CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2018 – PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA

CADERNO DE QUESTÕES

CONTADOR
NÍVEL SUPERIOR
NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 (cinquenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente à Prova Objetiva,
correspondentes ao cargo de sua concorrência, e 01 (uma) prova discursiva, composta por uma proposta de redação.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E, sendo apenas
1 (uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você
foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que
seja realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA), se seus dados estão registrados
corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA
DISCURSIVA).
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS e FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA) deverão ser preenchidas
com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal de
sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 30 (trinta) minutos para o tempo
previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA
DE RESPOSTAS e/ou FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA).
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!
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PROVA DISCURSIVA
A partir da leitura dos 3 textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “OS EFEITOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO PARA O
MERCADO DE TRABALHO”
TEXTO 01

Mercado de trabalho enfrenta desafios com o envelhecimento da população
A população brasileira deve começar a reduzir a partir de 2047. Os dados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostram que o Brasil, que hoje tem população total de 208,5 milhões, alcançará 233,2 milhões em 2047 e, a partir daí, reduzirá
a 228,3 milhões. Ainda segundo o IBGE, a partir de 2039, haverá mais idosos que crianças no país. Neste ano, um a cada quatro
brasileiros terá mais de 65 anos.
O envelhecimento da população traz consequências como o aumento com gastos de saúde e aposentadorias e impactos no
mercado de trabalho, que enfrenta uma espécie de conflito. Isso porque as pessoas, mesmo envelhecendo, desejam ou necessitam
continuar trabalhando, e as empresas, por sua vez, não estão preparadas para manter esses trabalhadores.
“Hoje, nesse contexto laboral, muitas vezes nós já temos três gerações trabalhando de forma conjunta, às vezes quatro. Nós
temos esse impacto de conflitos dentro das nossas casas ou o não entendimento de diferentes gerações. Imagine isso no contexto
industrial... acaba tendo impacto voltado à produtividade”, explica a coordenadora do Centro de Inovação SESI em Longevidade e
Produtividade, Noelly Mercer.
Outra previsão do IBGE é de que, em 2040, a maior parte das equipes de trabalho será de pessoas com mais de 45 anos. O
Centro de Inovação SESI em Longevidade e Produtividade cria soluções para evitar a geração de custos com saúde e perdas de
produtividade. Segundo a coordenadora do centro, o objetivo é fazer com que “as pessoas construam hábitos saudáveis para que elas
cheguem aos 70 anos com capacidade produtiva e qualidade de vida, podendo continuar contribuindo no ambiente de trabalho”.
[...]
Disponível em: https://180graus.com/noticias/mercado-de-trabalho-enfrenta-desafios-com-o-envelhecimento-da-populacao. Acesso em: 26/12/18

.TEXTO 02

O futuro do mercado de trabalho é grisalho! Veja como serão os novos idosos
[...]
Muitas empresas querem contratar serviços dos profissionais seniores, os idosos querem e precisam trabalhar. Para que essa
combinação dê certo, é preciso seguir ampliando as mudanças nas leis trabalhistas, pois, nesse cenário, acredito que os empregados
mais velhos provavelmente desejariam ser produtivos por mais tempo.
Se essa previsão se concretizar, algumas práticas terão de ser revisadas no setor privado, tais como locais de trabalho mais
favoráveis e com uma série de adaptações para os idosos, cargos e horários flexíveis e oportunidades de retreinamento.
Por tudo isso, provavelmente no futuro teremos uma nova visão sobre a velhice. A ideia de envelhecimento deixará de ser
associada ao acréscimo de anos à vida e passará a significar mais vida aos anos.·.
Já passou da hora de termos um novo entendimento sobre o assunto e enxergar as oportunidades de negócios criadas pelo
aumento da população mais velha, com suas necessidades e interesses específicos, algo que poucas empresas já perceberam.
O futuro, sem dúvida, será dos cabelos brancos. Mas se a imagem que lhe veio à mente foi de asilos, consultórios médicos e
hospitais, quebre esse paradigma. Ver idosos por uma ótica discriminatória, de declínio, só consolida estereótipos.
[...]
Disponível em: https://economia.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/daniela-lago/2017/12/09/populacao-idosa-aposentadoria-leis-trabalhistas-carreira.htm. Acesso em: 26/12/18

TEXTO 03

Disponível em: https://istoe.com.br/241607_ENVELHECER+FAZ+BEM+AO+BRASIL/. Acesso em: 26/12/18
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 10
Marketing Multinível muda vidas e movimenta a economia
Desde que iniciei minha jornada de negócios no setor de Marketing Multinível venho reafirmando minha paixão pelo sistema
de vendas diretas. Esse é um setor que tem transformado milhares de vidas nos últimos anos, fazendo com que muitas pessoas
consigam vencer os problemas financeiros, além de contribuir para que a economia do País seja impulsionada.
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) mostram que o setor gera para o Brasil R$ 415
mil em impostos arrecadados para cada R$ 1 milhão investidos. Esse valor é maior que o gerado pela indústria e a agropecuária, por
exemplo.
Em 2017, o setor de vendas diretas foi responsável pela comercialização de 1,9 milhões de itens (produtos e serviços) no
Brasil, o que gerou um volume de negócios que ultrapassa os R$ 45 bilhões. São mais de 4,1 milhões de pessoas trabalhando como
consultores diretos das empresas.
O número deve crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez que se trata de uma área que dá oportunidade de
desenvolvimento pessoal aos mais variados perfis de pessoas, tanto para aqueles que estão começando, como para quem já tem
experiência profissional. Sempre defendi a ideia que o Marketing Multinível é uma atividade inclusiva, que permite que pessoas com
baixo poder aquisitivo, jovens ou idosos, com ou sem escolaridade, sejam empreendedores e tenham as suas vidas transformadas.
Essa transformação não é apenas do ponto de vista financeiro, mas esse modelo de negócio contribui para a qualificação de seus
membros, uma vez que as empresas líderes têm um foco muito grande no treinamento e capacitação de seus consultores.
Os dados da ABEVD corroboram com essa ideia e revelam que, das pessoas que trabalhavam com vendas diretas em 2017,
56% eram mulheres, 44% homens; 62% casados. Além disso, 48% das pessoas têm idade entre 18 e 29 anos e 46% entre 30 e 55
anos; 53% possuem o ensino médio, enquanto 31% finalizaram o ensino superior. Diante desse aumento no número de pessoas
envolvidas com o setor, o Brasil está entre os países que mais realizam vendas diretas em todo o mundo, ocupando a 6ª posição
global e a 2ª nas Américas (Norte, Sul e Central), com 5% de participação nas vendas diretas de todo o mundo.
Na convenção nacional Aloha realizada recentemente, afirmei que esse modelo de negócio está constantemente em busca
de pessoas sem limite de idade, e sem experiência prévia no setor. O importante é que sejam pessoas determinadas, de boa vontade,
e acima de tudo disciplinadas, com o objetivo de trabalhar firme para acabar com o sofrimento da alma do indivíduo causada pela
ignorância e pobreza. Pois acredito firmemente, que esse modelo de negócio é a melhor forma de gerar e distribuir riquezas para
todas as pessoas que o realizam de forma profissional.
Dessa forma acredito que o sistema de Marketing Multinível cumpre, verdadeiramente, um papel social e é um caminho
alternativo para quem quer empreender, e dispõe de poucos recursos para iniciar o próprio negócio, permitindo que milhares de
pessoas conquistem a liberdade financeira.
Por Carlos Wizard Martins
Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/marketing-multinivel-muda-vidas-e-movimenta-a-economia/

QUESTÃO 01

QUESTÃO 03
A oração subordinada adverbial presente em “53% possuem o
ensino médio, enquanto 31% finalizaram o ensino superior” é do
tipo:

Em relação aos padrões gerais de colocação pronominal no
português, a utilização do pronome oblíquo átono em “O
número deve crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez
que se trata de uma área que dá oportunidade de
desenvolvimento pessoal aos mais variados perfis de pessoas”
está:

(A) Consecutiva.
(B) Modal.
(C) Conformativa.
(D) Condicional.
(E) Proporcional.

(A) Correta, pois se refere a um advérbio.
(B) Incorreta, pois se refere a um pronome átono.
(C) Correta, pois sucede uma conjunção subordinativa.
(D) Incorreta, pois está em uma oração reduzida de infinitivo.
(E) Correta, pois está diante de uma oração optativa.

QUESTÃO 04
Na locução verbal da oração “O número deve crescer ainda
mais nos próximos anos”, o verbo auxiliar está empregado no:

QUESTÃO 02

(A) Presente do indicativo.
(B) Presente do subjuntivo.
(C) Infinitivo.
(D) Futuro do presente do indicativo.
(E) Imperativo.

O autor se utiliza, no terceiro parágrafo do texto, da função de
linguagem:
(A) Denotativa.
(B) Expressiva
(C) Conativa.
(D) Metalinguística.
(E) Fática.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 10

Em “Os dados da ABEVD corroboram com essa ideia e
revelam que, das pessoas que trabalhavam com vendas diretas
em 2017, 56% eram mulheres, 44% homens; 62% casados”, o
verbo destacado é sinônimo de todos os termos abaixo,
EXCETO:

O texto permite inferir que:
(A) O Marketing Multinível é o que impulsiona a economia do
Brasil.
(B) O Brasil é um dos pioneiros no sistema de Marketing
Multinível.
(C) O Marketing Multinível não está focado meramente no
aspecto financeiro.
(D) O Brasil é quem mais lucra com o Marketing Multinível no
mundo.
(E) O trabalho no Marketing Multinível leva em conta a
experiência.

(A) Esmorecer.
(B) Consolidar.
(C) Fortalecer.
(D) Consubstanciar.
(E) Vigorizar.
QUESTÃO 06

INFORMÁTICA

A leitura do texto permite afirmar que NÃO há,
morfologicamente, a presença de pronome em:

QUESTÃO 11

(A) Desde que iniciei minha jornada de negócios.
(B) Fazendo com que muitas pessoas consigam vencer.
(C) Como para quem já tem experiência profissional.
(D) 5% de participação nas vendas diretas de todo o mundo.
(E) As pessoas que o realizam de forma profissional.

Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à
forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas
e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um
tipo. Podemos dizer que um software é do tipo “shareware”,
quando:

QUESTÃO 07

(A) É distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas
possui licença para redistribuição.
(B) É disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser
modificado ou redistribuído.
(C) Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário
visualize propagandas durante o uso.
(D) Trata-se de um programa sem “copyright” e, portanto,
distribuído livremente.
(E) É distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento
depois de um período de teste.

Dentre as palavras destacadas, a única não acentuada
graficamente por NÃO ser uma paroxítona é:
(A) Minha paixão pelo sistema.
(B) Trata de uma área que dá oportunidade.
(C) 53% possuem o ensino médio.
(D) Trabalhar firme para acabar com o sofrimento.
(E) Para quem quer empreender.
QUESTÃO 08
Há desvio à Norma Padrão em relação à concordância nominal
em:

QUESTÃO 12
Um vírus pode ser definido como qualquer tipo de software
malicioso que busque capturar, alterar ou expor informações
privadas. Eles também podem modificar configurações de
computadores e dar o controle de uma máquina a um hacker.
Existem vários tipos de vírus espalhados pelo cenário virtual e
entre eles temos o “keylogger”, cuja ação é:

(A) Esse é um setor que tem transformado milhares de vidas
nos últimos anos.
(B) O setor gera para o Brasil R$ 415 mil em impostos
arrecadados para cada R$ 1 milhão investidos.
(C) Sempre defendi a ideia que o Marketing Multinível é uma
atividade inclusiva.
(D) O importante é que sejam pessoas determinadas, de boa
vontade, e acima de tudo disciplinadas.
(E) Dessa forma acredito que o sistema de Marketing Multinível
cumpre, verdadeiramente, um papel social.

(A) Capturar todas as informações que são digitadas em um
computador.
(B) Ataque a dados críticos empresariais, incluindo valores
financeiros.
(C) Capturar informações de usuários sem que eles tenham
conhecimento.
(D) Criar cópias adicionais de si mesmos dentro das máquinas
onde estão inseridos.
(E) Se disfarçar como software legítimo, para na hora da
instalação, causar danos ao computador.

QUESTÃO 09
No título do texto, a palavra vidas assume função sintática de:
(A) Predicativo do sujeito.
(B) Complemento nominal.
(C) Adjunto adnominal.
(D) Objeto direto.
(E) Predicativo do objeto.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 13

O sistema operacional de um computador é considerado o
programa mais importante que nele pode ser instalado. É ele
que possibilita que o usuário comande todas as funções da
máquina. Dentre esses comandos existem os chamados
“atalhos” que nada mais são do que combinações de teclas que
promovem certas ações. Para que um usuário possa desfazer
uma ação executada ele deverá usar o atalho:

A Internet não pode ser entendida apenas como um sistema
físico de comunicação entre as pessoas. Ela também deve ser
entendida como um conjunto de serviços disponibilizados para
seus usuários. Dentre esses serviços temos o FTP, considerado
um dos primeiros serviços ofertados pela grande rede. Esse
serviço trata de:

(A) Ctrl + Z.
(B) Ctrl + D.
(C) Shift + F2.
(D) Ctrl + E.
(E) Shift + D.

(A) Método utilizado para comunicação entre usuários da
Internet, permitindo que sejam enviadas mensagens escritas
para outras pessoas que tenham acesso à grande rede, em
qualquer lugar do mundo. A manipulação das mensagens é
feita por uma aplicação cliente instalada no computador.
(B) Transferência de arquivo baseado em menus. Nesse serviço
não há necessidade de busca por meio de diretórios, pois
apresenta uma interface baseada em menus que descrevem
os arquivos disponíveis. Basta o usuário escolher a opção
desejada no menu apresentado.
(C) Procura de informações desenvolvidas para a Internet que
cria um banco de dados central de arquivos que estão
disponíveis em sites pela Web. Exige uma aplicação clienteservidor para que a transmissão e a recepção de dados
possam ser disponibilizadas.
(D) Procura em conjuntos de banco de dados indexados com
palavras-chave dos documentos que constam nos arquivos
e retorna ao usuário os endereços para localização desses
arquivos. Esse serviço necessita de uma aplicação cliente
na máquina do usuário.
(E) Localizar e mover arquivos de um lugar para outro da rede.
Um usuário pode se conectar a outro computador remoto
(servidor ou não), procurar em uma lista de arquivos
disponíveis para esse serviço e transferir os arquivos
escolhidos para o seu computador.

QUESTÃO 16
A interface entre programas aplicativos e o serviço de entrega
confiável do TCP/IP pode ser caracterizada por vários
elementos e, entre eles, temos a conexão. Essa conexão
consiste em dois fluxos independentes que vão em direção
opostas, sem qualquer interação aparente. A vantagem desse
tipo de conexão é que o protocolo básico pode enviar
informações de controle para um fluxo de volta para a origem
em datagramas, transportando dados na direção oposta. Essa
conexão é chamada de:
(A) Back flux.
(B) Half duplex.
(C) Double simplex.
(D) High simplex.
(E) Full duplex.
QUESTÃO 17
João é proprietário de uma empresa de comércio de produtos
de higiene e limpeza que está há vários anos no mercado. Por
possuir uma infinidade de clientes e muitos fornecedores irá
precisar adquirir um HD externo de 1TB para que possa gravar
todos os dados cadastrais dos mesmos. Com esse HD, João
poderá armazenar dados na ordem de:

QUESTÃO 14
No editor de texto MS Word da Microsoft, versão 2010, existem
vários recursos que possibilitem seu usuário configurar o
documento a ser elaborado sob diversas formas. A imagem
abaixo identifica três desses recursos.

(A) 1.120 GB.
(B) 1.000 GB.
(C) 1.048 GB.
(D) 1.024 GB.
(E) 1.064 GB.
QUESTÃO 18
Na elaboração de planilhas eletrônicas usando-se o MS Office
Excel 2010, um usuário poderá organizar os dados elaborados
para que sejam mais facilmente analisados, colocando-os, por
exemplo, numa ordem crescente ou decrescente. Para que
essa ação seja iniciada, o usuário deverá acessar qual opção
do menu principal do software em questão?

Os recursos acima podem ser encontrados no menu principal
do software, na opção:
(A) Exibição.
(B) Layout de página.
(C) Referências.
(D) Configurações.
(E) Inserir.

(A) Dados.
(B) Inserir.
(C) Classificar.
(D) Página inicial.
(E) Macros.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Dentre os diversos conceitos observados no cenário da
Informática, vimos o que se refere a dados e à informação.
Aponte a alternativa que adequadamente exemplifica o
significado de “informação”, no contexto computacional.

De acordo com o CPC 36 (R3) – “Demonstrações consolidadas”
(IFRS 10), assinale a alternativa correta.
(A) Quanto ao alcance da norma, a entidade que seja
controladora deve apresentar demonstrações consolidadas,
não havendo exceções quanto à não-apresentação das
demonstrações consolidadas.
(B) O investidor controla a investida quando está exposto a, ou
tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar
esses retornos por meio de seu poder sobre a investida.
(C) Dois ou mais investidores controlam coletivamente a
investida quando devem agir em conjunto para dirigir as
atividades irrelevantes.
(D) O investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos
existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as
atividades relevantes, ou seja, as atividades que não afetam
significativamente os retornos da investida.
(E) A consolidação da investida se inicia a partir da data em que
o investidor obtiver o controle da investida e cessa quando a
investida apresentar prejuízos.

(A) Soma de preço unitário X Qtd.
(B) Valor total da fatura: R$-250,00.
(C) Medição X Métrica de temperatura.
(D) Data nascimento: 16/07/61.
(E) Métrica distância X Medição: 100km.
QUESTÃO 20
No menu principal do software MS Office Power Point 2010, da
Microsoft, encontra-se, entre outras, a opção “Exibição”. Nessa
opção estão disponíveis vários recursos de exibição dos slides
elaborados para uma apresentação. Entre esses recursos
temos, EXCETO:
(A) Anotações.
(B) Linhas de grade.
(C) Ajustar à janela.
(D) Verificar ortografia.
(E) Classificação de slides.

QUESTÃO 23
A Cia CASCAVEL possui 65% de ações com direito a voto
sobre a Cia NAJA, cujo Patrimônio líquido equivale a R$
2.000,000,00. Durante o exercício de 2017, a Cia NAJA
apresentou um lucro de R$ 200.000,00. Diante dos dados
apresentados e de acordo com o CPC 18 (R3) - Investimento
em coligada, controlada e em Empreendimento Controlado em
conjunto, a Cia CASCAVE L efetuará um registro de:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A Indústria de bolas “Bola na Rede fabrica apenas um tipo de
bola e durante o primeiro semestre de 2018 produziu 8.000
unidades de bolas e apresentou seus gastos abaixo:
Depreciação de máquinas da fábrica
Aluguel da Fábrica
Comissão de vendedores
Impostos da Fábrica
Matéria-prima consumida
Aluguel da Administração
Salário supervisor da fábrica
Mão-obra-direta
Salário da diretoria
Mão-de-obra-indireta

R$ 8.500,00
R$ 10.000,00
R$ 22.000,00
R$ 18.000,00
R$ 80.000,00
R$ 8.000,00
R$ 18.000,00
R$ 65.000,00
R$ 55.000,00
R$ 35.000,00

(A) Crédito de investimento na Cia NAJA no valor de R$
130.000,00.
(B) Crédito de Receita de equivalência patrimonial no valor de
R$ 200.000,00.
(C) Débito de Receita de equivalência patrimonial no valor de
R$ 200.000,00.
(D) Crédito de Receita de equivalência patrimonial no valor de
R$ 130.000,00.
(E) Débito de investimento na cia NAJA no valor de R$
200.000,00.

De acordo com os dados apresentados e sabendo que a
Indústria adota o método de custeio por absorção, o custo total
da produção corresponde a:

QUESTÃO 24
A Cia Patriota possui 45% de ações com direito a votos da Cia
Nacional. O valor do Patrimônio líquido da Cia Nacional está
apurado de acordo com as práticas contábeis brasileiras, cujo
valor equivale a R$ 500.000,00. O valor pago do investimento
equivale a R$ 300.000,00 e o valor justo do Patrimônio líquido
da Cia Nacional na data da aquisição equivale a R$ 620.000,00,
desconsiderando qualquer tributação sobre a operação,
assinale a alternativa correta:

(A) R$ 319.500,00.
(B) R$ 81.000,00.
(C) R$ 234.500,00.
(D) R$ 256.500,00.
(E) R$ 199.500,00.

(A) Haverá uma mais valia no valor de R$ 120.000,00.
(B) Haverá um GOODWILL no valor de R$ 200.000,00.
(C) Haverá uma menos valia no valor de R$ 54.000,00.
(D) Haverá um GOODWILL no valor de R$ 120.000,00.
(E) Haverá uma mais valia no valor de R$ 54.000,00.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

De acordo com os procedimentos de Auditoria, assinale a
opção correta:

Conforme os Pronunciamentos, as Interpretações e as
Orientações do CPC, e conforme as Normas Internacionais de
Contabilidade emitida pelo IASB, observando a legislação
brasileira no que concerne ao critério de avaliação dos Ativos e
do registro dos passivos, assinale a alternativa correta.

(A) Os testes substantivos visam à obtenção de precisão e
segurança de que os procedimentos de controle interno
estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento e cumprimento.
(B) Os testes de observância visam à obtenção de evidência
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelo sistema contábil da entidade.
(C) Os testes substantivos dividem-se em testes de transações
e saldos e procedimentos de revisão sintética.
(D) Na aplicação do teste de observância, devem ser
considerados os procedimentos de inspeção, observação e
investigação.
(E) A informação suficiente é aquela que, sendo confiável,
propicia a melhor evidência alcançável, por meio do uso
apropriado das técnicas de Auditoria.

(A) Contas a receber, o valor dos títulos mais estimativas de
perdas para reduzi-los ao valor provável de realização.
(B) Estoques, ao custo de aquisição ou de fabricação, reduzido
por estimativas de perdas para ajustá-lo ao preço de
mercado, quando este for inferior. Nos produtos agrícolas e
em certas commodities, ao valor justo.
(C) Intangível, pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização, quando aplicável,
ajustado ao valor recuperável se este for maior.
(D) Ativo imobilizado, ao valor de mercado, deduzido da
depreciação pelo desgaste ou perda de utilidade ou
amortização ou exaustão.
(E) Investimentos relevantes em coligadas e controladas
(incluindo Joint Ventures), pelo método de equivalência
patrimonial, ou seja, com base no valor do Capital Social da
coligada ou controlada proporcionalmente à participação
acionária.

QUESTÃO 26
A Entidade Empresarial SUCESSO apresentou seus saldos de
contas referentes ao mês de setembro/18. Observe-os:
CONTAS
Depreciação acumulada
Estoques
Salários a pagar
Veículos
Reservas de Lucros
Duplicatas a receber a curto
prazo
Adiantamento de salários
Fornecedores
Capital a integralizar
Investimentos em coligadas
Capital Social
Duplicatas descontadas
Ações em tesouraria

QUESTÃO 28

SALDOS
R$ 35.0000,00
R$ 120.000,00
R$ 45.000,00
R$ 95.000,00
R$ 130.000,00
R$ 55.000,00

No que concerne à legislação Contábil conforme a ITG 2000
(R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL e legislação pertinente,
assinale a alternativa correta.
(A) A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a
essência financeira da transação.
(B) O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar
alinhado às necessidades de informações de seus usuários
internos.
(C) A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças,
análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de
atribuição e de responsabilidade exclusivas da
administração da entidade.
(D) A escrituração contábil deve ser executada com base em
documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta,
em elementos que comprovem ou evidenciem fatos
contábeis.
(E) As demonstrações contábeis devem ser transcritas no Livro
Diário, completando-se com as assinaturas do titular ou de
representante legal da entidade e na ausência deste, poderá
ser substituída pelo profissional da contabilidade legalmente
habilitado.

R$ 12.000,00
R$ 35.000,00
R$ 80.000,00
R$ 120.000,00
R$ 380.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00

Diante dos saldos das contas patrimoniais apresentados,
assinale a alternativa correta.
(A) O saldo das contas devedoras é de R$ 332.000,00.
(B) O saldo das contas credores é de R$ 720.000,00.
(C) O saldo do ativo circulante é de R$ 172.000,00.
(D) O saldo do ativo não circulante é R$ 250.000,00
(E) O saldo do passivo circulante é R$ 92.000,00.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

A Entidade empresarial VEÍCULO DOS SONHOS anunciou um
recall de veículos modelos de 2017 a 2019, com motorização a
diesel. De acordo com a montadora, o motivo é uma falha na
trava das portas dianteiras e traseiras, que podem ocasionar
prováveis acidentes. Segundo os engenheiros da montadora,
esta falha pode acontecer em provavelmente 70% dos veículos
comercializados no período de 2017 e 2018.
Com base no Apêndice A do Pronunciamento Técnico CPC 25
– Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e de
acordo com o exemplo hipotético, assinale a alternativa correta
quanto ao tratamento contábil do fato apresentado.

De acordo com o CPC 26 (R4), que dispõe sobre o ATIVO
IMOBILIZADO, assinale a alternativa correta.
(A) Um item do ativo imobilizado que seja classificado para
reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu
valor de mercado.
(B) Um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de
permuta por ativo monetário, ou conjunto de ativos
monetários e não monetários.
(C) Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que
substitua o custo, menos o seu valor contábil.
(D) Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um
ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em
uma transação não forçada entre participantes do mercado
na data de mensuração.
(E) Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do
ativo imobilizado devem ser determinados pela diferença
entre o valor líquido da alienação, se houver,
o valor de custo do item.

(A) Não haverá necessidade de divulgação em notas
explicativas.
(B) A entidade deverá fazer o reconhecimento do passivo
contingente.
(C) A impossibilidade de mensuração por se tratar de uma
estimativa improvável.
(D) De acordo com os motivos apresentados pela montadora
será reconhecida através de notas explicativas uma
Provisão para garantias de produtos, mercadorias e
serviços;
(E) Deverá haver uma Provisão para compensações ou
penalidades por quebra de contratos (contratos onerosos).

QUESTÃO 32
A Entidade Empresaria BOM SOSSEGO que comercializa
colchões, durante o primeiro semestre de 2018, comprou
móveis e utensílios no valor de R$ 250.000,00 com pagamento
realizado 70% à vista e o restante para 60 (sessenta dias).
Diante do fato apresentado, é correto afirmar:

QUESTÃO 30
Segundo o CPC 09 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR
ADICIONADO assinale a alternativa correta:

(A) O valor das contas debitadas corresponde a R$ 175.000,00.
(B) Será realizado um crédito no Ativo imobilizado no valor de
R$ 250.000,00.
(C) Será realizado um crédito de caixa no valor de R$ 250.000,00
(D) Haverá um registro de 2 débitos e um crédito.
(E) Haverá um registro de crédito no passivo circulante no valor de
R$ 75.000,00.

(A) A entidade, sob a forma jurídica de sociedade por ações,
com capital fechado, e outras entidades que a lei assim
estabelecer devem elaborar a DVA e apresentá-la como
parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de
cada exercício social.
(B) Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa,
de forma geral medida pela soma entre o valor das vendas e
os insumos adquiridos de terceiros.
(C) A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos,
buscando apresentar, incluindo os valores que representam
dupla-contagem, a parcela de contribuição que a entidade
tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB).
(D) Depreciação, amortização e exaustão representam os
valores reconhecidos no período e normalmente utilizados
para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades de
investimento e o resultado líquido do exercício.
(E) Insumo adquirido de terceiros representa os valores
relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias,
materiais, energia, serviços, etc., que tenham sido
transformados em despesas do período.

QUESTÃO 33
Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor vir a emitir uma
opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações
contábeis significativamente incorretas. Quanto aos Riscos de
Auditoria, assinale a alternativa correta:
(A) A análise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância em
dois níveis: Geral e Específicos.
(B) As políticas de pessoal e segregação de funções são fatores
irrelevantes quanto à avaliação do ambiente do controle da
entidade.
(C) A função e o envolvimento dos administradores nas
atividades da entidade são insignificantes em relação aos
riscos de auditoria.
(D) O saldo das Contas ou natureza e volume de transações
são considerados relevantes em nível geral.
(E) O auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente
para reduzir o risco de amostragem a um nível máximo
aceitável.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36
O Orçamento governamental é um instrumento de planejamento
e controle que segue regras legais, definidas; contudo, o
planejamento não poderá ser considerado como uma peça
imutável, restringindo a atuação dos gestores públicos através
do seu poder discricionário; sendo assim, seus limites podem
ser alterados através de créditos adicionais. À luz da legislação
vigente sobre créditos adicionais, assinale a alternativa correta.

De acordo com as NBCASP NBC T16.8 aplicadas ao setor
público referente ao Controle Interno, assinale a alternativa
correta.
(A) Controle interno sob o enfoque contábil compreende o
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos
adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de
contribuir para a promoção da eficiência financeira da
entidade.
(B) O ambiente de controle deve demonstrar o grau de
comprometimento em alguns níveis da administração com a
qualidade do controle interno em seu conjunto.
(C) Procedimentos de controle são medidas e ações
estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos inerentes
ou potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à precisão
da informação contábil, classificando-se em procedimentos
de prevenção e procedimentos de detecção.
(D) Monitoramento compreende o acompanhamento dos
pressupostos do controle externo, visando assegurar a sua
adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos
riscos.
(E) O sistema de informação e comunicação da entidade do
setor público deve identificar, armazenar e comunicar toda
informação relevante e irrelevante, na forma e no período
determinados.

(A) Consideram como recursos disponíveis para abertura de
créditos adicionais suplementares e extraordinários os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
(B) O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento,
adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar;
enquanto que os créditos especiais e extraordinários
conservam sua especificidade, demonstrando-se as
despesas realizadas à conta dos mesmos, separadamente.
(C) A reserva de contingência destinada ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos
fiscais imprevistos, não poderá ser utilizada para abertura de
créditos adicionais, visto que não há execução direta da
reserva.
(D) A vigência dos créditos adicionais restringe-se ao exercício
financeiro em que foram autorizados, exceto os créditos
suplementares e extraordinários abertos nos últimos quatro
meses do exercício financeiro, que poderão ter seus saldos
reabertos por instrumento legal apropriado, situação na qual
a vigência fica prorrogada até o término do exercício
financeiro subsequente.
(E) Por crédito orçamentário inicial, entende-se aquele aprovado
pela lei orçamentária anual, constante dos orçamentos
fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas
estatais dependentes.

QUESTÃO 35
Em consonância ao Código de Ética e Disciplina dos
Representantes Comerciais no que concerne às INFRAÇÕES
DISCIPLINARES e das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,
assinale a alternativa correta:
(A) Quando o representante comercial desrespeita qualquer
membro ou funcionário do Conselho Federal ou Regional no
exercício de suas funções, estará cometendo uma falta
grave.
(B) Quando o representante comercial divulga por qualquer
meio, falsa informação em detrimento ou prejuízo de colega
seu, estará cometendo uma falta leve.
(C) Em faltas de extrema gravidade, nas quais não concorram
motivos atenuantes, a suspensão do registro poderá ser
aplicada, preliminarmente, em caráter punitivo ao iniciar-se o
respectivo processo.
(D) Embora a aplicação da penalidade disciplinar independa da
ação cível ou penal, a condenação em processo criminal do
representante comercial, por delito capitulado como falta
grave, importará em cancelamento de seu registro, tão logo
a sentença condenatória do juízo criminal passe em julgado.
(E) Quando a infração for punida com a penalidade de multa, o
seu não-pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da decisão transitada em julgado, importará na
aplicação de penalidade de suspensão do exercício da
profissão, sem prejuízo da cobrança judicial.

QUESTÃO 37
Quantos aos aspectos Constitucionais do Orçamento público
em consonância com a Lei 4.320/64, assinale a alternativa
correta quanto aos instrumentos que compõem o sistema de
planejamento e orçamento:
(A) A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), sob a forma de
projeto, dever ser encaminhada pelo Poder Legislativo ao
Poder Executivo, na esfera Federal até oito meses e meio
antes do encerramento do exercício financeiro.
(B) A LOA (Lei Orçamentária Anual) objetiva viabilizar a
realização das ações planejadas no PPA (Plano Plurianual)
e transformá-lo em realidade.
(C) O último ano do PPA (Plano Plurianual) coincide com o
último ano do mandato do poder executivo.
(D) A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) deverá conter os
anexos de metas Fiscais e de Riscos Orçamentários.
(E) O orçamento da Seguridade Social inclui o orçamento das
ações da saúde, previdência e da educação.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41
O serviço público destina-se única e exclusivamente a atender e
satisfazer as necessidades da coletividade de forma adequada,
atual, módica e continua. Daí a sua caracterização como
Datividade material destinada a satisfazer o interesse do bemcomum, através da prestação de um serviço eficiente, eficaz e
efetivo. Quanto à forma de execução do serviço público, assinale
a alternativa correta.

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e
fatos e estrutura contábil padronizada, de modo a atender a
todos os Entes da Federação e aos demais usuários da
informação contábil, permitindo a geração de base de dados
consistente para compilação de estatísticas e finanças públicas.
Em relação à estrutura PCASP quanto à natureza da
informação contábil, assinale a alternativa correta.

(A) Nas concessões comuns, os serviços são prestados
indiretamente aos usuários (membros da coletividade), que
remuneram o concessionário por meio da tarifa cobrada.
(B) Parceria público-privada (PPP) é uma modalidade especial
de contrato administrativo de concessão de serviço público,
com eventual execução de obras ou fornecimento de bens.
(C) Concessão de serviço público precedida de execução de
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação,
reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de
interesse público, delegada pela concedente, mediante
licitação, na modalidade tomada de preços.
(D) Na concessão de serviços de transportes urbanos de
passageiros, por se tratar de um serviço essencial não há
necessidade de processo licitatório.
(E) A PPP se iguala à concessão comum por envolver
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro
privado e repartição de riscos entre as partes.

(A) Natureza de Informação Patrimonial: registra, processa e
evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados
com a composição do patrimônio público e suas variações
quantitativas.
(B) Natureza de Informação de Controle: registra, processa e
evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir
modificações no patrimônio da entidade do setor público,
bem como aqueles com funções específicas de controle.
(C) Natureza de Informação orçamentária: registra, processa e
evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e
à execução orçamentária e financeira.
(D) Natureza de informação de compensação registra, processa
e evidencia os atos de gestão cujos efeitos não produzam
modificações no patrimônio da entidade do setor público,
bem como aqueles com funções específicas de controle.
(E) Natureza de informações de custos registra e processo
informações de natureza qualitativa e quantitativa do
orçamento público.

QUESTÃO 42
Em relação aos princípios de Auditoria no Setor Público,
assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 39
Considerando a terminologia de custos quanto a fabricação dos
produtos, assinale a alternativa que apresenta apenas custos
indiretos de fabricação.

(A) Os princípios éticos devem estar incorporados ao
comportamento profissional do auditor. O auditor deve se
manter independente, de modo que seus relatórios
apresentados expressem sua opinião de cunho pessoal.
(B) O auditor executa procedimentos para reduzir ou administrar
o risco de chegar a conclusões inapropriadas, reconhecendo
que as limitações inerentes a todas as auditorias significam
que uma auditoria pode fornecer absoluta certeza da
condição-objeto.
(C) Os auditores devem preparar documentação de auditoria a
qual seja suficientemente detalhada para fornecer uma
compreensão clara do trabalho realizado, da evidência
obtida e das conclusões alcançadas.
(D) Os auditores devem realizar auditoria em conformidade com
normas profissionais de controle de qualidade. Os
procedimentos de controle de qualidade devem abranger
questões tais como direção, revisão e supervisão do
processo de auditoria e necessidade de consulta, a fim de
alcançar decisões em assuntos de fácil entendimento.
(E) Determinar a materialidade é uma questão de julgamento
profissional independente da interpretação do auditor,
acerca das necessidades dos usuários.

(A) Aluguel da fábrica, salário do supervisor da fábrica, mão-deobra-direta.
(B) Comissão de vendedores, depreciação de máquinas,
energia da administração.
(C) Impostos da fábrica, mão-de-obra-indireta, comissão de
vendedores.
(D) Publicidade e propaganda, depreciação máquinas da
fábrica, matéria-prima consumida.
(E) Salário supervisor da fábrica, aluguel da fábrica, mão-deobra-indireta.
QUESTÃO 40
O Orçamento Programa pode ser entendido como sendo o
plano de trabalho do governo no qual são especificadas as
proposições concretas que pretende realizar durante o exercício
financeiro. São características do Orçamento Programa,
EXCETO:
(A) Integração planejamento-orçamento.
(B) Acompanhamento físico-financeiro.
(C) Qualificação de objetivos e fixação de metas.
(D) Avaliação de resultados.
(E) Relações de insumos-produtos.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45
Este princípio estabelece que a LOA não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de
crédito suplementar e a contratação de operações de crédito,
nos termos da lei. De acordo com a lei 4.320/64 e NCASP –
Normas de Contabilidade aplicada ao setor público, este
princípio refere-se a (o):

De acordo com o Manual de Normas e procedimentos
Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema
Confere/Cores, no que concerne à concessão de DIÁRIAS e
JETONS, assinale a alternativa correta.
(A) Quando o funcionário acompanhar o presidente ou
autoridade convidada terá direito ao mesmo valor de diária
concedida à autoridade, mesmo que tenha que se hospedar
em local diferente.
(B) O Conselho poderá estabelecer valor diferenciado para a
concessão de diárias em função da duração do serviço e do
local em que seja realizado o evento, considerando a
participação em evento fora do País, quando se verificar que
os valores relativos às diárias fixadas não suportam o custo
da viagem.
(C) Para a prestação de contas das despesas de viagem, é
necessário que o beneficiário apresente, no prazo de 15
(quinze) dias, os comprovantes de despesas.
(D) Os valores das diárias de viagem ao Exterior são fixados por
ato do Tesoureiro do CONFERE, considerando que o
pagamento é feito por cotação entre o valor em Real e
dólares norte-americanos.
(E) O Jeton destina-se a ressarcimento de despesa de
transporte e alimentação, em outro município que não seja o
da residência do Conselheiro convocado para sessão do
Conselho.

(A) Legalidade.
(B) Competência.
(C) Totalidade.
(D) Exclusividade.
(E) Unidade.
QUESTÃO 46
A Entidade Empresarial MALIBU adquiriu, em 11.09.18
máquinas e equipamentos no valor de R$ 130.000,00, cujo
pagamento será para 30 (trinta) dias. Sabe-se que o valor de
mercado na data da transação estava avaliado em R$
145.000,00. A luz dos princípios de Contabilidade e legislação
pertinente, o setor de Contabilidade da Entidade deverá fazer o
registro contábil obedecendo ao princípio do (a):
(A) Prudência.
(B) Oportunidade.
(C) Entidade.
(D) Caixa.
(E) Registro pelo valor original.

QUESTÃO 44
A classificação orçamentária representa o conjunto de
procedimentos técnicos e administrativos de acordo com a
legislação vigente no Brasil e tem como objetivo organizar o
orçamento, obedecendo a regras e a critérios definidos de
padronização. Em consonância à legislação, quanto à
classificação da despesa orçamentária, assinale a alternativa
correta.

QUESTÃO 47
O auditor, ao realizar exames acerca das contratações com
dispensa de licitação, em um determinado Órgão Público, não
conseguiu obter evidências suficientes para suportar sua
opinião, haja vista que a documentação apresentada não
estava de acordo com os demonstrativos de aquisições com
dispensa de licitação. Diante do fato, o auditor concluiu que não
foi possível realizar quaisquer procedimentos em relação às
aquisições e que este fato produzirá efeitos relevantes e
generalizados nas Demonstrações financeiras. De acordo com
o fato hipotético, o auditor deverá emitir um relatório com
opinião modificada do tipo:

(A) A classificação institucional da despesa reflete a estrutura
de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada
em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade
orçamentária.
(B) A classificação funcional da despesa segrega as dotações
orçamentárias em funções, buscando responder
basicamente à indagação “em que área” de ação
governamental a despesa será realizada.
(C) A classificação econômica das despesas objetiva informar
de forma macroeconômica o efeito do gasto do setor público
na economia e possibilitar o seu controle gerencial por meio
de natureza da receita.
(D) Unidade gestora representa o segmento da administração
direta no qual a lei orçamentária anual não conseguia
recursos e que dependa de destaques ou provisões para
executar seus programas de trabalho.
(E) A função programática é definida através dos programas de
governos que estão estruturados em programas orientados
para definição de objetivos estratégicos definidos na LOA
(Lei Orçamentária Anual).

(A) Com ressalva.
(B) Sem ressalva.
(C) Adverso.
(D) Com abstenção de opinião.
(E) Com modificação.
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QUESTÃO 48
Nos termos do REGIMENTO INTERNO do CONSELHO
REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são competências do DIRETORPRESIDENTE, EXCETO:
(A) Rubricar os livros necessários à Secretaria e à Tesouraria;
assinar os seus termos de abertura e de encerramento; e
assinar as carteiras profissionais e os certificados.
(B) Constituir comissões necessárias ao bom funcionamento do
Conselho Regional.
(C) Assinar as Certidões da Dívida Ativa.
(D) Assinar as Resoluções, Portarias, Instruções e Ordens de
Serviços do Conselho Regional.
(E) Encaminhar ao Conselho Federal a cópia da sua Declaração
de Imposto de Renda do exercício em curso, referente ao
calendário do ano anterior.
QUESTÃO 49
A Malharia VESTE BEM investiu o valor de R$ 2.500.000,00 em
imobilizados para a abertura de sua nova Filial para expansão
de seus negócios. Após um ano da abertura de sua nova Filial,
foi apurado um lucro líquido (operacional), de R$ 550.000.00, já
deduzidos os devidos impostos. Admitindo-se que seus
acionistas tem uma expectativa de remuneração mínima de
15% para seus investimentos, o valor econômico agregado
(EVA) corresponde a:
(A) R$ 180.000,00.
(B) R$ 175.000,00.
(C) R$ 175.000,00.
(D) R$ 180.000,00.
(E) R$ 185.000,00.
QUESTÃO 50
A Indústria PODEROSA deseja ratear seu aluguel da fábrica no
valor de R$ 30.000,00 através dos seus departamentos,
conforme área utilizada:
Departamento

Produção

Montagem

Acabamento

Qualidade

Embalage
m

Área

1.500 m²

1.200 m²

1.100 m²

1.000 m²

1.200 m²

De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o
valor rateado por departamento corresponde a:
(A) Produção R$ 5.000,00.
(B) Embalagem R$ 7.500,00.
(C) Acabamento R$ 6.000,00.
(D) Qualidade R$ 5.000,00.
(E) Montagem R$ 5.300,00.
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RASCUNHO DA PROVA DISCURSIVA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
1) A Prova Discursiva (Redação) deverá ser elaborada com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30.
2) O candidato que transcrever na Folha da Prova Discursiva com lápis grafite (ou lapiseira) ou caneta esferográfica de cor diferente
de PRETA ou AZUL será automaticamente eliminado do concurso.
3) Na FOLHA DE REDAÇÃO assine APENAS no local apropriado, pois é vedado assinar ou rubricar na Folha de Redação fora
deste espaço.
4) A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
5) Os critérios de avaliação são: Adequação à proposta e ao gênero; Argumentação; Coesão; Coerência e Gramática; cada critério
possui a pontuação máxima de 4 (quatro) pontos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
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