilidade e Finanças PÁGINA 10/12 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
A aplicação em títulos e valores mobiliários, sem a intenção 
de permanência, classifica-se como investimentos 
 
(A) permanentes. 
(B) de baixa liquidez. 
(C) a fundo perdido. 
(D) temporários. 
(E) em renda fixa. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Acerca do plano de contas aplicado às entidades fechadas de 
previdência complementar (EFPC), assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Abrange, na própria estrutura, apenas as contas do 

ativo e do passivo, de forma analítica e sintética. 
(B) Pode ser alterado, a critério das EFPC, para a 

inclusão ou exclusão de contas. 
(C) Pode ser alterado somente mediante solicitação à 

Previc. 
(D) Apresenta apenas a estrutura de contas sintética, 

deixando a estrutura analítica para ser elaborada 
pelas EFPC, de acordo com as respectivas 
peculiaridades. 

(E) É único para todas as EFPC, não podendo ser 
alterado. 

 
Área livre 
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PROVA DISCURSIVA 
 

Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 

• A prova discursiva consiste na elaboração de um texto dissertativo. 
• A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de 

material transparente. 
• A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e não deverá conter, em outro local 

que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. 
• A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
• A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
• O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da 

prova discursiva. 
• O texto deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema 

apresentado. 

 
Leia, com atenção, a informação a seguir. 
 

 
Normas internacionais 

 
 

A contabilidade brasileira vem atravessando, em anos recentes, um processo de convergência às normas internacionais, sobretudo 
com a adoção de International Financial Reporting Standards (IFRS). O marco nesse processo foi a promulgação da Lei              
no 11.638/2007 que alterou substancialmente a Lei da S. A. – Lei no 6.404/1976.  
 
Com relação a esse assunto, e considerando que a informação apresentada tem caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) a relevância e o que significou a adoção do padrão internacional de contabilidade no Brasil; 
b) as principais mudanças ocorridas nos grupos ativo diferido e ativo intangível;  
c) a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP) com base nas novas normas, destacando o conceito de 
influência significativa. 

 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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