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I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o duas folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

 Ter fé é muito simples. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a leitura das instruções, a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das 
folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 4 (quatro) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 6 
 
Texto 1 para responder às questões 1 e 2. 
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Água e sabão: entenda a química que torna a lavagem de 
mãos tão eficaz 

 
O sabão possui uma função emulsificante, que ajuda a

unir água a gorduras, e, também, permite a remoção
mecânica tanto da sujeira quanto de micro-organismos. Isso
quer dizer que ele é capaz de unir moléculas que
normalmente não ficariam unidas, agindo como ponte para
que elas sejam carregadas pela água. Em tempos de
pandemia, o objetivo é tirar o máximo desses micróbios,
como vírus, bactérias, fungos e protozoários, por exemplo,
de circulação. 

“É por isso que essa é uma orientação dada para
quem foi ao banheiro, vai preparar uma refeição ou tocar
pessoas vulneráveis, independentemente de qualquer
pandemia”, ressalta o infectologista Jamal Suleiman, do
Instituto de Infectologia Emílio Ribas. As moléculas de
sabão têm duas “pontas”: uma hidrofílica, capaz de se
prender às moléculas de água, e outra hidrofóbica, que se
une às moléculas de óleos, gorduras e sujeiras. Uma vez que
se enxáguam a mão e outras partes do corpo, essa
combinação age como uma conexão entre as moléculas de
água e de restos de vírus e sujeiras, carregando-as ralo 
abaixo. 

A função emulsificante faz com que o sabão grude na
proteção do Coronavírus, rompendo-a. “As bactérias e boa
parte dos vírus têm capas de gordura, chamadas de
membrana e envelope, respectivamente. A função dessa
capa é proteger o micro-organismo do ambiente. O sabão
rompe essa proteção, fazendo com que essas bactérias e
vírus morram”, explica Laura de Freitas, doutora em
biociências e biotecnologia na Unesp.  

 
Disponível em: <https://www.uol.br/tilt/noticias/>.

Acesso em: 5 mar. 2021, com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com relação à tipologia e aos sentidos do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 
texto argumentativo, em que se apresenta um ponto 
de vista acerca da química entre a água e o sabão. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor quanto à importância de lavar as 
mãos com água e sabão durante pandemias. 

(C) O texto é informativo, já que pretende apresentar 
informações a respeito da eficácia de se lavar as mãos 
com água e sabão. 

(D) O segundo e o terceiro parágrafos são narrativos e 
apresentam a fala de especialistas, personagens muito 
relevantes em pandemias. 

(E) O texto é descritivo, uma vez que objetiva 
pormenorizar o processo químico entre o sabão e a 
água e seus benefícios para a higiene.  

QUESTÃO 2 ________________________  
 
No que tange à pontuação, à ortografia e à concordância nos 
trechos “Uma vez que se enxáguam a mão e outras partes do 
corpo, essa combinação age como uma conexão entre as 
moléculas de água e de restos de vírus e sujeiras, carregando-
as ralo abaixo.” (linhas de 17 a 21) e “A função dessa capa é 
proteger o micro-organismo do ambiente.” (linhas 25 e 26), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) No primeiro trecho, a vírgula inicial é obrigatória 

porque houve uma inversão na ordem direta do 
período. 

(B) No primeiro trecho, a forma verbal “enxáguam” 
estaria incorreta caso o termo “outras partes do 
corpo” fosse substituído por sua forma no singular.  

(C) No primeiro trecho, estaria incorreto utilizar, 
respectivamente, artigo definido masculino singular e 
feminino plural antecedendo “vírus” e “sujeiras”. 

(D) No segundo trecho, a expressão “dessa capa” deveria 
estar entre vírgulas por ser uma explicação. 

(E) No segundo trecho, a grafia da palavra 
“micro-organismo” pode ser corretamente substituída 
por microorganismo, microrganismo e 
micr’organismo. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 3 e 4. 
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Duas cientistas ganham Nobel de Química por trabalho 
relacionado à genética 

 
(7/10/2020) Duas cientistas ganharam o Prêmio

Nobel de Química por um trabalho relacionado à genética.
A americana Jennifer Doudna e a francesa Emmanuelle
Charpentier desenvolveram uma técnica de edição genética
que permite alterar o DNA de animais, de plantas e de
microrganismos com exatidão. A pesquisa contribuiu para
novos tratamentos de câncer e para a cura de doenças
hereditárias. É a primeira vez que duas mulheres dividem o
Prêmio Nobel. 

As cientistas se conheceram em um café durante um
congresso científico em Porto Rico. As conversas renderam
a ideia de desenvolverem juntas um novo antibiótico, mas
acabaram criando uma ferramenta que, em 2012, teve
impacto revolucionário nas ciências da vida. Foi assim que a 
academia sueca descreveu o trabalho das duas
pesquisadoras. 

Em seus laboratórios na Alemanha e nos Estados
Unidos da América, elas desenvolveram o sistema CRISPR,
uma maneira de mudar, de editar o código genético, aquele
conjunto de informações que dão as características de uma
pessoa e também de muitas de nossas doenças. Essas
informações estão contidas no DNA, que fica dentro das
células e tem o formato que parece uma escada em caracol
ou um trilho de trem. A técnica criada pelas pesquisadoras
permite editar esse DNA com precisão, tirar uma parte e
emendar as pontas, ou até mesmo substituir a parte que gera
doenças e trocar por outra. 

Antes do sistema CRISPR, fazer edição genética era
algo caríssimo, difícil e muito sujeito a erros. Mas a
ferramenta criada pelas ganhadoras do Nobel de Química
mudou isso de forma radical. Hoje, o CRISPR é utilizado
em laboratórios de pesquisa no mundo inteiro como uma
ferramenta capaz de ajudar em futuros tratamentos de
doenças como o câncer, fortalecer o sistema imunológico ou 
desligar partes do DNA responsáveis por doenças
hereditárias. O Centro de Pesquisas sobre o Genoma na
Universidade de São Paulo usa o CRISPR. 

 
Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/>.

Acesso em: 28 fev. 2021 (fragmento), com adaptações.
 

 

QUESTÃO 3 _______________________  
 
No que se refere à compreensão e intelecção do texto 
apresentado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As duas cientistas citadas no texto ganharam o 

Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento de 
um novo antibiótico em 2012. 

(B) O sistema CRISPR, desenvolvido pelas mencionadas 
cientistas, consiste em uma técnica eficiente também 
no auxílio ao tratamento vindouro de certas doenças. 

(C) O sistema CRISPR destina-se especificamente ao 
tratamento de diversos tipos de câncer. 

(D) A técnica aludida foi apresentada pelas pesquisadoras 
em um congresso científico em Porto Rico. 

(E) Segundo o texto, o sistema CRISPR foi resultado de 
uma parceria entre a Alemanha, os Estados Unidos da 
América e o Centro de Pesquisas sobre o Genoma na 
Universidade de São Paulo. 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
A respeito do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 11, é correto substituir a forma verbal 

“renderam” por conquistaram, mantendo-se assim o 
sentido da informação apresentada.  

(B) Em “mas acabaram criando uma ferramenta” (linhas 
12 e 13), a forma verbal sublinhada refere-se ao 
termo “As conversas” (linha 11). 

(C) Os vocábulos “hereditárias” (linha 8), “antibiótico” 
(linha 12) e “ciências” (linha 14) são acentuados 
segundo a mesma regra de acentuação gráfica. 

(D) No trecho “Hoje, o CRISPR é utilizado em 
laboratórios de pesquisa no mundo inteiro” (linhas 31 
e 32), a vírgula empregada é obrigatória. 

(E) Em “relacionado à genética” (linha 2), é correto 
substituir o termo sublinhado por com a, mantendo 
assim a correção quanto à referida regência. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões 5 e 6. 
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Vencedora do Nobel de Química cria teste para detectar 
a Covid-19 em cinco minutos 

 
(10/10/2020) Jennifer Doudna, vencedora do Prêmio

Nobel de Química, desenvolveu um teste para detectar o
vírus da Covid-19 em apenas cinco minutos. O teste é
fundamentado na genética CRISPR, invenção que levou
Doudna ao pódio do Nobel. A investigação foi desenvolvida
em parceria com a Universidade da Califórnia, nos Estados
Unidos da América. 

O teste está em fase experimental e aguarda
aprovação pela comunidade científica. No entanto, já captou
a atenção de muitos pelas suas características: o novo teste é
pequeno, portátil e pode ser usado por qualquer um,
dispensando pessoal médico. Uma câmara de telemóvel é o
suficiente para saber se está positivo ou negativo para a
Covid-19. Além de todas as novidades, o teste também 
identifica a fase da infecção em que se encontra, sendo ela
contagiosa ou não. (...)  

Segundo a imprensa espanhola, esse teste pode ser
uma alternativa ao atual utilizado para identificar o vírus da
Covid-19, cujo resultado pode demorar até 48 horas, e até 
mesmo às análises sanguíneas. 

 
Disponível em: <https://www.cmjornal.pt/sociedade/>.
Acesso em: 3 mar. 2021. (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

No que tange à tipologia textual, o texto apresentado é 
 
(A) narrativo, pois conta uma sequência de fatos 

relativos à trajetória de Jennifer Doudna. 
(B) argumentativo, já que defende um ponto de vista 

relacionado aos testes mais eficazes para detectar a 
Covid-19. 

(C) descritivo, uma vez que trata da descrição detalhada 
da descoberta da genética CRISPR. 

(D) expositivo, tendo em vista o intuito de informar o 
leitor quanto à descoberta de um teste, ainda em fase 
experimental, rápido e prático para identificação do 
vírus da Covid-19. 

(E) injuntivo, em razão de disponibilizar orientações 
quanto à identificação rápida do vírus da Covid-19. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Quanto ao significado de vocábulos empregados no texto, 
considerando o sentido da informação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) “detectar” (linha 2) = olvidar 
(B) “experimental” (linha 8) = probatória 
(C) “fundamentado” (linha 4) = demonstrado 
(D) “captou” (linha 9) = dispersou 
(E) “dispensando” (linha 12) = admitindo 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 7 a 10 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 

Um ourives tem duas ligas: a liga A contém 35% de prata e a 
liga B contém 60% de prata. Quanto deve ser derretido de 
cada liga e combinado para obter 100 g de uma nova liga 
contendo 50% de prata? 
 
(A) 35 g da liga A e 60 g da liga B 
(B) 40 g da liga A e 50 g da liga B 
(C) 40 g da liga A e 60 g da liga B 
(D) 45 g da liga A e 50 g da liga B 
(E) 45 g da liga A e 60 g da liga B 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 

Qual é a proposição que corresponde à negação da seguinte 
proposição: Todo engenheiro químico é bacharel em química? 
 
(A) Algum engenheiro químico não é bacharel em 

química. 
(B) Nenhum bacharel em química é engenheiro químico. 
(C) Nenhum engenheiro químico é bacharel em química. 
(D) Algum engenheiro químico é bacharel em química. 
(E) Todo engenheiro químico não é bacharel em 

química. 
 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
Suponha que, entre os membros da Câmara Técnica de 
Petróleo e Gás (CMPTG) de determinado Conselho Regional 
de Química (CRQ), a razão entre o número de homens e 

mulheres é . Qual é a fração do total dos membros da 

CMPTG que representa o número de mulheres? 
 
(A)   

 

(B)   
 

(C)   
 

(D)   
 

(E)   
 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Um professor de química dispõe de 6 substâncias químicas 
para realizar uma experiência com seus alunos. Ele solicita 
que, a cada aula de laboratório, eles misturem 2 substâncias 
distintas e anotem os resultados e as propriedades 
observadas, não devendo repetir a mistura das aulas 
anteriores. Se há uma única aula de laboratório por semana, 
em quantas semanas os alunos finalizarão a experiência, 
realizando todas as combinações possíveis? 
 
(A) 12 
(B) 20 
(C) 18 
(D) 15 
(E) 10 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO CFQ 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
Com base no disposto na Constituição Federal acerca dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O direito de receber informações, de interesse 

coletivo ou geral, dos órgãos públicos não abarca 
limitações de ordem constitucional ou infralegal.  

(B) As associações podem ser compulsoriamente 
dissolvidas por decisão judicial, mesmo em caráter 
precário, como também podem ter a suas atividades 
suspensas em razão de decisão administrativa.  

(C) O contraditório e a ampla defesa são assegurados aos 
litigantes no âmbito de processos administrativos. 

(D) É vedada a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva. 

(E) A Constituição Federal garante a todos que residem 
no País, exceto estrangeiros, a inviolabilidade do 
direito à segurança e à propriedade. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
De acordo com o Decreto no 85.877/1981, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O exercício da profissão de químico não compreende 

o magistério.  
(B) O exame e o controle da poluição em geral e da 

segurança ambiental, quando causadas por agentes 
químicos e biológicos, são atividades privativas dos 
profissionais de química.  

(C) É exclusividade dos possuidores de diploma de 
químico industrial o exercício de atividades referentes 
a laboratórios de análises químicas de 
estabelecimentos metalúrgicos. 

(D) Os tratamentos em que se empreguem reações 
químicas controladas e operações unitárias, de águas 
para fins potáveis, industriais ou para piscinas 
públicas e coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos 
urbanos e industriais não são privativos do químico.  

(E) Consideram-se privativas dos profissionais com 
currículo da engenharia química as atividades de 
estudo, planejamento, projeto ou especificações de 
equipamentos e instalações industriais na área de 
química. 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
O processo administrativo, no âmbito da Administração 
Pública Federal, é regulado pela Lei no 9.784/1999. 
Considerando o referido dispositivo legal, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os atos administrativos que decorram de reexame de 

ofício deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos.  

(B) Em regra, o ato de delegação de competência para 
edição de atos de caráter normativo deve ser 
publicado no diário oficial do respectivo ente 
federado.  

(C) Deve ser arguida a suspensão do servidor que atue 
no âmbito do processo administrativo e que tenha 
interesse indireto na matéria. 

(D) Inexiste previsão legal para aplicação de sanções de 
natureza pecuniária no bojo de processos 
administrativos. 

(E) O processo administrativo inicia-se de ofício, mas 
não a pedido do interessado.  

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
No que tange ao disposto no Código de Conduta Profissional 
(CCP) para os integrantes do quadro funcional do Conselho 
Federal de Química (CFQ), assinale a alternativa correta. 
 

(A) As condutas que violem o CCP podem sofrer as 
seguintes sanções: recomendação referente à 
conduta adequada, advertência, censura ética e 
suspensão.  

(B) As dúvidas acerca da aplicação do CCP ou as 
hipóteses de casos omissos são dirimidas 
exclusivamente pela Controladoria-Geral da União. 

(C) O CCP é inaplicável aos terceirizados e aos 
estagiários que prestem serviços no CFQ. 

(D) Desde que devidamente identificado, qualquer 
cidadão é parte legítima para representar perante a 
Comissão de Ética do CFQ a respeito de violação a 
dispositivo do CCP.  

(E) O colaborador do CFQ tem o dever de divulgar 
informações relativas aos trabalhos desenvolvidos 
pelo órgão, mesmo sem a prévia autorização da 
autoridade competente. 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Com base na Lei no 2.800/1956, que criou os Conselhos 
Federal e Regionais de Química e dispõe acerca do exercício 
da profissão de químico, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os brasileiros naturalizados não podem compor o 
Conselho Federal de Química (CFQ).  

(B) Os Conselhos Regionais de Química têm por 
atribuição fiscalizar o exercício da profissão e são 
dotados de autonomia administrativa e patrimonial. 

(C) O CFQ pode cobrar taxas para substituição de 
carteira profissional, apesar de a expedição desse 
documento ser isenta de qualquer cobrança.   

(D) Compete unicamente ao CFQ expedir a carteira 
profissional dos químicos.  

(E) O conselheiro regional que faltar a três sessões 
consecutivas, mesmo com justificação, perderá 
imediatamente o mandato. 

 
Área livre 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE 
Questões de 16 a 18 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 

O Decreto no 8.420/2015 regulamenta a Lei no 12.846/2013, 
que dispõe acerca da responsabilização administrativa de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 
No que concerne às competências da Controladoria-Geral da 
União (CGU), referentes ao Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR) e aos acordos de leniência 
previstos no referido decreto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) No âmbito do Poder Executivo federal, a CGU possui 
competência concorrente para instaurar o PAR e 
competência exclusiva para julgar o PAR. 

(B) No âmbito do Poder Executivo federal, a CGU possui 
competência exclusiva para avocar os processos 
instaurados para exame de sua regularidade ou para 
corrigir-lhes o andamento, cabendo à autoridade 
máxima do órgão de origem a aplicação da 
penalidade administrativa cabível. 

(C) Compete à CGU instaurar, apurar e julgar PAR pela 
prática de atos lesivos à Administração Pública 
estrangeira. 

(D) A CGU celebrará acordos de leniência no âmbito do 
Poder Executivo federal, exclusivamente nos casos de 
atos lesivos contra a Administração Pública brasileira. 

(E) A CGU deverá firmar memorando de entendimentos 
com a pessoa jurídica proponente para formalizar a 
proposta e definir os parâmetros do acordo de 
leniência, ouvido o Ministério Público federal. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 

Compliance, ou conformidade, pode ser definido 
como “um conjunto de medidas internas, adotadas por um 
determinado agente econômico, que permite a esse agente 
prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis 
decorrentes de sua atividade ou detectá-los mais 
rapidamente, caso se concretizem”.  
 

Disponível em: <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/ 
publicacoes/guias-do-cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf>.  

Acesso em: 11 mar. 2021, com adaptações.  
 

Acerca de compliance, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Inexiste um modelo único de compliance, motivo porque 
um programa de compliance raramente abarcará a 
legislação pertinente a apenas um setor, sendo comum 
que os programas tratem simultaneamente de diversos 
aspectos e diplomas normativos. 

(B) Apesar de prejudicial ao valor e aos interesses da 
própria empresa, a adoção de programas de 
compliance beneficia terceiros, entre eles investidores, 
consumidores e parceiros comerciais, na medida em 
que garante que os mercados permaneçam 
competitivos, previne a ocorrência de infrações e os 
danos delas resultantes. 

(C) A conscientização promovida pelos programas de 
compliance permite que os funcionários identifiquem 
sinais de infrações legais nas companhias em que 
trabalham, mas previne que o façam em relação a 
outras organizações, como concorrentes, fornecedores, 
distribuidores ou clientes.  

(D) Entre as vantagens dos programas de compliance, está a 
possibilidade de identificação antecipada de problemas, 
permitindo-se que a empresa infratora firme acordos com 
as autoridades, sejam de leniência ou não, que podem 
implicar substancial elevação da pena, vedada a imunidade 
na esfera criminal para pessoas físicas. 

(E) Os programas de compliance concorrencial e de 
anticorrupção, previstos em diplomas legais distintos, 
devem ser administrados por áreas diferentes da 
companhia, uma vez que a integração de áreas gera 
ineficiências na correta fiscalização e prejudica a 
apuração de infrações. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 

A governança não se confunde e nem se restringe ao 
governo (a organização do setor público responsável pela 
direção política do Estado). É o processo de direção e 
controle que ocorre quando o governo dirige politicamente o 
Estado, assim como quando as empresas dirigem seus 
empregados ou os parceiros de uma rede fixam regras de 
deliberação e implementação de suas decisões. 
 

Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/>. 
 Acesso em: 12 mar. 2021, com adaptações. 

 

Em relação à governança corporativa, bem como à gestão de 
riscos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A governança corporativa ou das sociedades é o sistema 
pelo qual as sociedades empresariais, civis e públicas são 
dirigidas e controladas, com a finalidade de promover valor 
aos proprietários (shareholder) e (ou) às partes interessadas 
(stakeholders) e assegurar a sua sustentabilidade, não 
abrangendo procedimentos para tomada de decisão ou a 
definição dos meios para alcançar os objetivos e os 
instrumentos para controlar o desempenho. 

(B) É dever do principal shareholder ou stakeholder 
supervisionar completamente o agente (gestor), motivo 
por que os riscos de agência (ou seja, estratégias 
oportunistas podem ser adotadas pelo agente em 
detrimento do interesse do principal) e os custos de 
agência (ou seja, custos relativos à supervisão dos 
agentes pelos principais, a prestação de contas dos 
agentes aos principais e a assimilação das perdas 
residuais que ainda resultarem das atitudes oportunistas 
não mitigadas) não são inerentes a essas relações, 
sendo observados apenas em instituições públicas 
(especialmente nos Poderes Executivo e Legislativo). 

(C) Um sistema eficiente de gestão de riscos reduz a zero a 
ocorrência de eventos que afetam a realização ou o 
alcance dos objetivos da empresa e, por isso, é dever da 
sociedade, pública ou privada, imprimir esforços para 
reduzir a tolerância a risco de seus gestores. 

(D) Governança corporativa e gestão de riscos são 
conceitos distintos e que não se comunicam, uma vez 
que a preocupação primordial da governança 
corporativa está na proteção do interesse das partes 
interessadas (stakeholders), e o objetivo principal da 
gestão de riscos é a proteção de valor interno à 
companhia e a seus proprietários (shareholders). 

(E) A gestão de riscos é o processo que trata dos riscos e 
das oportunidades que afetam a criação, a destruição ou 
a preservação de valor nas organizações, sendo que a 
premissa inerente ao gerenciamento de riscos é a de 
que a instituição, seja pública, seja corporativa, existe 
para gerar valor às partes interessadas (stakeholders). 
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ATUALIDADES 
Questões 19 e 20 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

Apenas 3,4% da população do Distrito Federal (DF) 
residem na área rural. Desde a década de 1999, o produto 
interno bruto (PIB) de Brasília está entre os primeiros no 
ranking e atualmente é o terceiro do País, se comparado aos 
municípios brasileiros (o primeiro é São Paulo, seguido do 
Rio de Janeiro), e o oitavo se comparado aos estados, fato 
que mostra a potencialidade econômica e, ao mesmo tempo, 
a necessidade de inovação e de mudanças de políticas e 
gestão para que esse potencial seja refletido em 
desenvolvimento e redução das desigualdades sociais. 
 

Disponível em: <http://codesedf.org.br/arquivos/>.  
Acesso em: 10 mar. 2021, com adaptações. 

 
Em relação aos aspectos políticos, econômicos e sociais 
relativos ao DF, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Entre as unidades da federação brasileira, o DF é a 

que apresenta o menor coeficiente Gini, quando se 
trata de desigualdade de distribuição de renda. 

(B) O crescimento demográfico no DF recuou logo após o 
tombamento de Brasília como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco, em 7 de dezembro de 1987, e 
foi um fator importante para a preservação da vegetação 
do cerrado, principalmente nas regiões administrativas. 

(C) A Estrutural tornou-se, em 2020, a região 
administrativa (RA) do DF com o maior número de 
habitantes, superando a RA do Plano Piloto. 

(D) A concentração de investimentos, ao longo do tempo, 
na região conhecida como Plano Piloto, reforçou as 
desigualdades sociais atualmente existentes entre a 
região administrativa I (RA I) e as demais RAs do DF. 

(E) Quando se sai dos limites do DF e abarca-se o 
conjunto da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno (RIDE), as desigualdades 
sociais são imperceptíveis, quando comparadas com a 
região do Plano Piloto. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
A Covid-19 intensificou mudanças que estavam ocorrendo 
de forma ainda muito lenta. Profissionais trocaram os 
respectivos escritórios em áreas bem conectadas pelo home 
office em áreas mais afastadas dos grandes centros, ou seja, 
nas próprias residências. As empresas que adotaram o 
modelo de trabalho em home office podem destacar a (o) 
 
(A) aumento dos custos operacionais. 
(B) simplificação dos processos com o auxílio de 

ferramentas tecnológicas. 
(C) inviabilização de treinamentos de novos 

colaboradores. 
(D) insatisfação geral dos trabalhadores e dos gestores das 

empresas em home office. 
(E) impossibilidade de controlar o horário e a qualidade 

do serviço do colaborador. 
 

Área livre 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
No que se refere aos poderes administrativos, ao uso e ao 
abuso do poder, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Poder regulamentar é a prerrogativa concedida aos 

agentes administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior conveniência 
e oportunidade para o interesse público. 

(B) Quando o agente invade atribuições cometidas a 
outro agente, ou se arroga o exercício de atividades 
que a lei não lhe conferiu, atuando fora dos limites de 
sua competência, trata-se de abuso na modalidade 
desvio de poder. 

(C) Excesso de poder é a modalidade de abuso por meio 
da qual o agente busca alcançar fim diverso daquele 
que a lei lhe permitiu. 

(D) Ocorre abuso de poder quando o agente, embora 
esteja dentro de sua competência, afasta-se do 
interesse público que deve nortear o desempenho 
administrativo. 

(E) Poder discricionário é a prerrogativa conferida à 
Administração Pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Acerca das características do ato administrativo, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Finalidade do ato administrativo é a alteração no 

mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a 
processar, isto é, a manifestação da vontade do agente 
com vistas a determinado alvo. 

(B) Como elemento do ato administrativo, a competência 
tem como característica a inderrogabilidade, em que 
as atribuições de um órgão não se transferem a outro 
por acordo entre as partes ou por assentimento do 
agente da Administração. 

(C) Objeto é o elemento pelo qual todo ato administrativo 
deve estar dirigido ao interesse público. 

(D) A forma apresenta-se como a situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente quando pratica o 
ato administrativo. 

(E) O motivo é o meio pelo qual se exterioriza a vontade 
do ato administrativo. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 
Considere o seguinte balanço orçamentário de um ente 
público publicado, em 31/12/2021: 
 

 
(Tabela ampliada na página 14) 

 
O balanço apresentou 
 
(A) despesas empenhadas de $ 180. 
(B) receitas arrecadadas de $ 90. 
(C) deficit orçamentário de $ 20. 
(D) superavit orçamentário de $ 20.  
(E) saldo da dotação Despesas correntes de -$ 30. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Tendo em vista a situação em que a organização possui 
capital circulante líquido (CCL) negativo (CCL < 0), nesse 
caso, é correto afirmar que a organização 
 
(A) não possui liquidez, o que indica patrimônio líquido 

negativo. 
(B) não possui passivo exigível, isto é, dívidas de curto 

prazo, pois o passivo circulante é menor que o ativo 
circulante. 

(C) está em uma situação desejável, já que o ativo 
circulante é financiado integralmente por recursos de 
longo prazo.  

(D) está com disponibilidade zero de caixa. 
(E) tem parte do ativo não circulante financiada com 

recursos de curto prazo. 
 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
O ponto de equilíbrio financeiro (PEF) pode ser encontrado 
por meio do uso da fórmula a seguir. 
 
PEF = CF/(PV – CVu), em que: 
 
CF = Custos fixos 
PV = Preço de venda 
CVu = Custo variável unitário 
 
Uma empresa com custos fixos totais de $ 10.000 e margem 
de contribuição de 25% atinge seu PEF com 100 unidades 
vendidas a $ 400 cada. A empresa planeja reduzir seu 
volume de vendas para 80 unidades sem alterar o PV. Com 
base nessas informações, assinale a alternativa que indica a 
medida a ser adotada para atingir o PEF. 
 
(A) Aumentar os custos fixos totais para $ 12.000. 
(B) Diminuir a margem de contribuição para $ 50. 
(C) Reduzir os custos fixos totais para $ 8.000.  
(D) Aumentar o custo variável para $ 350. 
(E) Obter uma receita total de $ 40.000. 

 
Área livre 

 
 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Parte importante do planejamento tributário consiste na 
definição do regime de tributação que é mais vantajoso para 
a organização no que se refere à economia de tributos. 
Considere uma empresa cuja previsão de faturamento no 
ano-calendário é de 100 milhões de reais, mas que, em razão 
de um expressivo aumento dos custos, deverá registrar 
prejuízo no ano fiscal. Quanto a esse fato, a fim de reduzir a 
carga tributária, a empresa deverá optar pela tributação com 
base no lucro 
 

(A) presumido. 
(B) real. 
(C) real nos meses de maior faturamento e no lucro 

presumido nos meses de menor faturamento.  
(D) presumido com apuração mensal por estimativa. 
(E) real com recolhimento anual por estimativa. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Como regra geral, a determinação do valor do imposto a 
pagar resulta da aplicação de uma alíquota sobre uma base de 
cálculo. A respeito de um produto final que passou por três 
etapas, extração, industrialização e comercialização, e cuja 
forma de tributação é não cumulativa, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A base de cálculo do imposto em cada etapa é igual 

ao valor agregado na respectiva etapa.  
(B) A alíquota do imposto é maior nas etapas finais. 
(C) Somente incide imposto na etapa de comercialização, 

ficando as etapas de extração e de industrialização 
isentas do pagamento de impostos. 

(D) A base de cálculo é o valor total da venda em cada 
etapa. 

(E) O crédito tributário gerado em uma etapa não pode 
ser utilizado para pagamento do tributo na etapa 
seguinte. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
Um dos problemas que ocorrem na apropriação dos custos 
fixos aos bens elaborados é que, em geral, a apropriação 
baseia-se em critérios de rateios que contêm certo grau de 
arbitrariedade, o que não garante a correta vinculação de 
cada custo a cada produto, sendo, portanto, pouco útil para 
fins gerenciais. O método de custeio em que somente são 
apropriados aos bens elaborados os custos variáveis, diretos e 
indiretos, sendo os custos fixos considerados diretamente no 
resultado do exercício, denomina-se custeio 
 
(A) integral. 
(B) por absorção. 
(C) direto. 
(D) padrão. 
(E) baseado em atividades. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 29 ______________________  
 
A elaboração de um orçamento de caixa é essencial para que 
a organização possa se certificar se haverá disponibilidade de 
recursos, para dado período, para atender a suas necessidades 
de caixa. Suponha que o orçamento de caixa trimestral de 
uma organização indicou excesso de disponibilidade de 
recursos no valor de: $ 25.600, no primeiro mês; $ 28.200, 
no segundo mês; e $ 19.400, no terceiro mês. Sabendo que o 
saldo inicial do período era de $ 32.900 e que é política da 
organização manter saldo em caixa de, no máximo, $ 10.000, 
aplicando todo o excedente, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O saldo de caixa inicial do período seguinte é 

$ 30.000. 
(B) As disponibilidades do primeiro mês totalizaram 

$ 58.500.  
(C) As entradas de caixa superaram as saídas em todos 

os meses. 
(D) O saldo das aplicações financeiras no final do 

período é $ 43.200. 
(E) Os saldos em caixa e de aplicações financeiras no 

final do segundo mês foram, respectivamente, 
$ 10.000 e $ 18.200. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
O relatório de fluxos de caixa é segmentado em três fluxos: 
de atividades operacionais, de atividades de investimento e 
de atividades de financiamento. Acerca desse assunto, é 
correto afirmar que as atividades 
 
(A) de financiamento são transações que afetam o 

passivo não circulante e o patrimônio líquido. 
(B) de financiamento correspondem às transações que 

envolvem o objeto social da empresa, ou seja, 
atividades que geram receitas.  

(C) de investimento estão diretamente relacionadas ao 
capital circulante líquido. 

(D) operacionais geram recursos que serão usados apenas 
para atendimento das obrigações decorrentes do objeto 
social de empresa, não se destinando a saldar 
financiamentos ou remunerar o capital próprio. 

(E) de investimento compreendem as transações que 
alteram a composição de capital da empresa.  

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
Denomina-se orçamento mestre o orçamento que abrange 
todas as atividades da organização, podendo ser dividido em 
orçamento operacional e orçamento financeiro, os quais são 
divididos em suborçamentos. Assinale a alternativa que 
apresenta a correspondência correta entre o orçamento e seus 
suborçamentos. 
 
(A) Orçamento operacional: produção; custos; balanço 

patrimonial. 
(B) Orçamento financeiro: vendas; fluxo de caixa; 

receita. 
(C) Orçamento operacional: fluxo de caixa; mão de obra 

direta; despesas administrativas. 
(D) Orçamento financeiro: fluxo de caixa; despesas; 

balanço patrimonial. 
(E) Orçamento operacional: vendas; produção; custos. 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
O processo de controladoria é um mecanismo de 
planejamento, de mensuração e de comunicação. No que 
tange a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Por ser um órgão que está no topo da hierarquia, 

cabe à controladoria elaborar o planejamento 
estratégico da entidade. 

(B) A missão da controladoria é subsidiar o processo 
decisório, mas a identificação de falhas e a 
prevenção de fraudes estão fora do seu escopo. 

(C) O processo de controladoria compreende a entrada 
de dados, de fontes internas e externas; o 
processamento, isto é, o monitoramento dos 
processos de controle e do desempenho; e a saída, 
ou produto, de informações necessárias para o 
processo decisório, a fim de garantir eficiência 
gerencial para que a organização alcance seus 
objetivos. 

(D) A controladoria baseia-se no processo de controle 
sem a necessidade de definir padrões, projetar 
resultados ou elaborar indicadores de desempenho, a 
fim de não influenciar o resultado da análise. 

(E) A controladoria é uma área de assessoria localizada 
fora da pirâmide organizacional; assim, sua atuação 
ocorre de forma isolada, isto é, sem o envolvimento 
dos demais membros da organização.  

 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
As atividades de controle ajudam a mitigar os riscos à 
realização dos objetivos da organização, podendo ser 
atividades de prevenção ou detecção. Considerando essa 
informação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Conciliação é atividade de detecção e consiste na 

necessidade de aprovação por um superior 
hierárquico para que atividades e transações sejam 
executadas. 

(B) Atividades como contabilidade e conciliação, 
custódia e inventário, e contratação e pagamento, 
por suas naturezas e similaridades devem ser 
realizadas sempre pelo mesmo responsável.  

(C) O estrito cumprimento das normas, tanto internas 
quanto externas, por todos dentro da organização, 
não obstante seja uma atividade de prevenção, não 
pode ser encarado como um objetivo da 
organização. 

(D) A comparação do desempenho alcançado com o que 
foi previsto, bem como com o desempenho de 
períodos anteriores e dos concorrentes, é atividade 
de controle executada pela administração, necessária 
para assegurar uma adequada resposta aos riscos. 

(E) A avaliação e a comunicação das deficiências no 
controle interno, a fim de se adotarem ações 
corretivas tempestivamente, são atividades de 
controle do tipo prevenção e detecção, 
respectivamente.  

 
Área livre 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 
O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Comission (COSO), na publicação Controles Internos – 
Estrutura Integrada, conceitua controle interno como um 
processo dinâmico e integrado, constituído de cinco 
componentes (ou elementos) relacionados entre si. Com base 
nesse conceito, segregação de funções, controles físicos e 
indicadores de desempenho são exemplos do componente 
 
(A) atividades de controle. 
(B) ambiente de controle. 
(C) avaliação de riscos. 
(D) informação e comunicação. 
(E) atividades de monitoramento. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
O Decreto no 9.203/2017, que dispõe a respeito da política de 
governança da Administração Pública Federal, estabelece 
seis princípios da governança pública. Quanto ao princípio 
da prestação de contas e responsabilidade, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Refere-se exclusivamente à obrigação da 

Administração Pública de divulgar periodicamente 
as demonstrações financeiras devidamente 
auditadas. 

(B) Estabelece que cabe à Administração Pública 
elaborar e divulgar as demonstrações financeiras 
(prestação de contas) e à empresa de auditoria 
assegurar a fidedignidade dessas demonstrações 
(responsabilidade). 

(C) Representa o compromisso da Administração 
Pública com à divulgação de suas atividades, de 
forma tempestiva, à sociedade.  

(D) Dispensa o controle social da atividade 
administrativa, uma vez que a Administração 
Pública antecipadamente presta contas à sociedade. 

(E) Possibilita ao cidadão atuar de forma proativa, 
fiscalizando e apontando eventuais desvios da 
Administração Pública, ao vincular as justificativas e 
os resultados da atuação administrativa aos agentes 
públicos responsáveis, em função de suas decisões, 
condutas e competências. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
De acordo com a Lei no 4.320/1964, a despesa pública será 
classificada nas categorias econômicas denominadas 
despesas correntes e de capital. Assinale a alternativa que 
indica despesas que são classificadas como despesas de 
capital – inversões financeiras. 
 
(A) Concessão de empréstimos, aquisição de imóveis e 

aquisição de títulos representativos de capital. 
(B) Amortização da dívida pública, concessão de 

empréstimos, aquisição de imóveis. 
(C) Juros da dívida pública, amortização de 

empréstimos, aquisição de imóveis. 
(D) Amortização da dívida pública, amortização de 

empréstimos, amortização de capital. 
(E) Amortização da dívida pública, juros da dívida 

pública, concessão de empréstimos. 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Segundo a norma ABNT NBR ISO 31.000 (Gestão de Risco 
– Princípios e Diretrizes), assinale a alternativa 
correspondente à base para a avaliação de riscos e para as 
decisões referentes ao tratamento de risco. 
 

(A) Fonte de risco: elemento que, individualmente ou 
combinado, tem potencial intrínseco para dar origem 
ao risco. 

(B) Controle: medida que está modificando o risco. 
(C) Perfil de risco: descrição de um conjunto qualquer 

de riscos. 
(D) Análise de riscos: processo de compreender a 

natureza do risco e determinar o nível do risco. 
(E) Nível de risco: magnitude de um risco ou 

combinação de riscos, expressa em termos da 
combinação das consequências e de suas 
probabilidades. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
O Conselho Federal de Química (CFQ) adota o modelo de 
Três Linhas de Defesa na gestão de riscos e controles 
internos, a fim de otimizar as decisões de resposta a risco, 
reduzir surpresas e prejuízos operacionais e fornecer 
respostas integradas aos diversos riscos. No que se refere a 
esse modelo, é correto afirmar que a (o) 
 
(A) 1a linha de defesa corresponde às funções que 

supervisionam o risco. 
(B) avaliação dos riscos é realizada unicamente pela 3a 

linha de defesa e inclui atividades como avaliar 
continuamente os mecanismos de gestão de riscos e 
de controle interno. 

(C) auditoria interna, que tem a função de fornecer 
avaliações independentes, compõe a 1a linha de defesa. 

(D) assessoria jurídica, a controladoria e a ouvidoria, que 
compõem a 2a linha de defesa, são os responsáveis 
pelas funções que gerenciam o risco.  

(E) modelo é composto por três linhas de defesa que 
gerenciam, monitoram e avaliam os riscos, 
possibilitando identificar as responsabilidades e os 
papéis dos profissionais da organização no 
gerenciamento de riscos e nos controles internos. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
A auditoria no setor público comporta três tipos de auditorias 
e dois tipos de trabalhos de auditoria. Considere uma 
auditoria cujo objeto é um programa público específico, a 
fim de determinar se este está operando em conformidade 
com os princípios de economicidade, de eficiência e de 
efetividade. Tendo em vista essa situação hipotética, assinale 
a alternativa que apresenta o tipo de auditoria e o tipo de 
trabalho de auditoria, respectivamente. 
 
(A) Auditoria financeira; trabalhos de certificação. 
(B) Auditoria operacional; trabalhos de relatório direto. 
(C) Auditoria de conformidade; trabalhos de certificação. 
(D) Auditoria de conformidade; trabalhos de relatório direto. 
(E) Auditoria financeira; trabalhos de relatório direto. 
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QUESTÃO 40 ______________________  
 
O processo de convergência às normas internacionais de 
contabilidade teve início no Brasil com as alterações da Lei 
das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976), promovidas 
pelas Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2009, e culminou na 
geração das Normas Brasileiras de Contabilidade. As 
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) devem seguir os mesmos 
padrões de elaboração e de estilo utilizados nas normas 
internacionais e compreendem os (as) 
 
(A) pronunciamentos contábeis, as resoluções e as 

instruções normativas. 
(B) interpretações técnicas, os pronunciamentos técnicos 

e as normas propriamente ditas. 
(C) instruções normativas, as normas propriamente ditas 

e os pronunciamentos contábeis. 
(D) comunicados técnicos, os pronunciamentos contábeis 

e as instruções normativas. 
(E) normas propriamente ditas, as interpretações técnicas 

e os comunicados técnicos. 
 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Certa sociedade comercial disponibilizou as seguintes 
informações relativas a operações com mercadorias 
realizadas em determinado mês: 
 
1. Ficha de controle de estoques parcialmente preenchida; 

2. Nota fiscal de compra 1 – lote de 4.000 unidades, 
adquiridas a $ 12,00 cada (dia 5); 

3. Nota fiscal de compra 2 – lote de 5.000 unidades, 
adquiridas a $ 11,80 cada (dia 12); 

4. Nota fiscal de venda de um lote de 15.000 unidades a  
$ 20,00 cada peça (dia 20); 

5. Nota fiscal de compra 3 – lote de 3.100 unidades, 
adquiridas a $ 13,00 cada (dia 25). 

A empresa também informou que a avaliação dos estoques é 
feita pelo método PEPS. 
 
Dados da ficha parcialmente preenchida 
 

Ficha de Controle de Estoques - PEPS 

Data Operação 

Entrada Saída Estoque Final 

Qtde 
Valor 

unitário 
VT Qtde 

VU / 
CMV 

VT Qtde 
Saldo 

Acumulado 

01.01.Xo Estoque inicial 10.000 10,00 
    

10.000 100.000 

Dia 5 Compra 1 4.000 12,00 48.000    14.000 148.000 

          

  

        

        

        

          

 

Preenchendo-se corretamente a Ficha de Controle de 
Estoques com base, exclusivamente, nos dados apresentados, 
os resultados finais do resultado mensal das operações com 
mercadorias serão, respectivamente, de 
 
(A) EF de 7.100 unidades no valor de $ 87.500,00 e 

lucro bruto de $ 140.200,00. 
(B) EF de 3.100 unidades no valor de $ 40.300,00 e 

CMV de $ 159.800,00. 
(C) EF de 9.000 unidades no valor de $ 180.000,00 e 

CMV de $ 140.200,00. 
(D) EF de 7.100 unidades no valor de $ 142.000,00 e 

RCM de $ 159.800,00. 
(E) EF de 4.000 unidades no valor de $ 47.200,00 e 

Lucro Bruto de $ 140.200,00. 
 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
De acordo com a NBC TG 26 (R5), as demonstrações 
contábeis são uma representação estruturada da posição 
patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. E sua 
análise técnica, que visa propiciar aos usuários externos e 
internos informações para tomadas de decisão, está 
basicamente constituída de três procedimentos fundamentais: 
análise vertical, análise horizontal e análise por quocientes 
(ou índices). A esse respeito, refere-se a um cuidado prévio e 
preparatório dos demonstrativos contábeis para fins de 
análise vertical a escolha  
 
(A) de um período comum (base) para o cálculo das 

variações reais ou nominais. 
(B) de um indicador de mercado para realização de 

análise comparativa de tendência corporativa. 
(C) dos valores da análise apresentados em termos 

percentuais, ou de valores absolutos ou ambas as 
duas formas. 

(D) de um denominador comum, em cada período, para 
o cálculo da expressão específica de cada item 
componente da demonstração financeira. 

(E) de um índice que possibilite ao analista extrair 
tendência mediante comparações com padrões 
preestabelecidos. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Um investidor possui dois CDB pré-fixados com datas e 
valores diferentes: o CDBs 1 com resgate para daqui a um 
ano, com valor nominal de $ 1.925,00, e o CDB 2 vencível 
daqui a três meses, no valor também de resgate de $ 
1.950,00. Na escolha da melhor alternativa de resgate de 
aplicação para hoje, considerando que o investidor deva 
assumir um custo de oportunidade de 28,3% a.a., qual é o 
valor que o seu gerente deve desaplicar e transferir para sua 
conta? 
 

(A) $ 1.596,61 
(B) $ 1.550,27 
(C) $ 1.543,85 
(D) $ 1.450,54 
(E) $ 1.380,23 

 
Área livre 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 
Determinado investidor possui, em seu portfólio, as 
aplicações a seguir. 
 

Valor 
Nominal 

Prazo de vencimento 
(em meses) 

Tipo de 
rendimento 

$ 2.100,00 6 Taxa prefixada 
$ 2.400,00 12 Taxa prefixada 
$ 5.500,00 18 Taxa prefixada 

 
Para um custo de oportunidade de 3% a.m., e para garantir 
esse nível de rentabilidade, o valor atual de negociação dessa 
carteira de investimentos seria de 
 
(A) $ 9.363,38. 
(B) $ 7.013,80. 
(C) $ 6.672,70. 
(D) $ 5.929,34. 
(E) $ 5.873,95. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
O gerente da área de vendas de uma empresa comercial 
pretende modificar o sistema de controle e apuração de seu 
resultado com mercadorias. O argumento é que a atual 
mensuração do custo dos estoques com o critério primeiro a 
entrar, primeiro a sair (PEPS) não é eficiente, dado o cenário 
de aumento de preços das mercadorias adquiridas. Nesse 
contexto, ele julga mais adequada a utilização do critério do 
custo médio ponderado (CMP).  O que a adoção dessa 
medida provocaria sobre o valor do Estoque Final (EF), 
Custo da Mercadoria Vendida (CMV) e sobre o Resultado 
Bruto com Mercadorias (RCM), em relação à sistemática 
atual? 
 
(A) O EF diminui, o CMV aumenta e o RCM diminui. 
(B) O EF aumenta, o CMV aumenta e o RCM aumenta. 
(C) O EF diminui, o CMV diminui e o RCM diminui. 
(D) O EF aumenta, o CMV diminui e o RCM aumenta. 
(E) O EF diminui, o CMV aumenta e o RCM se 

mantém. 
 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Uma empresa pretende melhorar a eficiência da gestão de 
seu caixa e, para isso, está analisando o seguinte conjunto de 
informações para o restante do semestre: 
 

Orçamento de 
Caixa 

Março Abril Maio Junho 

Vendas à vista $ 200.000,00 $ 180.000,00 $ 170.000,00 

Vendas a prazo $ 200.000,00 $ 240.000,00 $ 230.000,00 $ 250.000,00 

Compras a prazo 
- fornecedores 

$ 125.000,00 $ 220.000,00 $ 180.000,00 $ 140.000,00 

Desembolsos 
mensais     
Salários, 

impostos e 
despesas 

 
$ 25.000,00 $ 24.500,00 $ 27.200,00 

Amortizações e 
juros  

$ 8.000,00 $ 110.000,00 $ 250.000,00 

Projeção do saldo 
final de caixa 

$50.000,00 
   

 

(Tabela ampliada na página 14) 
 
 

A empresa assume que 5% das vendas a prazo nunca serão 
recebidas, e 35% dessas vendas serão recebidas em 30 dias, e 
os 60% restantes serão cobrados no mês subsequente. As 
compras a crédito serão pagas no mês seguinte ao das 
compras. Com base nessas informações, o orçamento de 
caixa dessa empresa projeta saldo final de caixa de junho em 
 

(A) $ 225.500,00. 
(B) $ 214.300,00. 
(C) $ 191.500,00. 
(D) $ 128.800,00. 
(E) $ 162.000,00. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 

Conforme a NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria, a 
evidência de auditoria necessária para fundamentar a opinião e o 
relatório do auditor é obtida a partir de um conjunto de 
procedimentos de auditoria realizados de forma individualizada 
ou, muitas vezes, em uma combinação com vários deles. Entre 
esses procedimentos, é correto citar a inspeção, que 
 

(A) envolve a execução independente pelo auditor de 
procedimentos ou controles que foram originalmente 
realizados como parte do controle interno da entidade. 

(B) envolve o exame de registros ou documentos, 
internos ou externos, em papel, em forma eletrônica 
ou em outras mídias, ou o exame físico de ativo. 

(C) consiste em avaliação das informações feitas por 
meio de estudo das relações plausíveis entre dados 
financeiros e não financeiros. 

(D) consiste na busca de informações junto a pessoas 
com conhecimento, financeiro e não financeiro, 
dentro ou fora da entidade. 

(E) consiste na verificação da exatidão matemática de 
documentos ou de registros, que pode ser realizada 
manual ou eletronicamente. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 

O auditor independente expressa sua opinião no relatório de 
asseguração com base nas evidências obtidas ao longo do 
processo de auditoria. No trabalho de asseguração razoável, a 
conclusão do auditor independente é expressa na forma positiva 
para transmitir a sua opinião referente ao resultado da mensuração 
ou da avaliação do objeto. Contudo, existem circunstâncias para 
as quais o auditor independente se abstém de uma conclusão. A 
respeito dessas circunstâncias, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Quando os efeitos, ou possíveis efeitos, de um 
assunto das distorções, individualmente ou em 
conjunto, são relevantes, mas não generalizados. 

(B) Quando, no julgamento profissional do auditor 
independente, a informação do objeto está 
relevantemente distorcida. 

(C) Se ele concluir que parte, ou todos os objetos, não 
está de acordo, em todos os aspectos relevantes, com 
os critérios. 

(D) Quando, no julgamento profissional do auditor 
independente, existe uma limitação de escopo, cujo 
efeito do assunto pode ser relevante. 

(E) Se, após o trabalho ter sido aceito, for descoberto 
que uma ou mais precondições para o trabalho de 
asseguração não estão presentes. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 

Os contratos administrativos são instrumentos da 
Administração, utilizados na prestação de serviços a seus 
administrados e para o atendimento das demais necessidades 
públicas, sempre que houver a necessidade de aquisição de 
bens ou de serviços de particulares. A respeito da duração 
dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A duração dos projetos cujos produtos estejam 

contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual deverá ter sua vigência prorrogada se 
houver interesse da contratada, independentemente de 
previsão no ato convocatório. 

(B) Os contratos de prestação de serviços a serem 
executados de forma contínua poderão ter a sua 
duração prorrogada com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, 
limitada a 12 meses. 

(C) A duração dos contratos administrativos ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto, entre outros, quanto aos 
relativos contratos de fornecimento de bens e 
serviços, produzidos ou prestados no País, que 
envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pela autoridade 
máxima do órgão, que poderão ter vigência por até 
120 meses, caso haja interesse da Administração. 

(D) Os contratos de aluguel de equipamentos e de 
utilização de programas de informática podem ter a 
duração estendida pelo prazo de até 24 meses após o 
início da vigência do contrato. 

(E) Os contratos administrativos relativos à prestação de 
serviços, a serem executados de forma esporádica, 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, 
limitada a 120 meses. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Trata-se de acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que 
disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações 
consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social da 
União, que tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, 
e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública 
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda 
entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução 
de programa governamental, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento com 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
 
Com base no direito administrativo, as informações 
apresentadas referem-se a  
 
(A) contrato de repasse. 
(B) convênio. 
(C) acordo de cooperação. 
(D) contrato administrativo. 
(E) termo de fomento. 

 
 
 

Área livre 
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(Tabela ampliada da questão 23) 

 
 
 
 
 
 

Orçamento de 
Caixa 

Março Abril Maio Junho 

Vendas à vista $ 200.000,00 $ 180.000,00 $ 170.000,00
Vendas a prazo $ 200.000,00 $ 240.000,00 $ 230.000,00 $ 250.000,00

Compras a prazo 
- fornecedores 

$ 125.000,00 $ 220.000,00 $ 180.000,00 $ 140.000,00

Desembolsos 
mensais     
Salários, 

impostos e 
despesas 

 
$ 25.000,00 $ 24.500,00 $ 27.200,00 

Amortizações e 
juros  

$ 8.000,00 $ 110.000,00 $ 250.000,00

Projeção do saldo 
final de caixa 

$50.000,00 
   

 

(Tabela ampliada da questão 46) 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 As folhas de texto definitivo da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não 

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

prova do candidato. 
 As folhas de texto definitivo são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva. 
 O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da prova discursiva, sendo uma para cada questão. As folhas de texto 

definitivo indicarão a qual questão pertencem: Questão 1 ou Questão 2. O candidato deverá observar atentamente a 
correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente. 

 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da  
prova discursiva. 

 A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 Inicie, impreterivelmente, o seu texto na linha identificada como número 1 na página inicial da folha de texto definitivo. 
 O título é um elemento opcional na prova discursiva. Porém, se incluído, não será considerado no cômputo de linha escrita e 

não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  1  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

O modelo das Três Linhas de Defesa representa o conjunto de diretrizes que visa esclarecer e organizar as 
responsabilidades e os papéis dos profissionais da organização no gerenciamento de riscos e controles internos.  

O modelo das Três Linhas de Defesa do Conselho Federal de Química (CFQ) busca otimizar as decisões de resposta a 
risco, reduzir surpresas e prejuízos operacionais e fornecer respostas integradas aos diversos riscos. (Portaria CFQ no 71/2020) 
 

Disponível em: <cfq.org.br/portarias/>. Acesso em: 10 mar. 2021, com adaptações. 

 
Suponha que um integrante do grupo da 3a linha de defesa do CFQ está diante dos achados de auditoria a seguir. 
 
Fato 1: foi efetuada uma compra de 10.000 resmas de papel do tipo A4. O material foi recebido pelo setor responsável, enviado 
para armazenamento e foi autorizado o pagamento. As normas internas exigem que o setor de armazenamento faça a conferência 
no momento do recebimento e o pagamento somente seja efetuado após a emissão de declaração de conformidade. Posteriormente 
se descobriu que, no lote, só havia 9.670 resmas de papel. 
 
Fato 2: foi efetuada a troca de todos os equipamentos de informática do edifício sede. Os equipamentos atendem às especificações 
exigidas pelo órgão e foram adquiridos com desconto em relação ao preço de mercado. Constatou-se que um mesmo servidor foi 
responsável pelo processo de escolha do fornecedor, a compra, o recebimento e a autorização do pagamento.   
 
Fato 3: foram pagas 600 horas extras para um grupo de funcionários do setor de recursos humanos (RH). Constatou-se que não 
havia registros que comprovassem efetivamente as horas trabalhadas. Nenhum tipo de controle de frequência foi identificado, seja 
ele manual ou automatizado, e o pagamento foi efetuado com base apenas nas informações do responsável pelo setor. 
 
Considerando a definição do modelo das Três Linhas de Defesa do CFQ e os fatos apresentados, atentando ainda que, entre as 
atividades e as atribuições associadas ao cargo, inclui-se “realizar o controle interno existente, sugerindo alterações se for o caso”, 
redija um texto dissertativo e (ou) descritivo fazendo uma análise do sistema de controle interno. Aborde, necessariamente, os 
seguintes tópicos: 
 
a) estrutura (quem integra esse grupo), função e responsabilidades da 3a linha de defesa; 
b) tendo como referência as boas práticas do Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO), análise 

quanto ao sistema de controle interno no que se refere ao ambiente de controle, à avaliação de riscos e às atividades de 
controle; e 

c) relato das deficiências apuradas e apresentação das oportunidades de melhoria identificadas. 
 

Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  2  

 
Leia, com atenção, as informações a seguir. 
 

A contabilidade é a fonte natural de provimento de informações referentes à situação patrimonial, financeira e de 
performance das empresas em geral, notadamente para os usuários externos que dependem dessas informações para subsidiar os 
respectivos processos de tomada de decisão, quer sejam de natureza de alocação, tomada de recursos ou, até mesmo, de consumo 
de produtos ou prestação de serviços.  

A consistência e a confiabilidade das informações estão garantidas por um conjunto de regras e procedimentos de 
reconhecimento, de mensuração e de evidenciação, que as empresas devem seguir ao divulgarem publicamente as próprias 
demonstrações financeiras.  

Desde 2008, no Brasil, as práticas contábeis estão alinhadas às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas 
pelo IASB, com o objetivo de que os denominados relatórios financeiros, para fins gerais, possam fornecer informações da 
entidade que reportam e que sejam úteis para esse grupo de stakeholders interessados em conhecer os negócios e as atividades da 
entidade reportada.  

 
Considerando que as informações apresentadas têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo 
com o tema objetivo do demonstrativo e utilidade para o stakeholder. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração do resultado; 
c) fluxo de caixa; e  
d) demonstração do valor adicionado. 
 

Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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