
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

CONTABILISTA
Código: 303

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Prova Discursiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno Definitivo da prova discursiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros” Cora Coralina

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não	devem	ser	dobradas,	amassadas	ou	rasuradas.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	2	(duas)	horas	
do	início	das	provas.	Ao	terminar	a	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	Prova	Redação	e/ou	Prova	Discursiva,	quando	for	o	caso,	o	candidato	
entregará	ao	fiscal	o	Caderno	de	Provas,	o	Cartão	de	Respostas	e	o	caderno	de	Prova	Redação	e/ou	Discursiva	devidamente	assinados	nos	
locais	apropriados.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	Definitivo	
de	Inscrição	(CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	neste	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	O	tempo	de	duração	
das	provas	abrange	assinatura	da	Folha	de	Respostas	e	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva,	da	Prova	
de	Redação	e/ou	da	Prova	Discursiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	e	do	rascunho	da	Prova	Redação	e/ou	Discursiva	para	o	Caderno	
definitivo.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	alguma,	de	lapiseira,	corretivos	ou	lápis-borracha	ou	outro	material	distinto	do	
constante	no	Edital.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	
ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	
comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	
códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitido	o	uso	
de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	das	
Provas	Objetiva	e	da	Questão	Discursiva,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	
complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	a	prova,	
os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Sala,	
atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
45 (quarenta e cinco) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10 (dez) questões de 
Língua Portuguesa,	5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico,	20 (vinte) questões 
de Conhecimentos Específicos,	 10	 (dez) questões de Legislação e a Questão 
Discursiva,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 4.

TEXTO I

Por que não é correto comparar os incêndios na 
Amazônia aos que ocorrem na Austrália

Pense	na	fumaça	que	sai	de	um	vulcão.	Agora,	imagine	
compará-la	 à	 fumaça	 que	 sai	 do	 escapamento	 de	 um	
carro.

“São	 coisas	 completamente	 diferentes”,	 diz	 Erika	
Berenguer,	 pesquisadora	 brasileira	 das	 universidades	
britânicas	 de	 Oxford	 e	 de	 Lancaster.	 Seria	 erro	
semelhante	 comparar	 os	 incêndios	 na	 Amazônia	
brasileira	às	queimadas	atuais	na	Austrália,	aponta	ela.

“Não	é	porque	é	fogo	que	é	igual.	Não	é	uma	comparação	
válida”,	 afirma	 Berenguer,	 que	 estuda	 os	 impactos	
do	 fogo	na	Amazônia.	 “Por	 parte	 de	pessoas	que	 têm	
informações,	é	uma	comparação	desonesta.”

Na	 opinião	 do	 biólogo	 Alexander	 Lees,	 professor	 da	
Manchester	Metropolitan	University,	“há	mais	diferenças	
que	semelhanças”	entre	os	dois	eventos.	A	influência	do	
aquecimento	global	sobre	a	intensidade	das	situações	é	
uma	das	poucas	semelhanças	possíveis.	 “Os	 fogos	na	
Austrália,	na	Sibéria	e	no	Brasil	vão	ficar	piores	com	o	
aquecimento	do	planeta”,	afirma.

Jos	Barlow,	pesquisador	da	Universidade	de	Lancaster	
e	da	Universidade	Federal	de	Lavras,	explica	que	a	flora	
australiana	evoluiu	com	o	fogo,	que	ocorre	naturalmente	
em	regiões	do	país.

“É	um	ecossistema	que	queima	de	tempos	em	tempos”.	
Ou	seja,	as	queimadas	acontecem	em	sua	maior	parte	
de	 forma	natural,	pela	 incidência	de	 raios.	Também	há	
uma	minoria	de	casos	de	incêndios	causados	de	forma	
proposital.

“Os	 incêndios	 em	 diversos	 ecossistemas	 australianos,	
como os outbacks,	 ocorrem	 naturalmente.	 Faz	 parte	
ter	 fogo	com	uma	certa	 frequência,	como	nas	florestas	
costeiras	 da	 Califórnia,	 nas	 savanas	 na	 África	 ou	 no	
cerrado	 brasileiro.	 Tem	 um	 regime	 de	 fogo”,	 afirma	
Berenguer.

Mas	isso,	diz	ela,	está	sendo	exacerbado	pelos	efeitos	
das	 mudanças	 climáticas.	 “As	 temperaturas	 já	 estão	
mais	 altas	 e	 o	 período	 de	 secas	 mais	 prolongado	 na	
Austrália,	o	que	favorece	a	propagação	do	fogo.”

Também	houve	 influência	 do	Dipolo	 do	Oceano	 Índico	
(conhecido	 como	 El	 Niño	 do	 Índico),	 que	 se	 refere	
à	 diferença	 nas	 temperaturas	 da	 superfície	 do	 mar	
em	 regiões	 opostas	 do	 oceano.	 No	 ano	 passado,	 foi	
“extraordinariamente	forte”,	segundo	Lees.

Isso	significa	que	a	região	a	oeste	do	Índico	ficou	mais	
quente	 que	 o	 normal	 e,	 a	 leste,	 mais	 fria,	 causando	
enchentes	na	África	e	na	Indonésia	e	condições	secas	
na	Austrália.

“Foi	 mais	 forte	 que	 o	 normal,	 e	 isso	 é	 um	 efeito	 das	
mudanças	 climáticas.	 Está	 empurrando	 a	 Terra	 para	
seus	limites”,	afirma	Lees.

Já	a	floresta	amazônica,	diz	ele,	“sem	interferência,	nunca	
queima	naturalmente”.	Berenguer	explica	que	a	floresta	
é	úmida	—	como	diz	o	nome	em	inglês,	“rainforest”,	ou	
“floresta	 de	 chuvas”.	 “O	 fogo	 não	 ocorre	 naturalmente	
nesse	ambiente	ultra	úmido	que	é	a	Amazônia.	Precisa	
ser	iniciado	por	alguém”,	afirma.

Então,	o	fogo	no	Brasil	teria	sido	iniciado	em	sua	maior	
parte	como	parte	do	processo	de	desmatamento,	quando	
a	vegetação	é	derrubada,	colocada	ao	sol	para	secar	e	
depois	queimada	para	 limpar	a	área.	As	árvores	viram	
cinzas.
Disponível	em:	<www.bbc.com/portuguese/brasil-51011491>.	

Acesso	em:	10	jan.	2020	(Adaptação).

QUESTÃO 1

De	 acordo	 com	 o	 texto,	 a	 principal	 diferença	 entre	 os	
incêndios	abordados	está	relacionada

A) à	causa,	que	pode	ser	antrópica	ou	natural.

B) às	 consequências,	 que	 podem	 comprometer	
mais ou menos o ecossistema.

C) ao	 aquecimento	 global,	 podendo	 agravá-lo	 ou	
mantê-lo.

D)	 à	dimensão,	que	pode	englobar	região	ou	país.

QUESTÃO 2

Releia este trecho.

“Jos	Barlow,	pesquisador	da	Universidade	de	Lancaster	
e	da	Universidade	Federal	de	Lavras,	explica	que	a	flora	
australiana	evoluiu	com	o	fogo,	que	ocorre	naturalmente	
em	regiões	do	país.”

Considerando	 esse	 contexto,	 a	 palavra	 que	 substitui	
adequadamente,	sem	alterar	o	sentido	original	do	trecho,	
o	verbo	“evoluir”	é

A) mudar.

B) evolver.

C) ressuscitar.

D)	 crescer.

QUESTÃO 3

Releia este trecho.

No	ano	passado,	foi	“extraordinariamente	forte”,	segundo	
Lees.

Nesse	trecho,	as	aspas	foram	utilizadas	para

A) dar	destaque	à	expressão	utilizada.

B) marcar	uma	citação	de	outrem.

C) relativizar	o	significado	da	expressão.

D)	 inserir	a	opinião	do	autor	do	texto.
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QUESTÃO 4

Releia este trecho.

“Pense	na	fumaça	que	sai	de	um	vulcão.	Agora,	imagine	
compará-la	 à	 fumaça	 que	 sai	 do	 escapamento	 de	 um	
carro.”

O acento indicativo de crase desse trecho é

A) facultativo,	 porque	 o	 objeto	 de	 comparação	 foi	
substituído	por	um	pronome	oblíquo	átono.

B) obrigatório,	porque	o	verbo	é	transitivo	indireto.

C) facultativo,	 porque	 o	 substantivo	 regido	 é	
feminino.

D)	 obrigatório,	porque	o	verbo	é	bitransitivo.

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 5 a 7.

TEXTO II

Disponível	em:	<http://twixar.me/QczT>.	 
Acesso em: 10 jan. 2020.

QUESTÃO 5

Releia este trecho.

“Quanto	 mais	 a	 floresta	 diminui,	 mais	 o	 meu	 lucro	
cresce.”

Em	 relação	 a	 esse	 trecho,	 considere	 as	 seguintes	
afirmativas.

I.	 O	uso	da	vírgula	é	obrigatório,	pois	tratam-se	de	
orações	subordinadas	adverbiais.

II.	 A	estrutura	“quanto	mais	[...],	mais	[...]”	do	trecho	
prescinde	do	uso	da	vírgula,	pois	não	há	contraste	
entre	as	orações.

III.	 O	 uso	 da	 vírgula	 é	 facultativo,	 pois	 embora	 as	
orações	 possuam	 sujeitos	 diferentes,	 as	 ideias	
expressas	por	elas	não	são	excludentes.

Estão	incorretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B) I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 6

Releia este trecho.

“Quanto	 mais	 a	 floresta	 diminui,	 mais	 o	 meu	 lucro	
cresce.”

Nesse	trecho,	a	figura	de	linguagem	presente	é

A) o pleonasmo.

B) a	metáfora.

C) o	paradoxo.

D)	 a antítese.

QUESTÃO 7

Releia este trecho.

“Não	entendo	direito	como	funcionam	esses	cálculos	do	
desmatamento.”

Em	 relação	 ao	 verbo	 “funcionar”,	 destacado	 nesse	
trecho,	assinale	a	alternativa	correta.

A) A	 concordância	 está	 incorreta,	 pois,	 levando	
em	 consideração	 o	 falante,	 o	 verbo	 deveria	
estar	conjugado	no	presente	do	 indicativo	e	na	
primeira	pessoa	do	singular.

B) A	conjugação	está	correta,	pois	trata-se	de	verbo	
impessoal	conjugado	no	presente	do	subjuntivo.

C) O	verbo	está	incorretamente	conjugado,	pois	não	
deveria	apresentar	desinência	número-temporal.

D)	 As	 desinências	 número-pessoal	 e	modo-tempo	
estão	adequadas	ao	contexto	em	que	aparece	o	
verbo,	não	havendo	incorreção	gramatical.

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	III	a	seguir	para	responder	às	
questões de 8 a 10.

TEXTO III

Incêndios na Austrália: por que a temporada de 
queimadas está tão forte neste ano?

A	Austrália	está	vivendo	uma	de	suas	piores	temporadas	
de	 incêndios	 florestais,	 alimentados	 por	 temperaturas	
recorde	e	meses	de	seca	extrema.	

Segundo	 trabalhadores	 de	 emergência	 que	 combatem	
as	chamas,	o	pior	ainda	está	por	vir.

Shane	Fitzsimmons,	do	Serviço	de	Bombeiros	Rurais	de	
New	South	Wales,	Estado	na	 costa	 leste	 da	Austrália,	
advertiu	 que	 condições	 “voláteis”	 poderiam	 intensificar	
os incêndios.

Nesta	 segunda-feira	 (6/1/20),	 a	 chuva	 trouxe	 alívio	
a	 partes	 da	 Austrália	 e	 as	 temperaturas	 caíram.	 Mas	
autoridades disseram que os incêndios podem se 
intensificar	de	novo.

No	 sábado,	 os	 incêndios	 arderam	 fora	 de	 controle	 na	
costa	 leste,	 impulsionados	 por	 altas	 temperaturas	 e	
ventos	 poderosos,	 deixando	 milhares	 de	 casas	 sem	
eletricidade.

O	primeiro-ministro	da	Austrália,	Scott	Morrison,	advertiu	
que os incêndios podem continuar ardendo por meses.
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Onde estão acontecendo os incêndios?

Os	incêndios	estão	acontecendo	em	regiões	das	costas	
leste	e	sul,	que	é	onde	vive	a	maioria	das	pessoas	na	
Austrália.

Essas	 regiões	 incluem	 áreas	 ao	 redor	 de	 Sydney	 e	
Adelaide.

Desde	setembro	do	ano	passado,	os	incêndios	deixaram	
um saldo de ao menos 24 mortos e dezenas de 
desaparecidos.

Até	o	momento,	1	200	casas	foram	destruídas.

Só	em	New	South	Wales,	mais	de	4	milhões	de	hectares	
foram	 queimados	 (um	 hectare	 tem	 o	 tamanho	 de	
aproximadamente	um	campo	de	futebol).

Por que essa temporada de incêndios está tão mais 
forte?

A	Austrália	sempre	teve	incêndios	florestais,	mas	no	ano	
passado e neste estão piores que o normal.

A	 causa	 imediata	 é	 o	 clima,	 especificamente	 um	
fenômeno	conhecido	como	Dipolo	do	Oceano	Índico	(ou,	
também,	como	El	Niño	Índico,	que	causa	um	período	de	
mais calor e seca).

Em	 2019,	 a	 Austrália	 registrou	 duas	 vezes	 novos	
recordes	de	temperatura	máxima.	O	dia	17	de	dezembro	
alcançou	 uma	máxima	 de	 40,9º	 C	 e,	 no	 dia	 seguinte,	
41,9º	C.

Isso	se	soma	a	um	prolongado	período	de	seca.

Além	 disso,	 alguns	 incêndios	 foram	 iniciados	 de	
propósito.

Disponível	em:	<https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-51011488>.	Acesso	em:	10	jan.	2020	 

(Adaptação).

QUESTÃO 8

São	recursos	presentes	no	texto,	exceto:

A) Dados	estatísticos.
B) Argumento	de	autoridade.
C) Pergunta	argumentativa.
D)	 Uso de ironia.

QUESTÃO 9

Releia este trecho.

“O	 primeiro-ministro	 da	 Austrália,	 Scott Morrison,	
advertiu que os incêndios podem continuar ardendo por 
meses.”

A	respeito	do	nome	destacado	no	trecho,	considere	as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 Trata-se	de	termo	acessório	da	oração.
II.	 Deve	sempre	ser	isolado	por	vírgula.
III.	 Trata-se	do	sujeito	da	oração	principal.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B) I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 10

Releia este trecho.

“A	Austrália	está	vivendo	uma	de	suas	piores	temporadas	
de	 incêndios	 florestais,	 alimentados	 por	 temperaturas	
recorde	 e	 meses	 de	 seca	 extrema.	 Segundo	
trabalhadores	de	emergência	que	combatem	as	chamas,	
o	pior	ainda	está	por	vir.”

Assinale a alternativa em que o conectivo inserido entre 
as	frases	mantém	o	sentido	original	do	trecho.

A) A	 Austrália	 está	 vivendo	 uma	 de	 suas	 piores	
temporadas	de	incêndios	florestais,	alimentados	
por temperaturas recorde e meses de seca 
extrema,	 mas,	 segundo	 trabalhadores	 de	
emergência	 que	 combatem	 as	 chamas,	 o	 pior	
ainda	está	por	vir.

B) A	 Austrália	 está	 vivendo	 uma	 de	 suas	 piores	
temporadas	de	incêndios	florestais,	alimentados	
por temperaturas recorde e meses de seca 
extrema,	 assim,	 segundo	 trabalhadores	 de	
emergência	 que	 combatem	 as	 chamas,	 o	 pior	
ainda	está	por	vir.

C) A	 Austrália	 está	 vivendo	 uma	 de	 suas	 piores	
temporadas	de	incêndios	florestais,	alimentados	
por temperaturas recorde e meses de seca 
extrema,	 e,	 segundo	 trabalhadores	 de	
emergência	 que	 combatem	 as	 chamas,	 o	 pior	
ainda	está	por	vir.

D)	 A	 Austrália	 está	 vivendo	 uma	 de	 suas	 piores	
temporadas	de	incêndios	florestais,	alimentados	
por temperaturas recorde e meses de seca 
extrema,	 portanto,	 segundo	 trabalhadores	 de	
emergência	 que	 combatem	 as	 chamas,	 o	 pior	
ainda	está	por	vir.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

A	distribuição	dos	pontos	nestes	polígonos	regulares	segue	um	padrão	lógico. 

Obedecendo	a	esse	padrão,	quantos	pontos	devem	ser	marcados	no	polígono	a	seguir?	

A) 5.
B) 6.
C) 7.
D)	 8.

QUESTÃO 12

Observe	as	fichas	a	seguir.	

Três	dessas	fichas	obedecem	a	um	padrão	lógico,	enquanto	que,	em	uma	delas,	esse	padrão	não	está	presente.	

A	ficha	que	não	segue	o	padrão	das	outras	três	é:	

A) Ficha A

B) Ficha B 

C) Ficha C

D)	 Ficha	D

QUESTÃO 13

Considere	a	sequência	numérica	a	seguir.	

Levando-se	em	conta	o	padrão	com	o	qual	essa	sequência	foi	escrita,	qual	é	o	valor	de	A + B?	

A) 1	600.

B) 1	601.

C) 1	602.

D)	 1	603.
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QUESTÃO 14

Considere	a	figura	a	seguir.	

Assinale	a	alternativa	que	representa	uma	rotação	da	figura	apresentada.	

A) 

B) 

C) 

D)	

QUESTÃO 15

Em	um	jarro	existem	36	rosas,	das	quais	metade	são	vermelhas,	a	terça	parte	do	restante	são	amarelas	e	as	outras	são	
brancas. 

Retirando-se,	ao	acaso,	uma	rosa	desse	jarro,	qual	é	a	probabilidade	de	que	ela	seja	branca?	

A) 
1
6

B) 
1
4

C) 
1
3

D)	
1
2
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONTABILISTA

QUESTÃO 16

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	ativos	intangíveis,	 
e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	Um	ativo	intangível	deve	ser	reconhecido	apenas	
se	 for	 provável	 que	 os	 benefícios	 econômicos	
futuros	 esperados	 atribuíveis	 a	 esse	 ativo	
sejam	 gerados	 em	 favor	 da	 entidade	 e	 se	 os	
gastos	 subsequentes	 efetuados	 para	 manter	 a	
expectativa	 de	 benefícios	 econômicos	 futuros	
forem	incorporados	a	esse	ativo	intangível.

(   ) A entidade deve avaliar a probabilidade de 
geração	 de	 benefícios	 econômicos	 futuros	 de	
ativos	intangíveis	utilizando	premissas	razoáveis	
e	 comprováveis	 que	 representem	 a	 melhor	
estimativa	 da	 administração	 da	 entidade	 em	
relação	 ao	 conjunto	 de	 condições	 econômicas	
que	existirão	durante	a	vida	útil	do	ativo.

(   ) A entidade não deve se limitar a utilizar seu 
julgamento	 para	 avaliar	 o	 grau	 de	 certeza	
relacionado	 ao	 fluxo	 de	 benefícios	 econômicos	
futuros	 atribuíveis	 ao	 uso	 do	 ativo	 intangível.	
Deve	 se	 basear	 nas	 evidências	 disponíveis	
no momento do reconhecimento inicial e na 
estimativa	dos	gastos	subsequentes.

(			)	O	 custo	 de	 ativo	 intangível	 adquirido	
separadamente	 inclui	 seu	 preço	 de	 compra,	
acrescido	 de	 impostos	 de	 importação	 e	
impostos	 não	 recuperáveis	 sobre	 a	 compra,	
depois de deduzidos os descontos comerciais 
e	 abatimentos,	 bem	 como	 qualquer	 custo	
diretamente	atribuível	à	preparação	do	ativo	para	
a	finalidade	proposta.

Tomando	 como	 base	 os	 preceitos	 da	 NBC	 TG	 04,	
assinale a sequência correta.

A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D)	 F V V F

QUESTÃO 17

A	mensuração	do	custo	de	ativos	imobilizados,	segundo	
a	NBC	TG	27,	não	obedece	ao	seguinte	preceito:

A) O custo de um item de ativo imobilizado 
é	 equivalente	 ao	 preço	 à	 vista	 na	 data	 do	
reconhecimento.

B) Um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio 
de	permuta	por	ativo	não	monetário,	ou	conjunto	
de	ativos	monetários	e	não	monetários.

C) A	operação	de	permuta	tem	natureza	comercial	
se	o	valor	dos	fluxos	de	caixa	do	ativo	recebido	
for	 igual	 ao	 valor	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 do	 ativo	
cedido.

D)	 O	 valor	 justo	 de	 um	 ativo	 é	 mensurável	 de	
forma	 confiável	 se	 a	 variabilidade	 da	 faixa	 de	
mensuração	 de	 valor	 justo	 razoável	 não	 for	
significativa.

QUESTÃO 18

Com	 relação	 ao	 tratamento	 contábil	 dos	 estoques,	 
e	 com	 base	 na	 NBC	 TG	 16,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A) O custo dos estoques de itens que não são 
normalmente	 intercambiáveis	 e	 de	 bens	
ou	 serviços	 produzidos	 e	 segregados	 para	
projetos	 específicos	 deve	 ser	 atribuído	 pelo	
uso	da	identificação	específica	dos	seus	custos	
individuais.

B) O	 critério	 primeiro	 a	 entrar,	 primeiro	 a	 sair	
pressupõe que os itens de estoque produzidos 
primeiro	 sejam	 vendidos	 em	 primeiro	 e,	
consequentemente,	os	itens	que	permanecerem	
em	 estoque	 no	 fim	 do	 período	 sejam	 os	
produzidos mais recentemente.

C) O	custo	dos	estoques	danificados	é	recuperável	
se os custos estimados de acabamento ou 
os custos estimados a serem incorridos para 
realizar	a	venda	tiverem	aumentado,	assim	como	
em casos de itens obsoletos passíveis de venda.

D)	 O	custo	de	cada	item,	segundo	o	critério	do	custo	
medio	 ponderado,	 é	 determinado	 a	 partir	 da	
média ponderada do custo de itens semelhantes 
no	 começo	 de	 um	 período	 e	 do	 custo	 dos	
mesmos itens comprados ou produzidos durante 
o período. 

QUESTÃO 19

De	 acordo	 com	 a	 NBC	 TG	 27,	 a	 demonstração	 dos	
fluxos	de	 caixa	deve	apresentar	 os	 fluxos	de	 caixa	do	
período,	 classificados	 por	 atividades	 operacionais,	 de	
investimento	e	de	financiamento.

Com	 relação	 à	 estrutura	 e	 ao	 conteúdo	 dessa	
demonstração,	 e	 considerando	 os	 preceitos	 da 
NBC	TG	27,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O	montante	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 advindos	 das	
atividades	 de	 financiamento	 é	 um	 indicador	
chave	 da	 extensão	 pela	 qual	 as	 operações	 da	
entidade	têm	gerado	suficientes	fluxos	de	caixa	
para	 amortizar	 empréstimos	 e	 fazer	 novos	
investimentos. 

B) Os	fluxos	de	 caixa	advindos	das	atividades	de	
investimentos são basicamente derivados das 
principais	 atividades	 geradoras	 de	 receita	 da	
entidade,	portanto,	eles	geralmente	resultam	de	
transações	e	de	outros	eventos	que	entram	na	
apuração	do	lucro	líquido	ou	prejuízo.

C) A entidade pode manter títulos e empréstimos 
para	 fins	de	negociação	 imediata	 ou	 futura,	 os	
quais,	 no	 caso,	 são	 semelhantes	 a	 estoques	
adquiridos	especificamente	para	revenda.	Dessa	
forma,	 os	 fluxos	 de	 caixa	 advindos	 da	 compra	
e	 venda	 desses	 títulos	 são	 classificados	 como	
atividades operacionais.

D)	 A	 divulgação	 em	 separado	 dos	 fluxos	 de	 caixa	
advindos	 das	 atividades	 de	 financiamento	 é	
importante	 em	 função	 de	 tais	 fluxos	 de	 caixa	
representarem	a	extensão	em	que	os	dispêndios	
de	 recursos	 são	 feitos	 pela	 entidade	 com	 a	
finalidade	 de	 gerar	 lucros	 e	 fluxos	 de	 caixa	 no	
futuro.	
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QUESTÃO 20

Em	 relação	 à	 estrutura	 e	 conteúdo	 do	 balanço	
patrimonial,	 de	 acordo	 com	 a	 NBC	TG	 26,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) Na	 situação	 em	 que	 a	 entidade	 apresente	
separadamente seus ativos e passivos circulantes 
e	 não	 circulantes,	 os	 impostos	 diferidos	 ativos	
(passivos)	devem	ser	classificados	como	ativos	
circulantes (passivos circulantes). A entidade 
deve	 julgar	 a	 adequação	 da	 apresentação	 de	
subcontas adicionais para esses itens.

B) Quando	 a	 entidade	 fornece	 serviços	 dentro	
de	 ciclo	 operacional	 claramente	 identificável,	
a	 classificação	 separada	 de	 ativos	 e	 passivos	
circulantes e não circulantes proporciona 
informação	 útil	 ao	 distinguir	 os	 ativos	 líquidos	
que	estejam	continuamente	em	circulação	como	
capital circulante dos que são utilizados nas 
operações	de	longo	prazo	da	entidade.	

C) Os ativos circulantes incluem ativos (tais como 
estoque e contas a receber comerciais) que são 
vendidos,	consumidos	ou	realizados	como	parte	
do	ciclo	operacional	normal,	mesmo	quando	não	
se espera que sejam realizados no período de 
até	12	meses	após	a	data	do	balanço.

D)	 Se	a	entidade	 tiver	a	expectativa,	e	 tiver	poder	
discricionário	 para	 refinanciar	 ou	 substituir	 (roll 
over)	uma	obrigação	por	pelo	menos	12	meses	
após	 a	 data	 do	 balanço	 segundo	 dispositivo	
contratual	 do	 empréstimo	 existente,	 deve	
classificar	 a	 obrigação	 como	 não	 circulante,	
mesmo	que	de	outra	forma	fosse	devida	dentro	
de período mais curto. 

QUESTÃO 21

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 relativas	 às	 notas	
explicativas,	considerando	os	preceitos	da	NBC	TG	26.

I.	 As	 notas	 explicativas	 devem	 ser	 apresentadas,	
tanto	quanto	seja	praticável,	de	forma	sistemática.	
Na	 determinação	 de	 forma	 sistemática,	 
a	 entidade	 deve	 considerar	 os	 efeitos	 sobre	
a compreensibilidade e comparabilidade das 
suas	 demonstrações	 contábeis.	 Cada	 item	 das	
demonstrações	 contábeis	 deve	 ter	 referência	
cruzada	com	a	respectiva	informação	apresentada	
nas	notas	explicativas.	

II.	 As	 notas	 explicativas	 que	 proporcionam	
informação	acerca	da	base	para	a	elaboração	das	
demonstrações	contábeis	e	as	políticas	contábeis	
específicas	 devem	 ser	 apresentadas	 como	
seção	 integrante	 das	 demonstrações	 contábeis,	 
uma	 vez	 que	 são	 necessárias	 para	 que	 se	
compreendam	 os	 seus	 conteúdos	 específicos.	
Somente	as	notas	explicativas	relacionadas	com	
contas	 ou	 itens	 específicos	 das	 demonstrações	
contábeis	 devem	 compor	 uma	 demonstração	
separada,	 que	 integra	 o	 conjunto	 das	
demonstrações	contábeis	publicadas.

III.	 As	 notas	 explicativas	 devem	 apresentar	
informação	 acerca	 da	 base	 para	 a	 elaboração	
das	 demonstrações	 contábeis	 e	 das	 políticas	
contábeis	 específicas	 utilizadas,	 divulgar	
a	 informação	 requerida	 pelas	 normas,	
interpretações	e	comunicados	 técnicos	que	não	
tenham	 sido	 apresentados	 nas	 demonstrações	
contábeis,	 bem	 como	 prover	 informação	
adicional que não tenha sido apresentados 
nas	 demonstrações	 contábeis,	 mas	 que	 seja	
relevante para sua compreensão.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.

B) I	e	III,	apenas.

C) II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 22

O risco de auditoria é um termo técnico relacionado ao 
processo	de	auditoria;	 ele	não	se	 refere	aos	 riscos	de	
negócio	do	auditor,	tais	como	perda	decorrente	de	litígio,	
publicidade	 adversa	 ou	 outros	 eventos	 surgidos	 em	
conexão	com	a	auditoria	das	demonstrações	contábeis.

A	esse	respeito,	relacione	a	COLUNA	II	de	acordo	com	
a	COLUNA	I,	associando	cada	tipo	de	risco	de	auditoria	
com	seu	conceito,	conforme	definido	na	NBC	TA	200.

COLUNA I

1.	 Risco	de	distorção

2. Risco inerente

3.	 Risco	de	detecção

COLUNA II

(			)	Relaciona-se	 com	 a	 natureza,	 a	 época	 e	
a	 extensão	 dos	 procedimentos	 que	 são	
determinados pelo auditor para reduzir o risco de 
auditoria	a	um	nível	baixo	aceitável.

(			)	É	mais	alto	para	algumas	afirmações	e	classes	
relacionadas	 de	 transações,	 saldos	 contábeis	 e	
divulgações	 do	 que	 para	 outras,	 por	 exemplo,	
para	cálculos	complexos.

(			)	Avaliado	 para	 que	 se	 determine	 a	 natureza,	 
a	 época	 e	 a	 extensão	 dos	 procedimentos	
adicionais	 de	 auditoria	 necessários	 para	 a	
obtenção	de	evidência	apropriada	e	suficiente.

Assinale a sequência correta.

A) 1 2 3

B) 3 2 1

C) 2 3 1

D)	 2 1 3
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QUESTÃO 23

Com	relação	aos	riscos	de	distorção	relevante	definidos	
pela	NBC	TA	315,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) O auditor independente deve determinar se as 
informações	 obtidas	 em	 períodos	 anteriores	
continuam	 relevantes,	 caso	 ele	 pretenda	 usar	
essas	 informações	 na	 auditoria	 corrente.	 Isso	
porque	 mudanças	 no	 ambiente	 de	 controle,	
por	 exemplo,	 podem	 afetar	 a	 relevância	 das	
informações	obtidas	no	ano	anterior.

B) A discussão entre os componentes da equipe 
de auditoria a respeito da suscetibilidade das 
demonstrações	 contábeis	 da	 entidade	 a	 uma	
distorção	 relevante	 fornece	 uma	 oportunidade	
para	 que	 os	 componentes	 mais	 experientes	
da	 equipe,	 inclusive	 o	 sócio	 do	 trabalho,	
compartilhem seus pontos de vista baseados no 
seu conhecimento da entidade.

C) Os	 fatores	 relevantes	 do	 setor	 de	 atividade	
incluem	condições	próprias	da	indústria	como	o	
ambiente	competitivo,	relações	entre	fornecedor	
e	 cliente	 e	 desenvolvimentos	 tecnológicos.	
Exemplos	de	assuntos	que	os	auditores	podem	
considerar incluem atividade cíclica ou sazonal.

D)	 O setor de atividade no qual a entidade opera 
pode	dar	origem	a	riscos	específicos	de	distorção	
relevante	 com	 origem	 na	 natureza	 do	 negócio	
ou	 no	 grau	 de	 regulamentação.	 Por	 exemplo,	
contratos de curto prazo podem envolver 
estimativas	significativas	de	receitas	e	despesas	
que	dão	origem	a	riscos	de	distorção	relevante.

QUESTÃO 24

Com	relação	à	comunicação	de	deficiências	de	controle	
interno	definida	pela	NBC	TA	265,	assinale	a	alternativa	
incorreta.

A) A	 importância	 de	 uma	 deficiência	 ou	 de	 uma	
combinação	de	deficiências	de	controle	 interno	
depende	 somente	 do	 fato	 de	 a	 distorção	 ter	
realmente	 ocorrido,	 sendo	 desconsiderada	 a	
probabilidade	de	que	a	distorção	poderia	ocorrer	
e	a	possível	magnitude	da	distorção.

B) Exemplos	 de	 assuntos	 que	 o	 auditor	 pode	
considerar	 ao	 determinar	 se	 a	 deficiência	 ou	
a	 combinação	 de	 deficiências	 de	 controle	
interno	constitui	deficiência	significativa	incluem	
a	 susceptibilidade	 à	 perda	 ou	 à	 fraude	 do	
respectivo ativo ou passivo.

C) Os	 indicadores	 de	 deficiência	 significativa	 do	
controle	interno	incluem,	por	exemplo,	ausência	
de	processo	de	avaliação	de	 risco	na	entidade	
em	 que	 a	 existência	 desse	 processo	 seria	
normalmente esperada.

D)	 Quando	 a	 jurisdição	 estabeleceu	 termos	
específicos	para	tipos	de	deficiência	de	controle	
interno	a	serem	comunicados,	mas	não	definiu	
esses	termos,	pode	ser	necessário	que	o	auditor	
use	 julgamento	 para	 determinar	 os	 assuntos	 a	
serem comunicados.

QUESTÃO 25

Com	relação	ao	ceticismo	e	ao	 julgamento	profissional	
do	auditor	segundo	a	NBC	TA	200,	assinale	a	alternativa	
incorreta.

A) O	 ceticismo	 profissional	 do	 auditor	 inclui	 estar	
alerta,	por	exemplo,	a	informações	que	coloquem	
em	 dúvida	 a	 confiabilidade	 dos	 documentos	 e	
respostas	a	 indagações	a	 serem	usadas	 como	
evidências de auditoria.

B) A	manutenção	do	ceticismo	profissional	ao	longo	
de	 toda	a	auditoria	é	necessária,	 por	exemplo,	
para	que	o	auditor	 reduza	os	 riscos	de	 ignorar	
circunstâncias	 não	 usuais	 e	 generalização	
excessiva	ao	 tirar	conclusões	das	observações	
de auditoria.

C) O	 auditor	 deve	 considerar	 a	 suficiência	 das	
evidências quando um documento individual 
suscetível	 à	 fraude	 for	 a	 única	 evidência	 que	
corrobore	 um	valor	 relevante	 da	demonstração	
contábil.

D)	 A	 crença	 de	 que	 a	 administração	 e	 os	
responsáveis	 pela	 governança	 são	 honestos	 e	
têm	integridade	livra	o	profissional	de	auditoria	da	
necessidade	de	manter	o	ceticismo	profissional.

QUESTÃO 26

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	exercício	financeiro	
e créditos adicionais de acordo com a Lei Federal  
nº	4.320/1964,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	 
F	as	falsas.

(			)	Consideram-se	 restos	 a	 pagar	 as	 despesas	
empenhadas	 mas	 não	 pagas	 até	 o	 dia	 31	 de	
dezembro,	 distinguindo-se	 as	 processadas	 das	
não processadas.

(			)	Os	 créditos	 da	 Fazenda	 Pública,	 de	 natureza	
tributária	 ou	 não	 tributária,	 serão	 escriturados	
como	receita	do	exercício	seguinte	ao	que	forem	
arrecadados.

(   ) A abertura dos créditos suplementares e especiais 
independe	da	existência	de	recursos	disponíveis	
para ocorrer a despesa.

(			)	Reverte	 à	 dotação	 a	 importância	 de	 despesa	
anulada	no	exercício,	quando	a	anulação	ocorrer	
após	o	encerramento	do	exercício	em	questão.

Assinale a sequência correta.

A) V F V F

B) F V F V

C) V F F V

D)	 F V V F
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QUESTÃO 27

A	 Lei	 do	 Orçamento	 contem	 a	 discriminação	 da	
receita	 e	 despesa	 de	 forma	 a	 evidenciar	 a	 política	 
econômico-financeira	 e	 o	 programa	 de	 trabalho	
do	 governo,	 obedecidos	 os	 princípios	 de	 unidade,	
universalidade e anualidade. 

Com	relação	aos	preceitos	da	Lei	Federal	nº	4.320/1964,	
que	versa	sobre	orçamentos	e	balanços	no	setor	público,	
assinale a alternativa incorreta.

A) As	 propostas	 parciais	 de	 orçamento	 devem	
guardar	 estrita	 conformidade	 com	 a	 política	
econômico-financeira,	 o	 programa	 anual	 de	
trabalho	 do	 governo	 e,	 quando	 fixado,	 o	 limite	
global	 máximo	 para	 o	 orçamento	 de	 cada	
unidade administrativa.

B) Os	órgãos	de	contabilidade	ou	de	arrecadação	
devem	 organizar	 demonstrações	 mensais	 da	
receita	 arrecadada,	 segundo	 as	 rubricas,	 para	
servirem	 de	 base	 à	 estimativa	 da	 receita,	 na	
proposta	orçamentária.

C) O	 Poder	 Legislativo	 deve	 considerar	 como	
proposta	a	Lei	de	Orçamento	vigente,	caso	não	
receba	a	proposta	orçamentária	no	prazo	fixado	
nas	 Constituições	 ou	 nas	 Leis	 Orgânicas	 dos	
municípios.

D)	 O	 projeto	 de	 Lei	 de	 Orçamento	 não	 admite	
emendas	 que	 visem	 conceder	 dotação	 para	
concessão	 de	 auxílios	 e	 subvenções	 que	 seja	
superior	 aos	 quantitativos	 previamente	 fixados	
em	resolução	do	Poder	Executivo.

QUESTÃO 28

A	 modalidade	 de	 licitação	 denominada	 pregão	 se	
institui,	no	âmbito	da	União,	estados,	Distrito	Federal	e	
municípios,	para	aquisição	de	bens	e	serviços	comuns,	
e	dá	outras	providências.	

Considerando	o	disposto	na	Lei	Federal	nº	10.520/2002,	
que	 dispõe	 sobre	 a	 realização	 do	 pregão	 no	 setor	
público,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O	prazo	de	validade	das	propostas	será	de	90	
dias,	se	outro	prazo	não	estiver	fixado	no	edital.

B) O	interessado,	convocado,	que,	dentro	do	prazo	
de	 validade	 da	 sua	 proposta,	 não	 celebrar	 o	
contrato	 ficará	 impedido	 de	 licitar	 e	 contratar	
pelo prazo de dois anos.

C) Os	 atos	 essenciais	 do	 pregão,	 exceto	 os	
decorrentes	 de	 meios	 eletrônicos,	 serão	
documentados no processo.

D)	 Os	 estados,	 o	Distrito	 Federal	 e	 os	municípios	
podem	adotar	o	pregão	eletrônico	para	aquisição	
de	bens	e	serviços	comuns	da	área	da	saúde.

QUESTÃO 29

Em	 relação	 às	 informações	 apresentadas	 no	 balanço	
financeiro	de	entidades	do	setor	público,	tomando	como	
base o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor 
Público	(MCASP),	assinale	a	alternativa	correta.

A) As	 receitas	 orçamentárias	 devem	 ser	
apresentadas	 líquidas	 de	 deduções.	 
O	 detalhamento	 das	 deduções	 da	 receita	
orçamentária	por	fonte	e	destinação	de	recursos	
pode	 ser	 apresentado	 em	 quadros	 anexos	 ao	
balanço	financeiro	e	em	notas	explicativas.

B) As	 transferências	 financeiras	 recebidas	
e concedidas compreendem as receitas 
orçamentárias,	 líquidas	 das	 deduções,	 e	 as	
despesas	orçamentárias	de	livre	alocação	entre	
a	origem	e	a	aplicação	de	recursos.

C) As	receitas	e	despesas	orçamentárias	ordinárias	
compreendem	 receitas	 orçamentárias,	 líquidas	
das	 deduções,	 e	 despesas	 orçamentárias	 cuja	
aplicação	 dos	 recursos	 é	 definida	 em	 lei,	 de	
acordo	com	sua	origem.

D)	 Os	 pagamentos	 e	 recebimentos	 extra	
orçamentários	 compreendem	 o	 valor	 das	
entradas	 e	 saídas	 compensatórias	 no	 ativo	 e	
passivo	 financeiro,	 a	 serem	 demonstradas	 em	
depósitos	restituíveis	e	valores	vinculados.

QUESTÃO 30

A	Lei	Federal	nº	4.320/1964	estabelece	normas	gerais	
de	 Direito	 Financeiro	 para	 elaboração	 e	 controle	 dos	
orçamentos	 e	 balanços	 da	 União,	 dos	 estados,	 dos	
municípios	e	do	Distrito	Federal.	

Segundo	essa	 lei,	devem	 integrar	a	Lei	do	Orçamento	
as	 seguintes	 disposições	 sobre	 receitas	 e	 despesas	
públicas,	exceto:

A) Quadros	demonstrativos	da	receita	e	planos	de	
aplicação	dos	fundos	especiais.		

B) Quadro	 discriminativo	 da	 receita	 por	 fontes	 e	
respectiva	legislação.

C) Quadro	das	dotações	por	órgãos	do	Governo	e	
da	Administração.

D)	 Sumário	geral	da	receita	por	fontes	e	da	despesa	
por	funções	do	Governo.
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QUESTÃO 31

As	 demonstrações	 contábeis	 devem	 ser	 apresentadas	
de	 forma	a	assegurar	a	comparabilidade	 tanto	com	as	
demonstrações	 contábeis	 de	 períodos	 anteriores	 da	
mesma entidade quanto com as de outras entidades. 
Para	 que	 esse	 objetivo	 seja	 alcançado,	 a	 NBC	 TSP	
11	 estabelece	 exigências	 gerais	 para	 a	 apresentação	
dessas	 demonstrações	 e	 diretrizes	 quanto	 à	 sua	
estrutura	e	exigências	mínimas	para	o	seu	conteúdo.	

A	esse	respeito,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A	 entidade	 deve	 informar	 separadamente	 os	
ativos	e	os	passivos,	as	receitas	e	as	despesas.	
A	 compensação	 desses	 elementos	 no	 balanço	
patrimonial	 ou	 na	 demonstração	 do	 resultado,	
exceto	quando	 refletir	a	essência	da	 transação	
ou	 outro	 evento,	 prejudica	 a	 capacidade	 dos	
usuários	de	avaliar	os	futuros	fluxos	de	caixa.

B) Ganhos	 e	 perdas	 na	 alienação	 de	 ativos	
circulantes,	 incluindo	 os	 provenientes	 de	
investimentos	 e	 de	 ativos	 operacionais,	
devem	 ser	 apresentados	 de	 forma	 líquida,	 
deduzindo-se	seus	valores	contábeis	dos	valores	
recebidos	pela	alienação	e	reconhecendo-se	as	
despesas de venda relacionadas.

C) A	 entidade	 deve	 apresentar,	 como	 informação	
mínima,	 balanço	 patrimonial,	 demonstração	 do	
resultado,	 demonstração	 dos	 fluxos	 de	 caixa	
e	 demonstração	 das	 mutações	 do	 patrimônio	
líquido,	 todos	 com	 informação	 comparativa	
relativa	 ao	 período	 anterior,	 bem	 como	 as	
respectivas	notas	explicativas.

D)	 Aperfeiçoar	 a	 comparabilidade	 de	 informação	
entre	 períodos	 ajuda	 os	 usuários	 a	 tomar	
decisões e lhes permite avaliar as tendências na 
informação	financeira	para	fins	de	previsão.	Em	
algumas	 circunstâncias,	 torna-se	 impraticável	
reclassificar	 a	 informação	 comparativa	 para	 o	
período anterior para obter a comparabilidade 
com o período corrente.

QUESTÃO 32

Tomando	 como	 base	 o	 disposto	 na	 NBC	 TSP	 11,	
analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 apresentação	
das	 demonstrações	 contábeis,	 e	 assinale	 com	 V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	As	 demonstrações	 contábeis	 de	 propósito	
geral	 são	 aquelas	 destinadas	 a	 satisfazer	 às	
necessidades	de	informação	de	usuários	que	não	
se	 encontram	em	condições	 de	 exigir	 relatórios	
elaborados	 para	 atender	 às	 suas	 necessidades	
específicas.	 Os	 usuários	 das	 demonstrações	
contábeis	 incluem	 contribuintes,	 parlamentares,	
credores,	 fornecedores,	 mídia	 e	 empregados,	
entre outros.

(			)	Regime	de	caixa	é	o	regime	contábil	segundo	o	qual	
transações	 e	 outros	 eventos	 são	 reconhecidos	
quando ocorrem (não necessariamente quando 
caixa	e	equivalentes	de	caixa	são	 recebidos	ou	
pagos),	 portanto,	 as	 transações	 e	 os	 eventos	
são	 registrados	 contabilmente	 e	 reconhecidos	
nas	 demonstrações	 contábeis	 dos	 respectivos	
períodos	a	que	se	referem.

(			)	Omissões	 ou	 distorções	 materiais	 de	 itens	 das	
demonstrações	 contábeis	 podem,	 individual	 ou	
coletivamente,	 influenciar	 as	 decisões	 que	 os	
usuários	 das	 demonstrações	 contábeis	 tomam	
com	base	nessas	demonstrações.	A	materialidade	
depende da dimensão e da natureza da omissão 
ou	da	distorção	julgada	à	luz	das	circunstâncias	a	
que	está	sujeita.

(			)	Notas	 explicativas	 contêm	 informação	
adicional	 em	 relação	 àquela	 apresentada	 nas	
demonstrações	 contábeis.	As	 notas	 explicativas	
oferecem	descrições	narrativas	ou	detalhamentos	
de	 itens	 divulgados	 nessas	 demonstrações	 e,	
principalmente,	apresentam	informação	adicional	
sobre itens que se enquadram nos critérios de 
reconhecimento	nas	demonstrações	contábeis.

Assinale a sequência correta.

A) V F V F

B) F V F V

C) V F F V

D)	 F V V F

QUESTÃO 33

Com	 relação	 aos	 aspectos	 orçamentário,	 patrimonial	
e	 fiscal	 da	 contabilidade	 aplicada	 ao	 setor	 público,	
considerando o disposto no Manual de Contabilidade 
aplicada	 ao	 Setor	 Público	 (MCASP),	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) O objetivo principal da maioria das entidades do 
setor	público	é	prestar	serviços	à	sociedade,	em	
vez	 de	 obter	 lucros	 e	 gerar	 retorno	 financeiro	
aos	 investidores.	 Esses	 serviços	 incluem,	 por	
exemplo:	 programas	 e	 políticas	 de	 bem-estar,	
educação	pública,	segurança	nacional	e	defesa	
nacional.

B) A	 Constituição	 brasileira	 exige	 a	 elaboração	
do	 orçamento	 anual,	 a	 sua	 aprovação	 pelo	
poder	 Legislativo	 e	 a	 sua	 disponibilização	 à	
sociedade.	A	 sociedade	 fiscaliza	 a	 gestão	 das	
entidades	 públicas	 diretamente,	 respaldada	
pela	Constituição,	ou	indiretamente,	por	meio	de	
representantes.

C) Muitos	 programas	 do	 setor	 público	 são	 de	
longo	 prazo,	 e	 a	 capacidade	 para	 cumprir	 os	
compromissos depende dos tributos e das 
contribuições	 a	 serem	 arrecadados	 no	 futuro.	
Ademais,	 as	 entidades	 do	 setor	 público	 têm	
existências	 muito	 longas,	 mesmo	 que	 passem	
por	severas	dificuldades	financeiras.

D)	 Muitos	 governos	 e	 outras	 entidades	 do	 setor	
público	 possuem	 poder	 de	 regulação	 de	
entidades que operam em determinados setores 
da	 economia,	 de	 forma	 direta	 ou	 por	 meio	 de	
agências	 reguladoras.	 A	 principal	 razão	 da	
regulação	é	assegurar	o	interesse	da	instituição	
pública	 de	 acordo	 com	 objetivos	 definidos	 nas	
políticas	públicas.
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QUESTÃO 34

As	 demonstrações	 contábeis	 são	 uma	 representação	
estruturada	 da	 posição	 patrimonial	 e	 financeira	 e	
do desempenho da entidade. O objetivo dessas 
demonstrações	 é	 proporcionar	 informação	 acerca	 da	
posição	patrimonial	e	 financeira	do	desempenho	e	dos	
fluxos	de	caixa	da	entidade.

A	 esse	 respeito,	 relacione	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	
com	a	COLUNA	I,	associando	os	itens	relacionados	às	
demonstrações	 contábeis	 com	 o	 respectivo	 conceito,	
conforme	prescrito	na	NBC	TG	26.

COLUNA I
1.	 Resultado	abrangente	
2. Resultado do período 
3.	 Ajuste	de	reclassificação		

COLUNA II

(			)	Total	das	receitas	deduzido	das	despesas,	exceto	
os itens reconhecidos como outros resultados 
abrangentes	no	patrimônio	líquido.

(   ) Compreende todos os componentes da 
“demonstração	do	resultado”	e	da	“demonstração	
dos	outros	resultados	abrangentes”.

(			)	Resultado	no	período	corrente	que	foi	inicialmente	
reconhecido	como	outros	resultados	abrangentes	
no período corrente ou em período anterior.

Assinale a sequência correta.

A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 1 3
D)	 2 3 1

QUESTÃO 35

Tomando	 como	 base	 os	 preceitos	 da	 NBC	 TSP	 08,	
analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	os	ativos	intangíveis,	 
e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(   ) A entidade que elabora e apresenta 
demonstrações	 contábeis	 de	 acordo	 com	 o	
regime	de	caixa	deve	aplicar	a	NBC	TSP	08	na	
contabilização	de	ativos	intangíveis.

(			)	Alguns	 ativos	 intangíveis	 podem	 estar	 contidos	
em	elementos	que	possuem	 forma	 física,	 como	
disco (como no caso de software)	ou	em	um	filme.

(			)	A	 NBC	 TSP	 08	 se	 aplica	 à	 contabilização	 de	
ativos	 intangíveis,	 exceto	 ativos	 intangíveis	 não	
circulantes,	 classificados	 como	 mantidos	 para	
venda.

(			)	O	 reconhecimento	 dos	 custos	 no	 valor	 contábil	
de	ativo	intangível	permanece	quando	esse	ativo	
está	 nas	 condições	 operacionais	 pretendidas	
pela	administração.

Assinale a sequência correta.

A) V F V F
B) F V V F
C) F V F V
D)	 V F F V
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 36

Sobre	 a	 Comissão	 de	 Direitos	 Humanos,	 Sociais	
e	 Defesa	 do	 Consumidor	 da	 Câmara	 Municipal	 de	
Uberlândia,	pode-se	afirmar	que

A) incumbe	 realizar	 a	 orientação	 e	 educação	 do	
consumidor,	 além	 do	 controle	 de	 qualidade,	
preços	e	medidas	de	produtos.

B) cabe propiciar o envolvimento da cidadania 
em	 assuntos	 de	 interesse	 social,	 promovendo	
o	 direito	 da	 sociedade	 à	 informação	 e	 à	
participação.

C) incumbe	garantir	a	participação,	em	igualdade	de	
oportunidades,	de	todos	os	cidadãos	brasileiros,	
independentemente	 da	 cor	 da	 pele,	 crença	
política	e	religiosa.

D)	 deve	 fiscalizar	 e	 acompanhar	 os	 programas	
governamentais	 relativos	 à	 prevenção	 e	 ao	
combate	ao	uso	de	drogas.

QUESTÃO 37

Suponha-se	 que	 tenha	 sido	 instaurada	 regularmente	
uma Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da 
Câmara Municipal de Uberlândia. 

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno,	 pode-se	 afirmar	
que

A) a	 comissão	 deverá	 ser	 composta	 por	 3	 (três)	
membros	 e	 será	 presidida	 pelo	 mais	 idoso,	
cabendo a ele escolher o relator da matéria.

B) os membros serão nomeados pelo presidente 
da	 Câmara,	 resguardando	 a	 participação	
proporcional	 das	 Bancadas,	 devendo	 um	
pertencer	à	Mesa	Diretora	da	Câmara.

C) a	 comissão	 poderá	 determinar	 diligências,	
convocar	 secretário	 municipal	 e	 transportar-se	 
aos	 lugares	 onde	 se	 fizer	 necessária	 a	 sua	
presença.

D)	 a	comissão	apresentará	relatório	circunstanciado	
com	 suas	 conclusões	 ao	 Plenário,	 que	 não	
poderá	alterá-las.

QUESTÃO 38

De	acordo	com	o	Art.	31	da	Lei	Orgânica	do	Município	
de	Uberlândia,	não	é	uma	matéria	de	lei	complementar

A) o	código	de	finanças	públicas.

B) o	código	de	obras.

C) o	 código	 tributário	 e	 a	 legislação	 tributária	
correlata.

D)	 a	lei	de	parcelamento,	ocupação	e	uso	do	solo.

QUESTÃO 39

Com	base	nas	regras	do	processo	 legislativo	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	Município	 de	 Uberlândia,	 assinale	
com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	Salvo	 as	 hipóteses	 de	 iniciativa	 privativa	 e	 de	
matérias	indelegáveis	previstas	na	Lei	Orgânica,	
a	 iniciativa	 popular	 pode	 ser	 exercida	 pela	
apresentação,	à	Câmara	Municipal,	de	projeto	de	
lei	subscrito	por,	no	mínimo,	5%	do	eleitorado	do	
município.

(			)	É	 matéria	 de	 iniciativa	 da	 Mesa	 Diretora	 da	
Câmara	a	fixação,	através	de	lei,	da	remuneração	
dos	agentes	políticos	em	cada	legislatura	para	a	
subsequente.

(			)	Não	 será	 admitido	 o	 aumento	 da	 despesa	
prevista	 nos	 projetos	 de	 iniciativa	 do	 prefeito,	
com	as	ressalvas	constitucionais,	bem	como	nos	
projetos	 de	 iniciativa	 da	Mesa	Diretora	 sobre	 a	
organização	dos	serviços	internos	da	Casa.

(			)	É	 matéria	 de	 iniciativa	 privativa	 do	 prefeito	 o	
regime	 jurídico	 único	 dos	 servidores	 públicos	
dos	 órgãos	 da	Administração	Direta,	 autárquica	
e	 fundacional,	 incluindo	o	 provimento	 de	 cargo,	
estabilidade e aposentadoria.

Assinale a sequência correta.

A) V F V F

B) F V F F

C) V F F V

D)	 V V V V

QUESTÃO 40

Acerca	 das	 regras	 previstas	 na	 Lei	 Complementar	
Municipal	nº	040/1992,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	do	
Servidor	Público	do	Município	de	Uberlândia,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A) Extinto	 o	 cargo	 ou	 declarado	 a	 sua	
desnecessidade,	 o	 servidor	 estável	 ficará	 em	
disponibilidade	com	remuneração	integral.

B) Remoção	 é	 o	 ato	 mediante	 o	 qual	 o	 servidor	
passa	a	exercer	suas	 funções	em	outro	órgão,	
ou	 unidade	 administrativa	 da	 Administração	
Direta,	Autarquias	 ou	 Fundações,	 sem	 que	 se	
modifique	a	sua	situação	funcional.

C) A	 gratificação	 natalina	 será	 paga,	 anualmente,	 
a	 todo	 servidor	 municipal,	 independentemente	
da	remuneração	a	que	fizer	jus.

D)	 Por	anuênio	de	efetivo	exercício	contínuo	ou	não,	
no	serviço	público	municipal	local,	será	concedido	
ao	 servidor	 um	adicional	 correspondente	 a	 1%	
do	 vencimento	 de	 seu	 cargo	 efetivo,	 ao	 qual	
se	 incorpora	para	todos	os	efeitos	 legais,	até	o	
limite de 25 anuênios.
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QUESTÃO 41

Determinado	vereador	apresentou	um	projeto	de	 lei	na	
Câmara Municipal de Uberlândia objetivando conceder 
uma	 isenção	 do	 Imposto	 sobre	 Propriedade	 Predial	
e	 Territorial	 Urbana	 para	 imóveis	 impactados	 por	
uma	 calamidade	 pública	 e	 vincular	 parte	 do	 imposto	
arrecadado	para	despesas	de	caráter	urgente.	

Considerando	 o	 disposto	 na	 Lei	 Orgânica,	 assinale	 a	
alternativa correta.

A) O	referido	projeto	de	 lei	 tem	vício	de	 iniciativa,	
uma vez que são de iniciativa privativa do 
prefeito	 as	 leis	 que	 disponham	 a	 isenção	 de	
tributos municipais.

B) A	proposta	viola	a	Lei	Orgânica,	na	medida	em	
que	é	vedada	a	vinculação	da	receita	de	impostos	
a	 órgãos,	 fundo	 ou	 despesas,	 ressalvadas	 a	
destinação	de	recursos	para	o	desenvolvimento	
do	ensino	e	a	prestação	de	garantia	às	operações	
de	crédito	por	antecipação	de	receita.

C) Como o Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial	Urbana	deverá,	obrigatoriamente,	ser	
progressivo,	de	forma	a	assegurar	o	cumprimento	
da	 função	 social	 da	 propriedade,	 tal	 medida	
revela-se	ilegal,	pois	pode	beneficiar	imóveis	de	
grande	 capacidade	 contributiva	 afetados	 pela	
calamidade.

D)	 O	Imposto	sobre	Propriedade	Predial	e	Territorial	
Urbana	 poderá	 ter	 isenções	 diversificadas	 em	
função	 de	 interesse	 estabelecido	 no	 plano	
diretor,	 motivo	 pelo	 qual,	 por	 questões	 de	
isonomia,	 mesmo	 os	 imóveis	 que	 não	 fossem	
impactados	 pela	 calamidade	 pública	 poderiam	
usufruir	do	benefício	tributário.

QUESTÃO 42

Um	 determinado	 servidor	 público	 do	 município	 de	
Uberlândia	foi	condenado	pela	prática	de	crime	contra	a	
Administração	Pública,	já	tendo	transitado	em	julgado	a	
decisão	condenatória.	

Segundo	 a	 Lei	 Complementar	 Municipal	 nº	 040/1992,	
que	 dispõe	 sobre	 o	 Estatuto	 do	 Servidor	 Público	 do	
Município	 de	 Uberlândia,	 o	 referido	 servidor	 estará	
sujeito	à	seguinte	penalidade	disciplinar:

A) Demissão.

B) Destituição	de	cargo.

C) Suspensão.

D)	 Cassação.

QUESTÃO 43

De	acordo	com	a	Lei	nº	8.429,	de	2	de	junho	de	1992,	
que	 dispõe	 sobre	 as	 sanções	 aplicáveis	 aos	 agentes	
públicos	 nos	 casos	 de	 enriquecimento	 ilícito	 no	
exercício	 de	 mandato,	 cargo,	 emprego	 ou	 função	 na	
Administração	Pública	direta,	 indireta	 ou	 fundacional	 e	
dá	outras	providências,	não	constitui	ato	de	improbidade	
administrativa:

A) Receber	 vantagem	 econômica	 de	 qualquer	
natureza,	 direta	 ou	 indireta,	 para	 tolerar	 a	
exploração	 ou	 a	 prática	 de	 jogos	 de	 azar,	 de	
lenocínio,	 de	 narcotráfico,	 de	 contrabando,	 de	
usura	ou	de	qualquer	 outra	 atividade	 ilícita,	 ou	
aceitar	promessa	de	tal	vantagem.

B) Permitir	ou	concorrer	para	que	pessoa	física	ou	
jurídica	 privada	 utilize	 bens,	 rendas,	 verbas	 ou	
valores	públicos	transferidos	pela	administração	
pública	a	entidade	privada	mediante	celebração	
de	parcerias,	sem	a	observância	das	formalidades	
legais	ou	regulamentares	aplicáveis	à	espécie.

C) Realizar	 qualquer	 ação	 ou	 omissão	 para	
conceder,	aplicar	ou	manter	benefício	financeiro	
ou	 tributário	 relativo	 ao	 Imposto	 sobre	 a	
Circulação	de	Mercadorias	(ICMS).

D)	 Revelar	ou	permitir	que	chegue	ao	conhecimento	
de	 terceiro,	 antes	 da	 respectiva	 divulgação	
oficial,	 teor	 de	 medida	 política	 ou	 econômica	
capaz	de	afetar	o	preço	de	mercadoria,	bem	ou	
serviço.

QUESTÃO 44

Caio	 foi	 nomeado	 assessor	 parlamentar	 da	 Câmara	
Municipal de Uberlândia.

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 Complementar	 Municipal	 
nº	 346/2004,	 que	 estabelece	 o	 quadro	 de	 cargos	 e	
funções	e	respectiva	remuneração	da	Câmara	Municipal	
de	 Uberlândia,	 dispõe	 sobre	 o	 plano	 de	 cargos	 e	
carreiras,	revoga	a	resolução	nº	060,	de	18	de	outubro	
de	 1994	 e	 demais	 alterações	 posteriores	 e	 dá	 outras	
providências,	é	incorreto	afirmar	que

A) é	permitido	a	Caio	proferir	qualquer	manifestação	
de	 apoio	 ou	 desagravo	 político,	 bem	 como	
pronunciamento ou emissão de opiniões nas 
sessões	plenárias,	realizadas	dentro	ou	fora	da	
sede	do	Poder	Legislativo.

B) Caio	estará	automaticamente	exonerado	ao	final	
da	Legislatura	em	que	foi	nomeado.

C) é	vedada	a	concessão	de	diárias,	passagens	ou	
quaisquer	 outras	 despesas	 em	participação	 de	
cursos,	seminários	e	similares	para	Caio.

D)	 Caio,	 mediante	 autorização	 do	 vereador	 do	
gabinete	onde	Caio	estiver	lotado,	poderá	viajar	
a	serviço	para	cursos,	seminários	e	similares	ou	
em	caráter	representativo	do	gabinete,	podendo	
as	 despesas	 ser	 efetuadas	 com	 a	 verba	
indenizatória	do	gabinete.
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QUESTÃO 45

Considere	 que	 Celso	 é	 servidor	 estável	 da	 Câmara	
Municipal de Uberlândia. 

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 Complementar	 Municipal	 
nº	 346/2004,	 que	 estabelece	 o	 quadro	 de	 cargos	 e	
funções	e	respectiva	remuneração	da	Câmara	Municipal	
de	 Uberlândia,	 dispõe	 sobre	 o	 plano	 de	 cargos	 e	
carreiras,	revoga	a	resolução	nº	060,	de	18	de	outubro	
de	 1994	 e	 demais	 alterações	 posteriores	 e	 dá	 outras	
providências,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Para	 obter	 direito	 à	 progressão,	 Celso	 deverá	
cumprir	interstício	mínimo	de	365	dias	de	efetivo	
exercício	no	nível	em	que	se	encontre.

B) O	 efeito	 financeiro	 decorrente	 da	 progressão	
de	 Celso	 terá	 início	 a	 partir	 do	 décimo	 dia	 do	
mês	 subsequente	 à	 sua	 última	 avaliação	 de	
desempenho	para	o	interstício	a	que	se	referir.

C) A	promoção	de	Celso	para	classe	imediatamente	
superior	 à	 que	 ocupar,	 poderá	 decorrer	 de	
sua	 aprovação	 em	 seleção	 interna,	 mediante	
prova	em	que	se	apure	a	capacidade	funcional	
equivalente	à	formação	escolar	da	classe	a	que	
concorra.

D)	 Para	 concorrer	 à	 promoção	 mediante	 seleção	
interna,	Celso	deverá,	cumulativamente,	cumprir	
o interstício mínimo de dois anos na classe 
a	 que	 pertencer,	 e	 ter	 obtido	média	 igual	 ou	 a	
superior	a	70%	das	avaliações	de	desempenho	
consecutivas	 realizadas	 para	 efeito	 da	 última	
progressão.
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PROVA DISCURSIVA

INSTRUÇÕES GERAIS
1. A	prova	discursiva	deverá	ser	elaborada	com	no	máximo	30	linhas.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	não	será	considerado.

3. Na	Prova	Discursiva,	serão	avaliados	o	conhecimento	da	literatura	proposta	no	Edital,	o	raciocínio	prático	do	candidato	
e	a	capacidade	de	exposição	de	suas	ideias,	sintetizando	pontos	relevantes,	considerações	e	o	desenvolvimento	das	
atividades	quanto	à	relação	profissional.

4. A	questão	da	Prova	Discursiva	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:

a)	 cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;

b)	 considerada	 ilegível	ou	desenvolvida	em	 forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	
entre	letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	
idioma diverso;

c)	 cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;

d)	 que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;

e)	 que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;

f)	 que	tiver	uso	de	corretivos;

g)	 que	estiverem	rasuradas	ou	deixadas	em	branco;

h)	 que	estiverem	com	grafia	ilegível;

i)	 que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	Discursiva.

5. Na	Prova	Discursiva,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	
campo	especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação.

QUESTÃO DISCURSIVA

A) Escreva	os	nomes	das	cinco	modalidades	de	licitação	previstas	na	Lei	nº	8.666/1993,	que	institui	normas	para	
licitações	e	contratos	da	Administração	Pública.	

B)	 Tomando	como	base	os	preceitos	dessa	Lei,	exemplifique	cada	uma	dessas	modalidades.
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RASCUNHO DA QUESTÃO DISCURSIVA
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

  

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

  

 

 

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

 

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

 

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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