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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! 
 

DESTAQUE AQUI 
 

01  06  11  16  21  26  31  36  41  46  

02  07  12  17  22  27  32  37  42  47  

03  08  13  18  23  28  33  38  43  48  

04  09  14  19  24  29  34  39  44  49  

05  10  15  20  25  30  35  40  45  50  

 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:   
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “A RELAÇÃO ENTRE TURISMO E 
MEIO AMBIENTE: DANOS E CUIDADOS” 
 

TEXTO 01 
Turismo e a poluição dos oceanos 

 

 Como se sabe, os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra e, atualmente, bilhões de pessoas moram em cidades e vilarejos 
costeiros, sobrevivendo quase exclusivamente da pesca e do turismo relacionado às suas belezas naturais. O turismo é fortemente 
dependente dos oceanos. Milhões de viajantes em todo o mundo procuram locais à beira-mar para relaxar, praticar esportes aquáticos 
- como mergulho, vela e pesca - ou simplesmente para sentir a brisa e apreciar um bom jantar diante da paisagem. Praias como as das 
Ilhas Seychelles, do Havaí, de países caribenhos e da costa brasileira são apenas alguns exemplos de lugares paradisíacos que têm 
sua atividade turística inteiramente dependente dos mares. Nesses locais, foram construídos grandes empreendimentos hoteleiros cada 
vez melhores e mais bem equipados, com mais variedade de atividades e itens de conforto para o bem-estar dos turistas. E todos esses 
investimentos, cujo objetivo é atrair mais clientes, podem ser colocados a perder se a indústria turística e, em maior escala, toda a 
população do planeta não começarem a se preocupar de verdade com a poluição dos oceanos. No começo deste ano chegou ao público 
a informação, retirada da respeitada revista Science, de que 40% dos oceanos já estão deteriorados e quase não existem mais locais 
no planeta sem poluição marinha. A informação confirma a crença de que a atuação humana desregrada não compromete apenas as 
porções de terra emersas. As águas e tudo o que está submerso também sofrem com o uso indiscriminado e não sustentável dos 
recursos naturais.Não sabemos quantas espécies ainda desconhecidas do homem estão sob risco por causa da poluição marinha. O 
ser humano também sofre prejuízos diretos com o problema em vista de sua dependência milenar dos recursos marinhos para alimento 
- atualmente, também como fonte turística. A pesca predatória compromete o estoque natural de pescado. O estudo publicado na 
Science concluiu que praticamente todas as regiões costeiras do globo estão altamente poluídas e mais da metade dos grupos de seres 
vivos sumiu do ecossistema marinho. Os cientistas listaram fontes de impacto como poluição orgânica por pesticidas, lixo de navios e 
portos, excesso de pesca, mudanças climáticas pelo aquecimento global, introdução de espécies exóticas em ecossistemas aos quais 
elas não pertencem e construção de plataformas de petróleo. Infelizmente, já não é raro encontrar locais turísticos com praias tão 
poluídas que as atividades dentro d''água se tornam pouco recomendadas [...]. 
 

https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,turismo-e-a-poluicao-dos-oceanos,145366. Acesso em: 13/01/19 

 
TEXTO 02 

Turismo, novo vilão da Amazônia 
 

 Além do desmatamento e da poluição causada pela extração de minérios, o frágil bioma amazônico luta agora contra um novo 
inimigo: o turismo. Ele aparece numa pesquisa conduzida pelo geógrafo Mauro do Nascimento, da Universidade do Estado do 
Amazonas, como um dos principais motivos para a degradação da natureza na margem esquerda do rio Negro, entre o arquipélago de 
Anavilhanas e o igarapé Tarumã. “Em 40 quilômetros de extensão, onde há dezenas de praias e as atividades de turismo e recreação 
são intensas, já é comum ver lixo nas margens do rio e matas ciliares impactadas”, afirma Nascimento. 
 Acessíveis apenas por barco, as praias não têm infraestrutura ou organização para acolher seus visitantes; além disso, já 
começam a ser alvo do mercado imobiliário. Nascimento alerta que a Amazônia precisa urgentemente de marcos regulatórios no 
turismo, a exemplo do que aconteceu em Bonito (MS). 
 [...] 
 

Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/turismo-novo-vilao-da-amazonia/. Acesso em: 13/01/19 

 
TEXTO 03 
 

 
 

Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/charge-lixo-no-mar-poluicao.html. Acesso em: 13/01/19 

PROVA DISCURSIVA 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 10 
 

Nativos digitais: como as novas tecnologias contribuem para o aprendizado infantil 

O uso de tecnologia por crianças exige o acompanhamento cuidadoso dos pais, mas pode trazer bons resultados no aprendizado 
 

 Cada vez mais, a tecnologia é usada no processo de aprendizagem infantil, com ferramentas interativas que facilitam a 
aquisição de conhecimento, o compartilhamento de pontos de vista e a discussão de diferentes ideias, auxiliando no desenvolvimento 
de um pensamento crítico e colaborativo. O Brasil vem em queda no ranking mundial de aprendizado de inglês. De acordo com o Índice 
de Proficiência em Inglês da Education First, em apenas 5 anos o país caiu 10 posições no ranking. Em 2011 ocupava o 31º lugar entre 
80 países. Atualmente, a performance dos brasileiros com o inglês desceu até o posto 41. 
 Em relação ao ensino do inglês na infância, um estudo da plataforma global Lingokids, para crianças de 2 a 8 anos, mostra 
que os pequenos retêm o dobro de vocabulário com o uso de aplicativos, em comparação com os métodos de aprendizado mais 
comuns. "A diversão é um fator chave para a rápida aquisição de vocabulário. Aprender brincando é uma forma muito eficaz de ensino, 
porque motiva as crianças e aumenta consideravelmente o tempo de atenção à atividade. Vídeos e jogos permitem interações com as 
palavras de forma divertida”, diz Cristobal Viedma, CEO e fundador de Lingokids. 
 Há alguns anos, os pais tentavam decidir o tempo que seria permitido para seus filhos assistirem a televisão e jogarem 
videogame. Recentemente, essa preocupação passou a se estender para a utilização de tablets, celulares e computador. Desde tenra 
idade, as crianças estão imersas em um mundo tecnológico que influencia seus comportamentos. Por isso, há vários estudos que 
recomendam os limites de utilização de tecnologia, bem como a maneira como os pequenos devem interagir com ela. 
 Para a diretora de tecnologias de aprendizagem da New America Foundation Lisa Guernsey, autora do livro Toque, clique e 
Leia com Michael Levine, crianças a partir de 18 meses já podem se beneficiar do uso de dispositivos tecnológicos. É importante que 
os pais participem ativamente dessas interações, supervisionando a qualidade do conteúdo que seus filhos consomem e o tempo de 
uso, bem como estabelecendo horários para brincadeiras, estudo, refeições e descanso. 
 A jornalista Anya Kamenetz, autora do livro A arte do tempo de tela, compartilha da mesma ideia e assinala que “há um exagero 
quando se fala dos malefícios das telas” e que o importante é o acompanhamento ativo dos pais. “As crianças precisam da nossa ajuda 
para aprender a respeito das mídias e para interpretar o que veem. E ao ouvir seus filhos, você também pode compreender seus 
interesses. A paternidade digital positiva exige dedicação”, salienta a especialista. 
 Com conteúdo da Divisão de Ensino da Língua Inglesa (ELT) da Oxford University Press, o aplicativo da Lingokids contém 
diferentes tipos de atividades, como vídeos e músicas com personagens animados, jogos e exercícios de alfabetização para atender a 
diferentes estilos de aprendizagem. Como 50% da capacidade de aprender é desenvolvida nos primeiros anos de vida, os sites e 
aplicativos pedagógicos são uma das formas mais interessantes de apresentar as crianças à tecnologia. A responsabilidade sobre o 
uso dos mesmos, como de tudo o que acontece com as crianças, fica do lado dos papais. 
 

Por Camila Achutti 
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/colunas/Novos-tempos/noticia/2018/08/nativos-digitais-como-novas-tecnologias-contribuem-para-o-aprendizado-infantil.html 

 
 

 

 

Acerca das novas tecnologias, o texto permite afirmar que: 
 

(A) Foram inicialmente criadas para facilitar o aprendizado de 
uma segunda língua. 

(B) Ajudam mais do que os pais na aquisição do aprendizado por 
parte da criança. 

(C) Quanto mais tempo uma criança usa aparelhos eletrônicos, 
mais inteligente ela fica. 

(D) São elaboradas para crianças na faixa etária entre dois e oito 
anos de idade. 

(E) Desenvolvem-se com o tempo e passam a requerer mais 
cuidados em sua utilização. 

 

 
 

Para fins de se manter a mesma ideia, o termo destacado em 
“Atualmente, a performance dos brasileiros com o inglês desceu até 
o posto 41” só não poderia ser substituído por: 
 

(A) Desempenho. 
(B) Teoria. 
(C) Eficiência. 
(D) Diligência. 
(E) Atuação. 
 

 
 

O vocábulo acentuado na frase “supervisionando a qualidade do 
conteúdo que seus filhos consomem” obedece a regra de acentuação 
dos: 
 

(A) Oxítonos. 
(B) Paroxítonos. 
(C) Ditongos abertos. 
(D) Hiatos. 
(E) Monossílabos tônicos. 
 

 
 

Segundo a norma culta, a utilização de “mesmos” no último 
parágrafo do texto está: 
 

(A) Correta por se tratar de um adjetivo que remete a “igual 
identidade”. 

(B) Incorreta, uma que, nesse caso, caberia o uso de uma 
ênclise. 

(C) Correta por se tratar de um substantivo masculino que 
expressa “a mesma coisa”. 

(D) Incorreta, uma vez que, nesse caso, caberia o uso do 
pronome “eles”. 

(E) Correta por se tratar de um advérbio que remete a “também”. 

LINGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 
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No título do livro de Lisa Guernsey mencionado no texto, os 
verbos estão no: 
 

(A) Infinitivo pessoal. 
(B) Presente do indicativo. 
(C) Particípio. 
(D) Presente do subjuntivo. 
(E) Imperativo. 
 

 
A palavra destacada em “A jornalista Anya Kamenetz” 
demonstra um caso de: 
 

(A) Composição. 
(B) Sufixação. 
(C) Regressão. 
(D) Parassíntese. 
(E) Derivação imprópria. 
 

 
A primeira vírgula, que aparece no primeiro parágrafo do texto, 
foi utilizada para: 
 

(A) Separar um adjunto adverbial. 
(B) Realçar uma locução conjuntiva anteposta. 
(C) Realçar termos importantes. 
(D) Separar uma expressão explicativa. 
(E) Separar uma oração adverbial reduzida. 
 

 
Na oração “Vídeos e jogos permitem interações com as palavras 
de forma divertida” o verbo é: 
 
(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Bitransitivo. 
(D) Pronominal. 
(E) Intransitivo. 
 

 
As duas primeiras palavras do título do texto são: 
 

(A) Um substantivo e um advérbio.  
(B) Uma locução adverbial. 
(C) Um substantivo e um adjetivo. 
(D) Uma locução substantiva. 
(E) Um advérbio e um adjetivo. 
 

 
Pode-se dizer que o sujeito da oração “há vários estudos que 
recomendam os limites de utilização de tecnologia” é: 
 

(A) Oculto. 
(B) Simples. 
(C) Composto. 
(D) Indeterminado. 
(E) Inexistente. 

 

 
 

 
Um conceito correto para Intranet é: 
 

(A) Uma rede de computadores privada que assenta sobre a 
suíte de protocolos da Internet. É de uso exclusivo de um 
determinado local, como a rede de uma empresa, que só 
pode ser acessada pelos seus colaboradores internos. 

(B) Um tipo de rede corporativa que apresenta as mesmas 
características de uma rede internet, mas que apresenta a 
particularidade de oferecer acessos exclusivos a 
determinados usuários considerados vips. 

(C) Um conjunto de redes internet de uma determinada 
corporação que está interligada a um outro conjunto de redes 
de uma outra corporação com o objetivo de trocar e 
compartilhar informações organizacionais. 

(D) Uma denominação dada a toda e qualquer rede que permite 
o acesso do público em geral às informações de uma 
determinada corporação, desde que esses dados não sejam 
vinculados à área financeira e estratégica.  

(E) Trata-se de uma configuração de redes de computadores, 
geralmente estruturada sob a topologia de barramento ou 
linear, que permite que seus usuários possam transmitir 
livremente os arquivos alocados nas pastas públicas.  

 

 
A conexão entre a unidade de disco rígido e o sistema de 
computação acontece por meio da interface controladora. As 
primeiras unidades de disco apresentavam problemas com essa 
conexão, pois quando havia necessidade de aumentar a taxa de 
transferência, ocorria aumento de ruído na conexão. Para 
solucionar essa problemática, uma determinada empresa 
incorporou a interface controladora à própria unidade de disco 
rígido. Essa tecnologia ficou conhecida como: 
 
(A) Serial Interface Device Control, implantada pela empresa 

Seagate. 
(B) Integrated Drive Electronic, implantada pela empresa 

Western Digital. 
(C) Hard Disk Interface Control, implantada pela empresa Fujitsu. 
(D) Serial Drive Control Interface, implantada pela empresa 

Samsung. 
(E) Interface Hard Disk Control, implantada pela empresa Maxtor.  
 

 
“Escalonamento cooperativo” se dá quando a CPU é alocada 
para executar uma determinada atividade específica. Sistemas 
operacionais que usam esse tipo de escalonamento são 
conhecidos como “sistemas operacionais multitarefa 
cooperativa”. Toda essa abordagem está intimamente ligada a 
qual função dos sistemas operacionais? 
 

(A) Gerenciamento de arquivos. 
(B) Gerenciamento da memória principal. 
(C) Controle do sistema de I/O. 
(D) Gerenciamento de processos. 

(E) Suporte ao armazenamento secundário. 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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As ferramentas de busca se tornaram indispensáveis na 
utilização da Internet e demais redes. A busca por conteúdo 
informativo é de suma importância para a execução das mais 
variadas atividades, sejam elas pessoais, acadêmicas ou 
profissionais. Observe a imagem abaixo que mostra uma dessas 
ferramentas e a seguir responda a pergunta. 
 

 

 
 
O ícone apontado pela seta possibilita: 
 

(A)  Alterar o formato de visualização das aplicações. 
(B)  Modificar o modo de navegação do software. 
(C)  Acessar uma lista de aplicativos da ferramenta. 
(D)  Observar e acessar os arquivos que já foram “baixados”. 
(E)  Alternar o tamanho da fonte utilizada no navegador. 

 

 
“É responsável pela configuração dinâmica de endereços IP em 
uma rede de computadores, ou seja, atribui automaticamente um 
endereço IP quando um computador é inicializado ou conectado 
a uma rede de computadores”. 
 

O trecho textual acima se refere ao protocolo: 
 

(A)  SMTP. 
(B)  IMAP. 
(C)  HTTP. 
(D)  SNMP. 
(E)  DHCP. 
 

 
“Uma solução de segurança baseada em hardware ou software 
(mais comum) que, a partir de um conjunto de regras ou 
instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais 
operações de transmissão ou recepção de dados podem ser 
executadas” 
 

O conceito acima se refere a: 
 

(A) Firewall. 
(B) Warm Security. 
(C) Anti-spyware. 
(D) Net Backup. 
(E) Net Security. 

 

O coala é um belo animal 

O coala é um belo animal 

O coala é um belo animal 

 
 
 

 

O coala é um belo animal  

O coala é um belo animal 

O coala é um belo animal 
 

 

 

Observe as disposições textuais e gráficas indicadas pelos 
números 1 e 2, acima. Utilizando-se o MS Word 2013 foi 
modificada a posição da imagem com relação ao texto, da 
posição 1 para a posição 2. Para se obter esse procedimento, 
após o clique com o botão esquerdo do mouse na imagem, os 
passos iniciais podem ser: 

 
(A) Acessar no menu principal a opção “Design” e em seguida a 

opção “Layout de imagem”. 
(B) Na janela que se abre após o clique, escolher a opção 

“formatação” e em seguida a opção “layout”. 
(C) Acessar no menu principal a opção “Formatar” e em seguida 

a opção “Posição”. 
(D) Acessar no menu principal a opção “Layout de imagem” e em 

seguida a opção “formatar”. 
(E) Na janela que se abre após o clique, escolher a opção “layout” 

e em seguida a opção “posição”. 
 

 
 

A informática evolui a cada dia que passa, e novas tecnologias e 
aplicações vão surgindo para oferecer mais soluções ou 
alternativas aos seus usuários. Dentro desse cenário temos a 
“cloud computing”, que se refere a: 
 
(A) Um mecanismo tecnológico observado em redes Intranets 

que permite o uso de aplicações de forma remota. 
(B) Uma aplicação criada para que servidores remotos possam 

compartilhar informações de e-business. 
(C) Um sistema de informação corporativo que pode ser usado a 

longa distância por empresas parceiras. 
(D) Uma forma de armazenamento de dados oferecido através 

da Internet a partir de diversos servidores. 
(E) Um conceito dado para um tipo de Extranet, onde 

computadores estão interligados por uma “nuvem”. 
 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

 1 

2 
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Qual alternativa apresenta considerações corretas a respeito dos 
modelos OSI e TCP/IP? 
 

(A) A camada de apresentação no modelo de referência OSI faz 
a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo 
que pediu ou receberá a informação por meio da rede. Ela é 
quem determina como ocorrerá um diálogo, identificando 
nomes e endereços. 

(B) No modelo de referência OSI, a camada de sessão é a 
responsável pelo início da comunicação fim a fim e 
complementa as funções da camada de transporte. 
Estabelece um canal de comunicação entre os usuários 
emissor e receptor. 

(C) No modelo TCP/IP, a camada de enlace tem como uma de 
suas principais funções receber os pacotes de dados da 
camada de rede e os transforma em quadros. 
Posteriormente, os transforma em tensões elétricas para a 
camada física para serem repassados ao meio físico. 

(D) A camada de rede, no modelo OSI, é a responsável por pegar 
os dados enviados da camada de sessão e dividi-los em 
mensagens que serão transmitidas pela rede, ou seja, as 
mensagens serão repassadas à camada de transporte que 
irá roteá-las até o seu destino. 

(E) Assim como as camadas de rede e de enlace do modelo de 
referência OSI correspondem à camada de inter-rede do 
modelo TCP/IP, as camadas de aplicação e de apresentação 
do modelo TCP/IP correspondem à camada de apresentação 
do modelo OSI. 

 

 
 

Leia atentamente as duas assertivas que se seguem que tratam 
de recursos do software MS Excel 2013. 
 
I- Impede que outros usuários alterem, movam ou excluam dados 
acidentalmente ou deliberadamente em uma planilha. Bloqueia 
células na planilha e protege a planilha com uma senha. 
II - Exclui linhas duplicadas em uma planilha. Pode-se escolher 
quais colunas devem ser verificadas em busca de informações 
duplicadas. 
 
Os recursos apontados nas assertivas I e II acima são 
encontrados no menu principal do software em questão, 
respectivamente, nas opções: 
 
(A) Revisão e Formatação. 
(B) Exibição e Revisão. 
(C) Formatação e Referências. 
(D) Revisão e Dados. 
(E) Dados e Exibição. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Segundo o CPC  01 (R4) – Redução ao valor recuperável de 
ativos, no que concerne às fontes internas e externas de 
informações, ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo 
possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no 
mínimo, as seguintes indicações: 
 
(A) As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de 

retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, 
e esses aumentos provavelmente não afetarão a taxa de 
desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e 
diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo (fontes 
externas de informações). 

(B) Mudanças significativas sem efeito adverso sobre a entidade 
ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, 
no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no 
qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é 
utilizado (fontes externas de informação). 

(C) Mudanças significativas, com efeito adverso sobre a 
entidade, ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em 
futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, 
um ativo é ou será utilizado (fontes internas de informação). 

(D) As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de 
retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, 
e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de 
desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e 
aumentarão materialmente o valor recuperável do ativo 
(fontes externas de informação). 

(E) Evidência disponível, proveniente de relatório interno, que 
indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será 
melhor que o esperado (fontes internas de informação). 

 

 
 

Conforme o CPC 03 (R2) demonstração dos fluxos de caixa, são 
elementos de fluxos de caixa de atividades de investimentos: 
 
(A) Recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos 

para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. 
(B) Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, 

notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e 
outros empréstimos de curto e longo prazos. 

(C) Caixa recebido pela emissão de ações ou outros 
instrumentos patrimoniais.  

(D) Recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou 
amortização de empréstimos concedidos a terceiros (exceto 
aqueles adiantamentos e empréstimos de instituição 
financeira). 

(E) Recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de 
prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios da apólice. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Situação hipotética: A Sociedade Empresarial IMBIRIBEIRA 
adquiriu, à vista, em 31.03.2015, Máquinas e equipamentos por 
R$ 600.000,00. A IMBIRIBEIRA, para efeitos de depreciação, 
utiliza o método de cotas constantes e definiu o tempo de vida 
útil deste bem em 5 anos, e que seu valor residual no final do 
tempo de vida útil estipulado seria de R$ 114.000,00. No dia 
31.06.2018, vendeu este item do seu imobilizado pelo valor de 
R$ 325.000,00. Diante dos fatos apresentados, pode-se 
considerar: 
 

(A) A depreciação acumulada em 31.12.17 equivale a R$ 

291.600,00. 

(B) O valor contábil do bem em 31.12.16 equivale a R$ 

430.000,00. 

(C) Haverá um prejuízo de R$ 170.100,00. 

(D) Não houve nem lucro e nem prejuízo na operação de venda. 
(E) Será apurado um lucro de R$ 40.900,00 pela venda do bem. 

 

 
 

 
 

Situação hipotética: A Cia CAXANGÁ apresentou, em 
31.12.2017, os seguintes saldos em suas contas: 
 

CONTAS SALDOS 

Caixa  R$ 15.000,00 

Duplicatas a receber curto 
prazo 

R$ 25.000,00 

Ações em outras empresas 
para negociação 

R$ 35.000,00 

Estoques de mercadorias para 
revenda 

R$ 32.000,00 

Banco conta movimento R$ 65.000,00 

ICMS a recuperar R$ 14.000,00 

Ações em Tesouraria R$ 15.000,00 

Fornecedores R$ 70.000,00 

Capital Social R$ 345.000,00 

Veículos R$ 30.000,00 

Propriedades para 
investimentos 

R$ 60.000,00 

Reserva legal R$ 28.000,00 

Participação permanentes em 
outras empresas. 

R$ 15.000,00 

Participação societária em 
empresas controladas. 

R$ 45.000,00 

Depreciação acumulada R$ 8.000,00 
 

Diante dos saldos apresentados, o saldo do Patrimônio Líquido 
(PL) equivale a: 
 

(A) R$ 388.000,00. 
(B) R$ 345.000,00. 
(C) R$ 463.000,00. 
(D) R$ 358.000,00. 
(E) R$ 375.000,00. 

 
 
 
 

 
 

Quanto ao reconhecimento da Despesa, assinale a alternativa 
correta: 
 

(A) As despesas são reconhecidas na demonstração do 
resultado com base em associação direta entre os custos 
incorridos e a auferição de itens específicos da despesa. 

(B) As despesas são reconhecidas na demonstração do 
resultado quando surgir um decréscimo, que possa ser 
medido em bases confiáveis, nos futuros benefícios 
econômicos referentes a um decréscimo em um passivo ou 
aumento em um ativo. 

(C) Uma despesa é reconhecida imediatamente na 
demonstração do resultado quando a despesa não produzir 
benefícios econômicos futuros ou quando os benefícios 
econômicos futuros não se qualificam, ou deixam de se 
qualificar, para reconhecimento no balanço como ativo. 

(D)  Uma despesa é também reconhecida na demonstração do 
resultado naqueles casos em que se incorre em um passivo 
sem o reconhecimento de um ativo quando, por exemplo, 
surgir um ativo decorrente de uma garantia de produto. 

(E) A amortização das despesas diferidas é feita, geralmente, 
com base em estimativa confiável de, no máximo, dez anos. 
As despesas de organização, por exemplo, são normalmente 
amortizadas em até dez anos, não obstante elas beneficiarem 
toda a vida da empresa. 

 

 
 

Situação hipotética: A Fábrica de bolsas ITAPETIM, durante o 
mês de setembro de 2018, produziu 2.500 unidades de bolsas e 
apresentou seus gastos gerais conforme abaixo: 
 

 
 

Durante o mês de setembro foram vendidas 2.300 unidades pelo 
valor unitário de R$ 85,00. De acordo com os dados 
apresentados, o CPV (custo do produto vendido) equivale a: 
 
(A) R$ 76.600,00. 
(B) R$ 195.500,00. 
(C) R$ 85.000,00. 
(D) R$ 87.400,00. 
(E) R$ 78.200,00. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE MÁTÉRIA 
PRIMA 

R$ 50.000,00 

MOD – Mão-de-obra-direta R$ 30.000,00 

Depreciação de máquinas R$   3.000,00 

Comissão de vendas R$   2.800,00 

Aluguel da fábrica R$   7.000,00 

Impostos da administração R$   2.500,00 

Matéria prima consumida R$ 40.000,00 

Salário do supervisor da 
Fábrica 

R$   5.000,00 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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As características qualitativas fundamentais da Informação 
Contábil-Financeira são relevância e representação fidedigna. 
Diante das informações qualitativas fundamentais, assinale a 
alternativa correta: 
 

(A) Informação contábil-financeira relevante é aquela que não 
possui poder de influenciar as decisões que possam ser 
tomadas pelos usuários. 

(B) Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que 
representar um fenômeno relevante, mas tem também que 
representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe 
representar. 

(C) Representação fidedigna, por si só, pode resultar 
necessariamente em informação útil. 

(D) A informação precisa concomitantemente ser irrelevante e 
representar com fidedignidade a realidade reportada para ser 
útil. 

(E) A informação contábil-financeira precisa ser uma predição ou 
uma projeção para que possua valor preditivo. 

 

 
 

Situação hipotética: A Sociedade Empresarial IPUTINGA 
apresentou   um   Patrimônio   líquido   em   31.12.2016 de  
R$ 300.000,00; e, no exercício de 2017, apresentou as seguintes 
mutações em seu Patrimônio líquido conforme demonstração 
abaixo: 
Lucro do período: R$ 60.000,00 
Destinação do lucro para reservas: R$ 45.000,00 
Destinação do lucro para dividendos obrigatórios:  R$ 15.000,00 
Integralização do capital em dinheiro: R$ 18.500,00 
Aquisição de ações da própria sociedade empresarial: R$ 
8.500,00 
 

Diante da situação patrimonial apresentada, o saldo do 
Patrimônio líquido no final do exercício de 2017 será: 
 
(A) R$ 387.000,00. 
(B) R$ 372.000,00. 
(C) R$ 363.500,00. 
(D) R$ 355.000,00. 
(E) R$ 378.500,00. 
 

 
 

Situação hipotética: A Cia GUABIRABA apresentou, em 
31.12.2017, as informações para cálculo do EVA conforme tabela 
abaixo: 

PATRIMONIO LÍQUIDO R$ 1.500.000,00 

LUCRO LÍQUIDO R$ 300.000,00 

CUSTO DO CAPITAL 
PRÓPRIO 

18% 

 

Diante das informações apresentadas, o valor do EVA 
corresponde a:  
 

(A) R$ 40.000,00. 
(B) R$ 20.000,00. 
(C) R$ 30.000,00. 
(D) R$ 25.000,00. 
(E) R$ 35.000,00. 
 

 

 
 

De acordo com a NBCTA 530 – Amostragem de auditoria, pode-
se afirmar: 
(A) Ao considerar as características de uma população, para 

testes de detalhes, o auditor faz uma avaliação da taxa 
esperada de desvio com base no entendimento do auditor 
dos controles relevantes ou no exame de pequena 
quantidade de itens da população. 

(B) A consideração da natureza da evidência de auditoria 
desejada e as constantes condições de desvio ou distorção, 
ou outras características relacionadas com essa evidência de 
auditoria, ajudam o auditor a definir o que constitui desvio ou 
distorção e qual população usar para a amostragem. 

(C) Os exemplos de risco resultantes da amostragem incluem o 
uso de procedimentos de auditoria não apropriados ou a 
interpretação errônea da evidência de auditoria, e o não 
reconhecimento de uma distorção ou de um desvio. 

(D) O auditor deve desconsiderar os itens para a amostragem 
mesmo que cada unidade de amostragem da população 
tenha a mesma chance de ser selecionada. 

(E) Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria 
definidos ou procedimentos alternativos adequados em um 
item selecionado, o auditor deve tratar esse item como um 
desvio do controle previsto, no caso de testes de controles, 
ou uma distorção, no caso de testes de detalhes. 

 

 
 

Situação hipotética: A Indústria CABROBÓ, que produz e 
comercializa bonés, apresentou seus custos para produção dos 
bonés: MP (matéria prima) R$ 5,50; MOD (mão de obra direta) 
R$ 3,30; Os CIF (custos indiretos de fabricação) são apropriados 
com base em 200% da MP. Despesas gerais como: 
administração, publicidade e fretes equivalem a R$ 2,00. A 
Indústria CABROBÓ pretende alcançar um lucro de R$ 2,50 por 
cada unidade vendida do boné. Diante dos dados apresentados, 
o preço que será praticado na venda do boné equivale a: 
 

(A) R$ 21,80. 
(B) R$ 19,80. 
(C) R$ 20,80. 
(D) R$ 24,30. 
(E) R$ 22,80. 
 

 
 

Situação hipotética: Sobre a entidade Empresarial denominada 
de “Representação Comercial Riachão”, de acordo com a 
Resolução 1.063/15 – CONFERE, em relação ao seu registro, 
pode-se considerar: 
 

(A) O registro da Representação Comercial Riachão é facultativo. 
(B) O registro da Representação Comercial Riachão é obrigatório. 
(C) Apenas os sócios deverão ter seus registros no Conselho 

Regional. 
(D) O registro da Representação Comercial Riachão será isento. 
(E) O registro dos sócios será facultativo. 
 
 
 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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No que concerne a NBC T 11 - IT 02 – papéis de trabalho e 
documentos de auditoria, pode-se afirmar: 
 

(A) A extensão dos papéis de trabalho é assunto de julgamento 
profissional, visto que é necessário e prático documentar 
todas as questões de que o auditor trata. 

(B) Os papéis de trabalho são elaborados, estruturados e 
organizados para atender às circunstâncias do trabalho e 
satisfazer as necessidades da sociedade para cada auditoria. 

(C) No caso de auditorias realizadas em vários períodos 
consecutivos, alguns papéis de trabalho, desde que sejam 
atualizados, podem ser reutilizados, diferentemente daqueles 
que contém informações sobre a auditoria de um único 
período. 

(D) Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva da 
entidade auditada. Partes ou excertos destes podem, a 
critério do auditor, ser postos à disposição de outras 
auditorias. 

(E) O auditor deve adotar procedimentos apropriados para 
manter a custódia dos papéis de trabalho pelo prazo de três 
anos, a partir da data de entrega do seu parecer. 
 

 

 
 

No que concerne ao Balanço Orçamentário, de acordo com a lei 
4.320/64 e atualizações, e com interpretação da NCASP, pode-
se afirmar: 
 
(A) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas 

por categoria econômica e origem, especificando a previsão 
inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou 
insuficiência de arrecadação. 

(B) No Balanço orçamentário não é recomendado a utilização de 
notas explicativas para esclarecimentos a respeito da 
utilização do superávit financeiro e de reabertura de créditos 
especiais e extraordinários. 

(C) O Balanço Orçamentário demonstrará a receita e a despesa 
orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos 
de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte. 

(D) No Balanço Orçamentário, são demonstrados os valores das 
despesas pagas no exercício de referência, incluindo os 
valores referentes ao pagamento de restos a pagar, 
processados ou não processados. 

(E) No Balanço Orçamentário, as Receitas de capital são as 
receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades 
financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento 
dos programas e ações orçamentários 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A Configuração clássica do Serviço Público corresponde a uma 
principiologia específica, caracterizadora do Regime de Direito 
Público. Quanto aos princípios específicos do Serviço Público, 
pode-se considerar: 
 

(A) O princípio da adequação infere-se na exigência de uma 
otimização na prestação do Serviço Público. 

(B) O princípio da continuidade enfatiza que o Serviço Público 
não pode ser interrompido, pois é essencial, satisfaz a uma 
necessidade básica da população e pressupõe regularidade. 

(C) O princípio da eficiência pressupõe que o serviço seja 
adequado e satisfaça a necessidade da coletividade na sua 
exata medida.  

(D) O princípio da generalidade refere-se a fundamental não 
discriminação quanto às condições de acesso dos usuários 
dos serviços ofertados, à ausência de favoritismos ou de 
perseguições na prestação do serviço. 

(E) O princípio da impessoalidade consiste na universalização da 
prestação do serviço, possibilitando o alcance de todos os 
usuários, sejam efetivos ou potenciais, ou ainda ao maior 
número efetivos de usuários. 
 

 
 

As considerações a este princípio de Auditoria afetam as 
decisões relativas à natureza, época e extensão dos 
procedimentos de auditoria, e a avaliação dos resultados da 
auditoria. Essas considerações podem incluir preocupações das 
partes interessadas, interesse público, exigências regulatórias e 
consequências para a sociedade. 
De acordo com o exposto acima, esse princípio se refere ao 
princípio do(a): 
 
(A)  Controle de qualidade. 
(B)  Comunicação. 
(C)  Materialidade. 
(D)  Ética e independência. 
(E)  Risco de auditoria. 

 

 
 

Situação hipotética: A Cia MANDACARU possui participação 
societária de 45% na Cia ESPINHEIRA. Durante o exercício de 
2017, a Cia ESPINHEIRA obteve um prejuízo de R$ 40.000,00. 
Diante do fato apresentado, a Cia MANDACARÚ efetuará um 
registro de: 
 

(A) D – Investimento em coligadas. 
      C – Despesa de equivalência patrimonial – R$ 18.000,00. 
(B) D- Despesa de equivalência patrimonial. 
     C – Investimento em coligadas – R$ 18.000,00. 
(C) D – Investimento em coligadas. 
      C – Caixa – R$ 18.000,00. 
(D) D – Despesa de equivalência patrimonial. 
      C – Investimento em coligada – R$ 40.000,00. 
(E) D– Investimentos em coligadas. 
      C – Resultados abrangentes em coligadas – R$ 40.000,00. 
 

 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas 
de direito público interno, à administração direta ou indireta. 
Enfim, são os que pertencem a uma entidade de direito público, 
como bens pertencentes à União, ao Estado, aos Municípios. No 
que diz respeito aos Bens Públicos, pode-se afirmar: 
 
(A) Bens dominicais: Estão destinados a uma finalidade comum 

e especial, constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 
direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de 
cada uma dessas entidades. 

(B) Bens de uso especial: São aqueles destinados ao uso 
indistinto de toda a população. 

(C) Bens de uso comum: São aqueles destinados a uma 
finalidade específica. 

(D) Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição 
haja derivado por dação em pagamento, poderão ser 
alienados por ato da autoridade competente, através do 
procedimento licitatório na modalidade de concorrência ou 
leilão. 

(E) Impenhorabilidade é a característica dos bens públicos que 
impedem que sejam adquiridos por usucapião. Os imóveis 
públicos, urbanos ou rurais, não podem ser adquiridos por 
usucapião. 

 

 
 
De acordo com o CPC 18 (R3) – Investimento em coligada, em 
controlada em empreendimento controlado em conjunto, pode-
se afirmar: 
 
(A) A entidade perde a influência significativa sobre a investida 

quando ela perde o controle nas decisões sobre as políticas 
financeiras e operacionais daquela investida. 

(B) Participação nos processos de elaboração de políticas, 
inclusive em decisões sobre dividendos e outras 
distribuições, não é considerada influência significativa pelo 
investidor. 

(C) Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente 
convencionado, do controle de negócio, que existe somente 
quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o 
consentimento de 70% das partes que compartilham o 
controle. 

(D) Demonstrações consolidadas são as demonstrações 
contábeis de um grupo econômico, em que ativos, passivos, 
patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da 
controladora e de suas controladas são apresentados como 
se fossem uma única entidade econômica. 

(E) Influência significativa é o poder de participar das decisões 
sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, 
sendo necessário o controle individual ou conjunto dessas 
políticas. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno. São finalidades do 
controle interno no âmbito constitucional, exceto: 
 
(A) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado. 

(B) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

(C) Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União.  

(D) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

(E) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 
União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, o Estado, ao Distrito Federal ou o 
Município. 

 
 

 

 
 
No que concerne a Prestação e julgamento das contas 
governamentais, qual das alternativas abaixo está correta? 
 
(A) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 

República e apreciar os relatórios sobre a execução dos 
planos de governo é competência do Tribunal de Contas da 
União com auxílio do Controle Interno. 

(B) As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo 
incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do 
Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 

(C) Será apreciado pelo TCU – Tribunal de Contas da União - as 
contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 
noventa dias a contar de seu recebimento. 

(D) As contas do Governo do Território serão submetidas ao 
Senado Federal, com parecer prévio do Tribunal de Contas 
da União. 

(E) O Dever dos Tribunais de Contas Estaduais de analisar a 
prestação de contas dos agentes do governo abrange 
apenas os planos de gestão financeira e os atos do governo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

QUESTÃO 41 
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Em relação ao custeio baseado em atividade – ABC, assinale a 
alternativa correta: 
 
 

(A) É um sistema de custeio baseado em atividades (ABC) que é 
um método que procura reduzir as distorções causadas pelo 
rateio arbitrário dos custos diretos. 

(B) No método de Custeio Baseado em Atividades - ABC (Activy 
Based Costing) os produtos consomem recursos e as 
atividades consomem custos procurando reduzir as 
distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos 
indiretos. 

(C) A utilidade do ABC, apesar de se limitar ao custeio de 
produtos, é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta a ser 
utilizada na gestão de custos. 

(D) No sistema ABC, as atividades são o foco do processo de 
custeio. Os custos são observados, relacionando as 
atividades aos produtos, com base na demanda por tais 
atividades pelo produto durante o processo de produção. 

(E) A utilização do ABC não exige a definição das atividades 
relevantes dentro dos departamentos e dos direcionadores 
de recursos que irão alocar os diversos custos incorridos às 
atividades. 

 

 
 
Segundo a Lei 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - no que 
tange a Dívida Pública, pode-se afirmar: 
 
(A) Integram a dívida pública consolidada as operações de 

crédito de prazo superior a doze meses cujas receitas 
tenham constado do orçamento. 

(B) Refinanciamento da dívida pública mobiliária: dívida pública 
representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 

(C) Operação de Crédito: compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada. 

(D) Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 
da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de 
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 

(E) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um bimestre, 
deverá ser a ele reconduzida até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) no primeiro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quanto aos relatórios de Auditoria, de acordo com as normas 
vigentes, pode-se afirmar: 
 
(A) O processo de auditoria envolve a elaboração de um relatório 

para comunicar os resultados da auditoria às partes 
interessadas e aos responsáveis pela governança. 

(B) A forma e o conteúdo de um relatório dependerão da 
natureza da auditoria, dos usuários internos, das normas 
aplicáveis e dos requisitos legais. 

(C) O relatório de auditoria deve explicar como a evidência obtida 
foi utilizada, não havendo necessidade de justificar as 
conclusões que foram alcançadas. Isso permitirá que o 
relatório de auditoria proporcione aos usuários previstos o 
grau de confiança necessário. 

(D) “Relatórios de forma longa” geralmente descrevem em 
detalhes o escopo, os achados e as conclusões da auditoria, 
incluindo os efeitos potenciais e as recomendações 
construtivas para possibilitar a adoção de medidas corretivas. 

(E) “Relatórios de forma curta” são mais condensados e 
geralmente elaborados em formato menos padronizado. 

 
 
 

 
 
Conforme a NBCT 16.11 – Sistema de custeio do setor público, 
pode-se afirmar: 
 
(A) A evidenciação dos objetos de custos pode ser efetuada sob 

a ótica institucional e funcional, com atuação 
interdependente dos órgãos centrais de planejamento, 
orçamento, contabilidade e finanças. 

(B) Na geração de informação de custo, é facultativa a adoção 
dos princípios de contabilidade em especial o da 
competência, devendo ser realizados os ajustes necessários 
quando algum registro for efetuado de forma diferente. 

(C) A responsabilidade pela fidedignidade das informações de 
origem dos sistemas primários é do profissional de 
contabilidade da entidade onde a informação é gerada. 

(D) O Sistema de informação de custo do setor público (SICSP) 
deve estar integrado com o processo de planejamento e 
orçamento, devendo utilizar a mesma base conceitual caso 
se se referirem aos mesmos objetos de custos, permitindo, 
assim, o controle entre o orçado e o executado. 

(E) Objeto de custo é a unidade que se deseja mensurar e avaliar 
os custos. Os principais objetos de custos são identificados 
a partir de informações dos subsistemas financeiro e 
patrimonial. 
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Em relação às fases da Despesa Pública, pode-se afirmar:  
  
(A) A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos, 

incluídos nas leis orçamentárias com base nas receitas 
arrecadas, a serem efetuados pelas entidades públicas. 

(B) Na fase da execução da despesa, o empenho estimativo é o 
tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e 
previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de 
uma só vez. 

(C) A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 

(D) O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor por 
meio de cheque nominativo, ordens de pagamentos ou 
crédito em conta, independente da liquidação da despesa. 

(E) O processo da fixação da despesa orçamentária é concluído 
com a autorização dada pelo poder executivo por meio da lei 
orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de 
créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. 

 

 
 
De acordo com a Resolução 1.068/15 – CONFERE, que dispõe 
sobre a isenção do pagamento de anuidade dos representantes 
comerciais, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fica isento do pagamento da anuidade devida ao Conselho 

Regional dos representantes comerciais o profissional que 

estiver registrado e até a data de sua contribuição tiver 

completado setenta anos para homens e sessenta e cinco 

anos para mulher. 

(B) A isenção deverá ser requerida ao Presidente do Conselho 

Regional em que o profissional estiver registrado, não está 

condicionada a débitos anteriores. 

(C) O profissional que contribuiu regularmente, durante no 

mínimo vinte e cinco anos, terá direito a isenção. 

(D) A Isenção do pagamento da anuidade, concedida em 

decorrência    da idade da pessoa natural registrada, se 

estende a débitos anteriores existentes, sujeito ao 

pagamento das taxas devidas e emolumentos por eventuais 

serviços solicitados ao respectivo Conselho. 

(E) Fica assegurado ao representante comercial isento do 
pagamento da anuidade, os mesmos direitos dos demais 
registrados no Conselho Regional, sujeito, entretanto, ao 
pagamento das taxas devidas e emolumentos por eventuais 
serviços solicitados ao respectivo Conselho. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
No que concerne ao Regimento Interno do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco, no 
que tange ao CAPÍTULO II da composição do Conselho 
Regional, pode-se afirmar: 
 
(A)  O mandato dos conselheiros do Conselho Regional será de 

2 (dois anos). 
(B)  A aceitação dos cargos que compõem a Diretoria executiva 

do Conselho Regional independe do domicílio de seus 
membros. 

(C) Os conselheiros do Conselho Regional respondem 
subsidiariamente por quaisquer obrigações contraídas em 
nome do Conselho. 

(D) O mandato exercido pelos membros do Conselho Regional 
será gratuito, permitido, todavia, o recebimento de 
gratificação de presença (JETON) e percepção de diárias. 

(E) O Conselho Regional é composto por 11 (onze) 
representantes da classe, legalmente habilitados e em dias 
com suas obrigações perante o referido Conselho. 

 

 
 
A conclusão da montagem do arquivo final de auditoria após a 
data do relatório do auditor é um processo administrativo que não 
envolve a execução de novos procedimentos de auditoria nem 
novas conclusões. Contudo, novas modificações podem ser 
feitas na documentação de auditoria durante o processo final de 
montagem se essas forem de natureza administrativa. 
 
São exemplos de tais modificações, exceto: 
 
(A) Selecionar, conferir e acrescentar referências cruzadas aos 

documentos de trabalho. 
(B) Documentar evidência de auditoria que o auditor obteve, 

discutiu e com a qual concordou junto aos membros 
relevantes da equipe de trabalho antes da data do relatório 
de auditoria. 

(C) Conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter 
cumprido os passos relativos ao processo de montagem do 
arquivo. 

(D) Apagar ou descartar documentação superada. 
(E) Revisar, conferir e acrescentar informações relevantes após 

60 dias. 
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Situação hipotética: A Cia JOBOATÃO possui 60% de ações da 
Cia PETROLINA.  As companhias apresentaram seus balanços 
para fins de consolidação, conforme abaixo: 
 

CONTAS CIA 
JOBOATÃO 

CIA 
PETROLINA 

ATIVO R$ 229.000,00 R$ 165.000,00 

Ativo Circulante R$ 105.000,00 R$ 70.000,00 

Disponibilidades R$ 25.0000,00 R$ 15.000,00 

Duplicatas a receber R$ 60.000,00 R$ 50.000,00 

Dividendos a 
receber avaliados 
pelo Método de 
equivalência 
Patrimonial 

R$ 12.000,00  

Adiantamentos a 
empregados 

R$  8.000,00 R$ 5.000,00 

   

ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

R$ 124.000,00 R$ 95.000,00 

Realizável a longo 
prazo 

  

Duplicatas a receber 
a longo prazo 

R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 

   

Investimentos R$ 54.000,00  

Participação em 
controlada 

R$ 54.000,00  

   

Ativo imobilizado R$ 40.000,00 R$ 55.000,00 

Máquinas e 
equipamentos 

R$ 50.000,00 R$ 70.000,00 

(-) Depreciação 
acumulada 

R$ 10.000,00 R$  15.000,00 

   

PASSIVO R$ 229.000,00 R$ 165.000,00 

Passivo circulante R$ 35.000,00 R$ 40.000,00 

Fornecedores R$ 20.000,00 R$ 18.000,00 

Contas a pagar R$ 15.000,00 R$ 2.000,00 

Dividendos a pagar  R$ 20.000,00 

   

Passivo não 
circulante 

R$ 50.000,00 R$ 35.000,00 

Empréstimos 
bancários a longo 
prazo 

R$ 50.000,00 R$ 35.000,00 

   

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

R$ 144.000,00 R$ 90.000,00 

Capital Social R$ 134.000,00 R$ 82.000,00 

Reservas de Lucros R$  10.000,00 R$  8.000,00 

   

 
 
 
 

 
Considerando que a Cia JABOATÃO não possui outros 
investimentos e que não houve lucro não realizado nas 
transações entre as duas companhias e diante do balanço 
apresentado para fins de consolidação, pode-se afirmar: 
 

(A) O valor o ativo circulante consolidado é de R$ 175.000,00. 
(B) O valor do passivo circulante consolidado é de R$ 75.000,00. 
(C) O valor do ativo não circulante consolidado é de R$ 

165.000,00. 
(D) O valor do patrimônio líquido consolidado é de R$ 

234.000,00. 
(E) O valor do passivo não circulante consolidado é de R$ 

90.000,00. 
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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. 
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