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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: 

 

É tão arriscado acreditar. . .  
 

 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 4 (quatro) 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 3 (três) 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 8 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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O Mato Grosso do Sul e sua arquitetura 
 

A arquitetura histórica presente em Corumbá e
Miranda é de grande valor para a região e para o País.
Corumbá, localizada às margens do Rio Paraguai e capital
do Pantanal, é uma cidade que foi quase destruída com a
Guerra do Paraguai, tendo parte de suas edificações e de 
seu traçado urbano tombada como patrimônio da União
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) há 30 anos. Os casarões do século 19,
também presentes no sítio, retratam um período de imensa
riqueza econômica, com a importação de produtos
da Europa que chegavam pela Bacia do Prata.
Em Miranda, o processo de tombamento federal de algumas
edificações importantes já está encaminhado. Foram,
entretanto, os ciclos do gado e da ferrovia Noroeste do
Brasil que trouxeram o desenvolvimento e a integração para
Mato Grosso do Sul (MS). Fazendas rurais e sua arquitetura
tipicamente mineira fundem-se com o estilo eclético dos
edifícios ferroviários – estações, rotundas, residências e
armazéns, desenhando o mosaico da arquitetura histórica do
estado. Com a ferrovia, vieram os construtores, os materiais
e os novos estilos arquitetônicos em voga nas cidades mais
importantes do País e do mundo e, assim, os casarões, os
edifícios comerciais e os novos prédios institucionais
começam a ser erguidos. Técnicas de ornamentação e
elementos de revestimento impregnaram as edificações que
foram sendo erguidas no final do século 19 e início do
século 20. Novas cidades surgem no cenário geográfico
como municípios dotados com a presença de importantes
edifícios em estilo eclético e art déco. Todo esse
patrimônio é desconhecido do povo brasileiro, que tem
referências sobre MS pelas belezas naturais de Bonito ou
por meio das notícias ruins de drogas e contrabando.  

 
Disponível em: <https://revistacontinente.com.br/edicoes>.

Acesso em: 27 ago. 2021, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Corumbá e Miranda são cidades tombadas pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) por causa de sua arquitetura histórica.  

(B) Em Corumbá e Miranda, os casarões do século 19 e a 
arquitetura tipicamente mineira, refletem um período de 
imensa riqueza econômica, com o contrabando de 
produtos da Europa que chegavam pela Bacia do Prata. 

(C) Em geral, o povo brasileiro ignora as belezas naturais 
de Mato Grosso do Sul (MS), bem como a própria 
história e todo o seu patrimônio. 

(D) A arquitetura de MS configurou-se, ao longo de uma 
história de guerra, de riqueza econômica, bem como 
de integração com outras culturas, apresentando, 
hoje, traços ecléticos.  

(E) O estado de MS possui envolvimento com o tráfico 
de drogas e com o contrabando, o que caracteriza sua 
cultura ainda mais que as belezas naturais de Bonito. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Tendo como referência a norma-padrão, as questões 
gramaticais e os sentidos que envolvem o texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em “Todo esse patrimônio é desconhecido do povo 

brasileiro, que tem referências sobre” (linhas de 29 a 
31), se houver a substituição de “povo brasileiro” por 
brasileiros, a nova construção será “Todo esse 
patrimônio é desconhecido dos brasileiros, os 
quais têm referências sobre”. 

(B) O verbo sublinhado na construção “tendo parte de 
suas edificações e de seu traçado urbano tombada 
como patrimônio da União pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) há 
30 anos.” (linhas de 5 a 8), poderia ser substituído 
pela forma verbal fazem. 

(C) Em “é uma cidade que foi quase destruída com a 
Guerra do Paraguai” (linhas 4 e 5), poder-se-ia 
substituir a construção em voz passiva por sua 
correspondente na voz ativa: O Paraguai quase 
destruiu a cidade. 

(D) Considerando a colocação pronominal, se, no trecho 
“Fazendas rurais e sua arquitetura tipicamente 
mineira fundem-se com o” (linhas 16 e 17), caso 
houvesse o acréscimo de não depois da palavra 
“mineira”, a próclise seria facultativa. 

(E) No trecho “localizada às margens do Rio Paraguai” 
(linha 3), a expressão sublinhada poderia ser 
substituída por a beira do. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Em “Foram, entretanto, os ciclos do gado e da ferrovia 
Noroeste do Brasil que trouxeram o desenvolvimento e a 
integração para Mato Grosso do Sul (MS).” (linhas de 13 a 
16), “entretanto” poderia ser substituído, sem que isso 
acarretasse incorreção gramatical e nem alteração de seu 
sentido original, pela conjunção 
 
(A) contanto. 
(B) portanto. 
(C) contudo. 
(D) conquanto. 
(E) porquanto. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 
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Iphan restaura o Forte de Coimbra 
 

Iniciou-se, em Mato Grosso do Sul (MS), a
recuperação do histórico Forte de Coimbra, localizado no
distrito de Coimbra, município de Corumbá/MS. A
edificação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), desde 1974, nos Livros do
Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico.  

A ocupação de seu sítio, às margens do rio Paraguai e
próximo às fronteiras paraguaia e boliviana, data do último
quarto do século 18 e, assim como seu contemporâneo
Forte Real Príncipe da Beira, surge no contexto da fixação
de limites entre Portugal e Espanha, que culminou em
tratados como o de Madrid e o de Santo Ildefonso. 

Sucessivamente atacado por guaicurus no final do
século 18, por espanhóis em 1801 e por paraguaios em
1864, o Forte de Coimbra passou por diversas
recomposições e adaptações, até uma última reforma pelo
Exército Brasileiro em 1908; hoje, em terras oficialmente
brasileiras e mantido pelos militares, suas muralhas são um
testemunho daquele período da história brasileira. 

Fundamentalmente estão previstos no Forte a
execução de serviços de drenagem, iluminação, tratamento
de esgoto, pintura e recuperação de soteia e do respectivo
madeiramento; além disso, em um âmbito de adaptação
para novos usos, também se incluem a instalação de peças
para cozinha e sanitários e preparo de espaço para reserva
técnica de museu que o Exército Brasileiro mantém nas
dependências do Forte. Contemplaram também os critérios
de acessibilidade universal, na medida do possível, em se
tratando da natureza da edificação. 

 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias>.

 Acesso em: 29 ago. 2021, com adaptações.
 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
No contexto apresentado, os vocábulos “Tombo” (linha 6) e 
“soteia” (linha 23) significam, respectivamente, 
 
(A) relação e plataforma. 
(B) inventário e terraço. 
(C) registro e teto. 
(D) diligência e plataforma. 
(E) queda e mirante. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Conforme as regras de ortografia e de acentuação gráfica 
vigentes, bem como as questões gramaticais do texto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O trecho “assim como seu contemporâneo” (linha 10) 

poderia ser substituído corretamente pela redação da 
mesma forma que seu conterrâneo, pois os 
vocábulos estão grafados corretamente e mantêm o 
sentido original do texto. 

(B) Na linha 27, a forma plural do vocábulo “mantém” 
deve ser acentuada da mesma forma se substituirmos 
“Exército” por Forças Armadas. 

(C) Na linha 21, o vocábulo “Fundamentalmente” 
poderia ser substituído corretamente pela forma 
Básicamente. 

(D) Na linha 20, as palavras “período” e “história” são 
acentuadas por causa da presença de ditongos. 

(E) A palavra “espanhóis” (linha 15) está corretamente 
acentuada porque o ditongo aberto a finaliza, mas, se 
ele não estivesse nesta posição, a palavra não levaria 
acento, conforme o Novo Acordo Ortográfico. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Com relação à estrutura, à organização e à tipologia textual, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Segundo o parágrafo introdutório do texto, a posse do 

histórico Forte de Coimbra e do Forte Real Príncipe 
da Beira por portugueses e espanhóis é concomitante 
e ocorre em meados do século 18. 

(B) O primeiro parágrafo estrutura-se por meio de 
linguagem injuntiva, pois pretende convencer o leitor 
de que a restauração do Forte de Coimbra é 
imprescindível para a memória da arquitetura de 
Mato Grosso do Sul.  

(C) A seleção vocabular do título e dos três parágrafos 
compõe organização textual, com introdução, 
desenvolvimento e conclusão, que apresenta opinião 
acerca da relevância entre patrimônio, cultura e 
arquitetura.  

(D) Os três parágrafos são informativos e compõem um 
texto cujo título sintetiza a intenção de instruir de 
forma simples e objetiva. 

(E) O segundo parágrafo do texto é narrativo e apresenta 
a história do Forte de Coimbra. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões 7 e 8. 
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Ocupação urbana e degradação ambiental em Campo 
Grande/MS 

 
Campo Grande, desde os seus primórdios, foi pensada

e projetada para ser uma cidade moderna. Essa modernidade
é observada desde os primeiros planos de ordenamento
urbano, nos quais se verifica uma preocupação com a
locomoção, a disposição das quadras, do arruamento, das 
áreas verdes, das áreas de várzeas e de uma série de
regulamentos e diretrizes que norteavam, e ainda norteiam,
as ações humanas como o uso e a ocupação do solo urbano.
No entanto, apesar desses regulamentos e dessa ideia de
modernidade, a cidade cresceu expandindo-se por todos os
lados e ocupando áreas antes proibidas. Várzeas foram
loteadas, córregos canalizados, áreas verdes desmatadas,
tudo em nome do progresso e de um tipo de modernidade
que fecha os olhos para as bases naturais em que a cidade
está inserida e sobre a qual ela se sustenta.
O resultado desse processo são os vários impactos negativos
que afetam toda a população à custa de vidas destruídas,
perdas financeiras e ambientais. 

 
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/>.

Acesso em: 29 ago. 2021, com adaptações.

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva do texto, é correto afirmar 
que o autor 
 
(A) considera que a forma moderna como Campo Grande 

foi pensada e projetada evitou os impactos negativos 
da modernidade. 

(B) apresenta contradição entre o fato de a cidade ter sido 
projetada para ser moderna e o seu crescimento 
desordenado. 

(C) discorda de que o progresso deva considerar mais 
questões relativas às bases naturais da cidade e 
menos as relacionadas à economia. 

(D) dirige-se especificamente aos profissionais de 
arquitetura e urbanismo. 

(E) propõe medidas benéficas em contraposição aos 
impactos negativos que afetam toda a população e as 
riquezas naturais de Campo Grande. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Em “No entanto, apesar desses regulamentos e dessa ideia de 
modernidade, a cidade cresceu expandindo-se por todos os 
lados e ocupando áreas antes proibidas.” (linhas de 9 a 11),  
o uso da vírgula 
 
(A) é opcional logo após a conjunção “No entanto”. 
(B) é obrigatório apenas depois de “No entanto”. 
(C) seria incorreto se a oração adverbial estivesse no final 

do período. 
(D) seria viável antes de “No entanto”, desde que a inicial 

maiúscula fosse adequada à nova redação.  
(E) é obrigatório neste caso por isolar expressão 

adverbial deslocada. 
 

Área livre 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 

 
 
Um urbanista projetou um passeio ao orquidário do Jardim 
Botânico, de modo que cada visitante deve percorrer um dos 
lados do orquidário fazendo o caminho indicado pelas setas, 
sempre no sentido de E para S. De quantas maneiras distintas 
um visitante pode percorrer o passeio? 
 
(A) 54 
(B) 27 
(C) 18 
(D) 45 
(E) 36 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Sabe-se que, entre os 20 arquitetos que fazem parte do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
um quarto são homens e três quartos de todos os conselheiros 
(homens e mulheres) têm mais de 30 anos de idade. Entre as 
mulheres, um terço tem menos de 30 anos. Quantos homens 
do CAU/BR têm mais de 30 anos? 
 
(A) 4 
(B) 2 
(C) 5 
(D) 1 
(E) 3 

 
Área livre 
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QUESTÃO 11 ______________________  
 
A Comissão de Ensino e Formação Profissional do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CEF-CAU) é composta por 
cinco arquitetos, sendo três homens e duas mulheres. Um 
processo deve ser analisado por dois arquitetos escolhidos 
aleatoriamente mediante sorteio. Qual é a probabilidade de 
serem sorteadas as duas mulheres? 
 
(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

(E)   

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
A negação da proposição “Todo arquiteto é urbanista.” é a 
seguinte proposição: 
 
(A) Nenhum arquiteto é urbanista. 
(B) Nenhum urbanista é arquiteto. 
(C) Pelo menos um arquiteto é urbanista. 
(D) Pelo menos um arquiteto não é urbanista. 
(E) Não existe arquiteto urbanista. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO CAU-MS 
Questões de 13 a 16 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
Nos termos da Lei Federal no 12.378/2010, assinale a 
alternativa que corresponde ao campo de atuação da 
arquitetura paisagística. 
 
(A) Concepção e execução de projetos de ambientes. 
(B) Concepção e execução de projetos para espaços 

externos, livres e abertos, privados ou públicos, como 
parques e praças, considerados isoladamente ou em 
sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial. 

(C) Práticas de projeto e soluções tecnológicas para 
reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 
conservação, restauro e valorização de edificações, 
conjuntos e cidades. 

(D) Planejamento físico-territorial, planos de intervenção 
no espaço urbano, metropolitano e regional, 
fundamentados nos sistemas de infraestrutura, 
saneamento básico e ambiental, sistema viário, 
sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, 
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, 
parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, 
remembramento, arruamento, planejamento urbano, 
plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, 
sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, 
inventário urbano e regional, assentamentos humanos 
e requalificação em áreas urbanas e rurais. 

(E) Desenvolvimento de estruturas e aplicação 
tecnológica de estruturas. 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 

A respeito da prestação de contas, conforme a Lei Federal  
no 12.378/2010, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal (CAUs) prestarão 
suas contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
com periodicidade anual. Cabe aos respectivos 
presidentes a responsabilidade de prestá-las. Os CAUs 
deverão aprová-las previamente pelo plenário e 
submetê-las ao CAU/BR. 

(B) O CAU/BR prestará suas contas ao TCU e os CAUs 
ao Tribunal de Contas dos estados onde têm sede, com 
periodicidade anual. Cabe aos respectivos tesoureiros a 
responsabilidade de prestá-las e dispensa-se 
homologação das contas pelo plenário. 

(C) O CAU/BR e os CAUs prestarão suas contas ao TCU 
com periodicidade semestral. Cabe aos respectivos 
presidentes a responsabilidade de prestá-las. É 
prescindível aos CAUs providenciar a aprovação 
prévia pelo plenário e submetê-las ao CAU/BR. 

(D) Os CAUs prestarão suas contas ao CAU/BR com 
periodicidade anual. Cabe aos respectivos presidentes 
a responsabilidade de prestá-las. Os CAUs deverão 
aprová-las previamente pelo plenário, dispensando 
homologação. 

(E) Por se tratar de entidade de classe, tanto o CAU/BR 
como os CAUs são dispensados de prestar contas, 
salvo os profissionais que dela fazem parte. 



 

CONCURSO PÚBLICO – 1/2021 – CAU-MS 104– CONTADOR – TIPO “U” PÁGINA 6/16 
	

QUESTÃO 15 ______________________  
 

 

De acordo com Regimento Interno do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), 
no que tange às competências do plenário, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Apreciar e deliberar a respeito de modelo de gestão, 

segundo os atos normativos do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e 
apreciar e deliberar quanto às propostas apresentadas 
pelas comissões temporárias, no âmbito de sua 
competência. 

(B) Apreciar e deliberar no que se refere à instituição de 
Escritórios Descentralizados, na área de sua 
jurisdição, observando os limites de dotação 
orçamentária do CAU/MS e os atos normativos do 
CAU/BR, apreciar, cumprir e fazer cumprir a 
execução das metas previstas nos planos de ação e 
orçamento, e acompanhar os resultados alcançados 
no plano de trabalho das comissões. 

(C) Cumprir e fazer cumprir os atos baixados pelo 
CAU/MS e apreciar e deliberar a respeito da 
composição de comissões ordinárias, especiais, se 
instituídas, temporárias e demais órgãos colegiados. 

(D) Designar conselheiro titular para análise de processo 
não deliberado por comissões, ou conselho diretor a 
ser relatado no plenário, e apreciar e deliberar quanto 
a atos normativos relativos à gestão da estratégia 
econômico-financeira, da organização e do 
funcionamento do CAU/MS. 

(E) Apreciar e deliberar acerca da integração do 
CAU/MS com o Estado e a sociedade, no âmbito de 
sua jurisdição, e apreciar e deliberar acerca de 
revisão, sustação ou anulação de atos praticados pelo 
CAU/MS. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Considerando as determinações expressas no Regimento 
Interno, no que concerne aos mandatos dos conselheiros do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do 
Sul (CAU/MS), é corretor afirmar que terão duração de 
 
(A) dois anos, sendo permitidas reconduções para o 

mesmo tipo de mandato. A vacância de mandato de 
conselheiro titular implicará em eleições para 
recomposição do plenário, e o conselheiro eleito 
nessa condição apenas completará o mandato em 
curso. 

(B) dois anos, sendo permitida uma recondução para o 
mesmo tipo de mandato. A vacância de mandato de 
conselheiro titular resultará em eleições para 
recomposição do plenário apenas quando a vacância 
impedir o funcionamento do CAU/MS, e o 
conselheiro eleito nessa condição apenas completará 
o mandato em curso. 

(C) três anos, sendo permitida uma recondução para o 
mesmo tipo de mandato. A vacância de mandato de 
conselheiro titular resultará em eleições para 
recomposição do plenário somente quando a vacância 
impedir o funcionamento do CAU/MS, e o 
conselheiro eleito nessa condição apenas completará 
o mandato em curso. 

(D) três anos, sendo permitidas reconduções para o 
mesmo tipo de mandato. A vacância do mandato do 
conselheiro titular implicará em eleições para 
recomposição do plenário, e o conselheiro eleito 
nessa condição apenas completará o mandato em 
curso. 

(E) dois anos, sendo permitidas reconduções para o 
mesmo tipo de mandato. A vacância de mandato de 
conselheiro titular resultará em eleições para 
recomposição do plenário apenas quando a vacância 
impedir o funcionamento do CAU/MS, e o 
conselheiro eleito nessa condição gozará do prazo 
integral de uma legislatura. 

 
Área livre 
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ATUALIDADES 
Questões de 17 a 20 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 

A população estimada para o estado de Mato Grosso do Sul 
(MS), no ano de 2020, foi de 2,8 milhões de habitantes. Essa 
população, em grande parte urbana, é distribuída de forma 
irregular pelo território. Em relação à urbanização do 
referido estado, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Campo Grande, a capital estadual, é a maior região 
metropolitana de MS. 

(B) A urbanização de MS acompanhou a ocupação da 
divisa agrícola na faixa de fronteira internacional. 

(C) As cidades de Dourados e Aquidauana são os maiores 
centros urbanos do interior do estado. 

(D) Dos 79 municípios sul-mato-grossenses, a maioria se 
encontra na categoria de cidades médias. 

(E) A maior cidade de MS é a capital Campo Grande, 
seguida por Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta 
Porã, as maiores cidades do estado. 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), o estado do Mato Grosso do Sul é a 
sétima unidade da Federação na produção de riqueza gerada 
pelo agronegócio. Assinale a alternativa que apresenta os 
principais produtos desse setor no estado. 
 

(A) Café e fruticultura irrigada. 
(B) Algodão e erva mate. 
(C) Soja e milho. 
(D) Eucalipto e laranja. 
(E) Cana-de-açúcar e mandioca. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

Os arranjos populacionais são o conjunto de cidades que 
apresentam elementos de integração, como movimentos 
pendulares para trabalho e estudo ou pela contiguidade da mancha 
urbanizada. Esses arranjos podem ser formados por duas ou mais 
cidades dentro de uma mesma unidade da Federação (UF), entre 
diferentes UF e entre cidades de países distintos. A respeito desse 
assunto, em Mato Grosso do Sul, são caracterizadas como 
arranjos populacionais internacionais as cidades de 
 

(A) Coxim e Aparecida do Taboado. 
(B) Corumbá e Ponta Porã. 
(C) Dourados e Ponta Porã. 
(D) Três Lagoas e Porto Murtinho. 
(E) Corumbá e Jardim. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

O Mato Grosso do Sul detém cerca de 65% do território do 
Pantanal, um bioma caracterizado por 
 

(A) dispor de pouca diversidade em razão do regime 
climático de secas e cheias extremas. 

(B) ser drenado pelas bacias hidrográficas dos rios 
Paraguai e Paraná. 

(C) possuir uma forte capacidade de regeneração, o que 
denota a própria sustentabilidade. 

(D) ser uma planície aluvial distribuída pelos territórios 
dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
dos países sul-americanos Paraguai e Bolívia. 

(E) apresentar um ecossistema que ocorre apenas no 
território brasileiro. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no que 
diz respeito a férias, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As férias serão concedidas por ato do empregador, mas 
dependem de concordância expressa do empregado a 
respeito do período em que serão gozadas.  

(B) Desde que haja concordância do empregado, as férias 
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo 
que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias 
corridos e os demais não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos, cada um.   

(C) É permitido que o início das férias seja no dia do repouso 
semanal remunerado, mesmo que este seja no domingo.   

(D) A anotação do gozo de férias deve ser efetuada na 
ficha de registro de empregado, não havendo 
obrigatoriedade de anotação na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) do empregado.  

(E) As férias poderão ser usufruídas em até dois 
períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior 
a 20 dias corridos.  

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

No que se refere ao salário e à remuneração, assinale a 
alternativa correta.  
 

(A) Para os feitos legais, não serão consideradas como salário 
a assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que 
prestada diretamente pela empresa empregadora.   

(B) O pagamento do salário, qualquer que seja a 
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por 
período superior a seis meses, salvo no que concerne 
a comissões, percentagens e gratificações. 

(C) As importâncias pagas a título de ajuda de custo, diárias 
para viagem, prêmios e abonos não integram a 
remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato 
de trabalho, mas obrigatoriamente constituem base de 
incidência dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

(D) Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, 
deverá ser efetuado, o mais tardar, até o décimo 
quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

(E) Compreendem-se na remuneração do empregado, 
para todos os efeitos legais, além do salário devido e 
pago diretamente pelo empregador, como 
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 

Acerca da jornada de trabalho, assinale a alternativa correta.  
 

(A) O adicional de horas extras deve ser, no máximo, 
50% superior à hora normal. 

(B) O repouso semanal de 24 horas consecutivas deverá 
ser obrigatoriamente aos domingos. 

(C) Os intervalos de descanso não serão computados na 
duração da jornada de trabalho. 

(D) Os intervalos destinados ao repouso e à alimentação 
devem ser, em qualquer caso, de duas horas. 

(E) Na jornada de trabalho que não excede seis horas 
diárias, será, obrigatório um intervalo de uma hora. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 
Um título de valor nominal de R$ 5.000,00 foi descontado 60 
dias antes do seu vencimento a uma taxa mensal de 2% ao 
mês, desconto simples. Sabendo que o desconto “por fora” é 
R$ 200,00, e que o desconto “por dentro” é R$ 192,30, então 
o valor descontado do título, calculado pelo desconto 
comercial, é de 
 
(A) R$ 5.200,00. 
(B) R$ 5.192,30. 
(C) R$ 5.000,00. 
(D) R$ 4.807.60. 
(E) R$ 4.800,00. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
O ativo total de uma entidade, no valor de R$ 160.000,00, 
está distribuído da seguinte forma: 
 

ATIVO PARTICIPAÇÃO 
Circulante 30% 

Realizável a longo prazo 20% 
Investimentos 10% 
Imobilizado 15% 
Intangível 25% 

 

Sabendo que de cada R$ 100,00 do ativo circulante,  
R$ 12,00 estão contabilizados em “Disponibilidades”, logo o 
saldo dessa conta é 
 
(A) R$ 3.600,00. 
(B) R$ 5.760,00. 
(C) R$ 12.000,00. 
(D) R$ 19.200,00. 
(E) R$ 48.000,00. 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
Um financiamento de $ 10.000,00 deverá ser amortizado, por 
meio do Sistema de Amortização Francês (Sistema Price), 
em 6 parcelas semestrais e consecutivas, com juros 
compostos de 10% ao semestre. Sabendo que no Sistema 
Price os juros são decrescentes e a amortização é crescente, o 
valor da amortização no quarto semestre será de 
 
Prazo Prestação Juros Amortização Saldo devedor 

0 10.000,00 

1     

2     

3 2.296,07 727,82 1.568,25 5.710,00 

4     

5     

6     

Total 13.776,44 3.776,44 10.000,00 

 
(A) R$ 571,00. 
(B) R$ 1.571,00. 
(C) R$ 1.666,66. 
(D) R$ 1.725,07. 
(E) R$ 1.833,33. 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
A verificação do direito adquirido pelo credor com a finalidade de 
apurar o objeto, o valor a pagar e a quem se deve pagar para 
extinguir a obrigação, é realizada no estágio do(a) 
 
(A) liquidação da despesa pública. 
(B) empenho da receita pública. 
(C) pagamento da despesa pública. 
(D) fixação da despesa pública. 
(E) programação da receita pública. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
As receitas públicas podem ser definidas em sentido amplo, 
indicando todos os ingressos de recursos financeiros nos 
cofres do Estado; ou em sentido estrito, representando as 
disponibilidades de recursos financeiros para o erário. Com 
base nessa informação, é correto afirmar que as receitas 
orçamentárias e os ingressos extraorçamentários são ambos 
 
(A) entradas compensatórias de recursos financeiros. 
(B) recursos financeiros de caráter temporário. 
(C) ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos. 
(D) recursos financeiros que aumentam o saldo financeiro. 
(E) recursos financeiros que não pertencem ao Estado. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
De acordo com a Lei no 4.320/1964, o Balanço Orçamentário 
demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as 
realizadas. Considerando os saldos a seguir, extraídos do balanço 
orçamentário de um ente público, é correto afirmar que houve  
 

Rubrica Saldo 
Receita prevista 15.000 
Receita realizada 18.000 
Despesa prevista 15.000 
Despesa empenhada 17.000 
Ativo financeiro 7.000 
Passivo financeiro 6.000 

 
(A) insuficiência de arrecadação de R$ 2.000,00. 
(B) excesso de arrecadação de R$ 3.000,00. 
(C) superavit financeiro de R$ 3.000,00. 
(D) superavit orçamentário de R$ 2.000,00. 
(E) deficit orçamentário de R$ 1.000,00. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
As contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) são formadas por 9 dígitos, com a seguinte 
estrutura: X . X . X . X . X . XX . XX, que identificam 7 níveis de 
desdobramento, sendo o primeiro e segundo níveis a Classe e o 
Grupo, respectivamente. Assinale a alternativa correspondente a 
um extrato do PCASP com desdobramento até o nível de Grupo. 
 
(A) 1. Ativo; 2. Passivo. 
(B) 1.1 Ativo Circulante; 1.2 Ativo Não Circulante. 
(C) 1.1 Ativo Circulante; 2.1 Passivo Circulante. 
(D) 1. Ativo; 1.1 Ativo Circulante; 1.2 Ativo Não Circulante. 
(E) 1. Ativo; 2. Passivo; 3. Patrimônio Líquido. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 
Uma vez aprovado o orçamento anual, este poderá ser 
alterado por meio da abertura de créditos adicionais para 
atender despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas. Considere que, ao longo da execução orçamentária, 
a dotação prevista não foi suficiente para atender 
determinada despesa. Em relação a esse caso, o reforço da 
dotação orçamentária poderá ser feito por meio de crédito  
 
(A) Especial, aberto por decreto do Poder Legislativo. 
(B) Suplementar, aberto por decreto do Poder Executivo, 

dependendo de prévia autorização legislativa. 
(C) Especial, independentemente de autorização 

legislativa. 
(D) Extraordinário, aberto por decreto do Poder 

Executivo. 
(E) Suplementar, aberto por decreto legislativo, 

independentemente de prévia autorização do Poder 
Executivo.  

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Entre outras razões, o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), considerando a necessidade de que as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBC) se mantenham sempre 
alinhadas e convergentes aos padrões internacionais de 
contabilidade, é a instituição brasileira que cuida da 
atualização sistemática tanto das normas Profissionais quanto 
das normas Técnicas. Acerca do rol de normas Técnicas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Geral – NBC TG 
(B) do Auditor Independente – NBC PA 
(C) do Auditor Interno – NBC PI 
(D) do Perito – NBC PP 
(E) Geral – NBC PG  
 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Ressalvados os casos em que uma autoridade reguladora 
defina o seguimento de determinado padrão, o plano de 
contas de uma empresa é específico, pois necessita captar 
todos os fatos contábeis próprios e peculiares que ocorrem 
dentro daquela organização. O plano de contas deve ter uma 
estrutura na forma de uma escada com níveis e subníveis 
conforme ilustração a seguir. 
 
1.  Primeiro Nível 
       1.1    Segundo Nível 
                  1.1.1 Terceiro Nível 

1.1.1.1 Quarto Nível 
 
Nesse sentido, os lançamentos contábeis ocorrem 
essencialmente com a utilização 
 
(A) das contas ou rubricas do primeiro nível. 
(B) das contas ou rubricas do segundo nível. 
(C) das contas ou rubricas do terceiro nível. 
(D) das contas ou rubricas do quarto nível. 
(E) depende se for conta de conta de resultado ou 

patrimonial. 
 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Suponha que no dia 1o de agosto uma sociedade empresarial 
tenha contratado um seguro de veículo no valor de R$ 
3.000,00, para pagamento em 6 parcelas, sendo a primeira 
paga no ato da contratação. No dia 31 de agosto, no 
fechamento do balanço mensal, o impacto da despesa de 
seguro no resultado do período será de  
 
(A) R$ 208,33. 
(B) R$ 250,00. 
(C) R$ 500,00. 
(D) R$ 2.500,00. 
(E) R$ 3.000,00. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
O alinhamento das normas brasileiras de contabilidade aos 
padrões internacionais implicou na necessidade de que a 
mensuração e a evidenciação dos valores monetários dos 
elementos reconhecidos nos demonstrativos contábeis sejam 
apurados, dependendo da característica do item identificado 
sob mensuração, com a utilização de custo histórico, valor 
justo (fair value), valor em uso, valor presente (present 
value) e custo corrente. Para as contas do Ativo, entende-se 
por valor justo (fair value) o 
 
(A) preço que seria recebido pela venda de ativo ou que 

seria pago pela transferência de passivo em transação 
ordenada entre participantes do mercado na data de 
mensuração. 

(B) valor dos custos incorridos na aquisição ou na criação 
do ativo, compreendendo a contraprestação paga para 
adquirir ou criar o ativo mais custos de transação. 

(C) valor presente dos fluxos de caixa, ou outros 
benefícios econômicos, que a entidade espera obter 
do uso de ativo e de sua alienação final. 

(D) custo de ativo equivalente na data de mensuração, 
compreendendo a contraprestação que seria paga na 
data de mensuração mais os custos de transação que 
seriam incorridos nessa data. 

(E) valor de entrada: reflete preços no mercado em que a 
entidade adquiriria o ativo ou incorreria no passivo. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
As sociedades anônimas brasileiras, por conta da Lei Federal 
no 6.404/1976, art. 202, devem fazer periodicamente a 
distribuição de dividendo obrigatório aos acionistas. Com 
base nesse assunto, a distribuição de lucros, na forma de 
dividendo obrigatório na data do encerramento do exercício 
social a que se referem as demonstrações contábeis, deve ser 
evidenciada no 
 
(A) Demonstrativo do Resultado do Exercício. 
(B) Fluxo de Caixa Operacional. 
(C) Balanço Patrimonial. 
(D) Demonstrativo do Resultado Abrangente. 
(E) Demonstrativo de Valor Adicionado. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
O extrato do Ativo Imobilizado de uma sociedade empresária 
apresenta a situação patrimonial de um veículo da seguinte 
forma: 
 

Ativo 
Imobilizado 

Valores em 
R$ 

Passivo 
Circulante 

Valores em 
R$ 

Veículo 140.000 
Financiamento 

- Veículo 
60.000 

(Depreciação 
Acumulada) 

(30.000)   

 
Considerando-se, que o referido veículo sofreu um acidente 
com perda total e não havia seguro contra acidente, então o  
 
(A) ativo da empresa terá uma redução de R$ 110.00 pela 

baixa do valor líquido do veículo. 
(B) ativo imobilizado será reduzido em R$ 80.000, uma 

vez que o financiamento não será liquidado. 
(C) passivo circulante será reduzido em R$ 60.000 por 

causa da baixa do veículo do imobilizado. 
(D) Patrimônio da empresa será reduzido pelo valor 

efetivamente pago pela empresa, ou seja, R$ 50.000, 
(valor contábil líquido) menos os R$ 60.000 ainda 
não pagos. 

(E) passivo total (Passivo + PL) da empresa não sofrerá 
alteração qualitativa ou quantitativa. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
A demonstração do resultado é a principal fonte de 
informações a respeito do desempenho financeiro das 
empresas, onde são mostrados além de seus ganhos também 
os custos e despesas, e ainda ganhos e perdas não incluídas 
nos custos, resultantes da atuação dos dirigentes responsáveis 
pela gestão. No que concerne às citadas perdas, assinale a 
alternativa que contempla uma característica marcante desse 
tipo de evento contábil 
 
(A) são gerenciáveis, ou seja, plenamente evitáveis na 

totalidade dos casos. 
(B) não impactam o Ativo. 
(C) não afetam o patrimônio líquido. 
(D) são decorrentes da atividade anormal da empresa. 
(E) são imprevisíveis. 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
O Return on Equity (ROE) é um indicador de avaliação de 
desempenho dos mais observados pelos analistas internos ou 
externos da organização, pois ele mede o grau de eficiência 
da gestão, evidenciando o rendimento do empresário para 
determinado período e, portanto, serve de parâmetro para 
qualificação da rentabilidade como boa ou ruim. Se uma 
empresa projeta um lucro de R$ 5 milhões, com um índice 
dívida/PL de 0,65 e um Return on Assets (ROA) de 12,0%, 
então significa que seus proprietários podem esperar por uma 
taxa de retorno sobre o patrimônio líquido (TRPL) igual a 
 
(A) 7,8%. 
(B) 12,0%. 
(C) 15,0%. 
(D) 19,8%. 
(E) 24,0%. 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Considere hipoteticamente que certa entidade contábil possui 
conta vinculada a uma instituição financeira, que estipulou 
como seu limite de crédito o valor de 300% do Capital de 
Giro Líquido. E os dados contábeis disponíveis estão no 
demonstrativo a seguir. 
 

Ativo 
R$ 

Passivo e PL 
R$ 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Caixa 60,00 Fornecedores 540,00 

Banco conta 
movimento 

940,00 Salários a pagar 1.100,00 

Aplicações 
financeiras 

1.050,00 Tributos a recolher 460,00 

Clientes 2.050,00 Empréstimos 1.400,00 

Estoques 900,00 

Ativo Não 
Circulante  

Passivo Não 
Circulante  

Realizável a 
longo prazo 

1.000,00 
Exigível a longo 

prazo 
1.500,00 

Investimentos 1.600,00 Patrimônio Líquido 

Imobilizado 13.000,00 Capital 20.000,00 

Intangível 4.400,00 

TOTAL 25.000,00 TOTAL 25.000,00 

 
Com base nos dados apresentados, a referida organização 
pode contar com um limite de crédito no valor igual a 
 
(A) R$ 1.500. 
(B) R$ 1.800. 
(C) R$ 3.500. 
(D) R$ 4.500. 
(E) R$ 5.000. 
 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
Convênios são acordos feitos entre órgão ou entidade da 
administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro 
lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios 
públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, 
com o objetivo de transferência de recursos financeiros para 
a execução de um objetivo comum, materializado no objeto 
do convênio. Das partes envolvidas no convênio, 
denominadas partícipes, o órgão que repassa o recurso, ou 
seja, a financiadora do processo, denomina-se 
 
(A) concedente. 
(B) convenente. 
(C) contratada. 
(D) contratante. 
(E) autora. 
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QUESTÃO 42 ______________________  
 
De forma geral, os contratos se baseiam na autonomia de 
vontades, na liberdade entre as partes em contratar, e nos 
limites do princípio maior que os rege, no qual todo contrato 
deve atender a função social. Os contratos administrativos, 
apesar de terem sua essência nos contratos em geral, têm 
seus moldes voltados para as necessidades públicas, são 
realizados com limitações rígidas e requisitos formais, e 
gozam de autonomias e prerrogativas embasadas na primazia 
e na supremacia do interesse público sobre o particular. Em 
relação aos contratos administrativos, é correto afirmar que 
 
(A) os contratos administrativos se regulam pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-
lhes os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado sempre que for 
conveniente e vantajoso para a Administração. 

(B) admite-se contrato com prazo de vigência 
indeterminado desde que justificado pela autoridade 
competente do órgão, e que tal premissa seja 
autorizada pelo legislativo local. 

(C) os contratos devem estabelecer com clareza e precisão 
as condições para sua execução, expressas em cláusulas 
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da licitação 
e da proposta a que se vinculam. 

(D) os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
definidos pelo contratado no ato da assinatura do 
contrato. 

(E) o regime de execução ou a forma de fornecimento 
são cláusulas opcionais no contrato administrativo, 
uma vez que podem ser definidas por termo aditivo 
ao longo da vigência contratual. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A garantia contratual tem por objetivo garantir a indenização 
ao ente contratante nos prejuízos causados pelo 
inadimplemento do particular contratado. No que se refere 
aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, 

envolvendo alta complexidade técnica e riscos 
financeiros consideráveis, demonstrados por meio de 
parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia exigida poderá ser 
elevado para até 30% do valor do contrato. 

(B) A garantia não excederá a 3% do valor do contrato, 
salvo nos casos de contratos de obras públicas de 
grande vulto, nos quais a garantia poderá ser de até 
5% do valor do contrato. 

(C) A garantia prestada pelo contratado não será liberada 
ou restituída após a execução do contrato, exceto nos 
contratos de obras, cuja execução dependa do valor 
aportado na garantia. 

(D) Nos casos de contratos que importem na entrega de 
bens pela Administração, dos quais o contratado 
ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser 
subtraído o valor desses bens. 

(E) A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
É vedada a celebração de convênios com órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta dos estados, 
Distrito Federal e municípios cujo valor seja inferior a 
 
(A) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ou, no caso 

de execução de obras e serviços de engenharia, 
exceto elaboração de projetos de engenharia, para os 
quais o valor da transferência da União seja inferior a 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

(B) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ou, no 
caso de execução de obras e serviços de engenharia, 
exceto elaboração de projetos de engenharia, para os 
quais o valor da transferência da União seja inferior a 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

(C) R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, no caso de 
execução de obras e serviços de engenharia, exceto 
elaboração de projetos de engenharia, para os quais o 
valor da transferência da União seja inferior a 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

(D) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou, no caso de 
execução de obras e serviços de engenharia, exceto 
elaboração de projetos de engenharia, para os quais o 
valor da transferência da União seja inferior a R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). 

(E) R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para 
qualquer tipo de obra ou serviço. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
Os controles internos da gestão devem ser estruturados para 
oferecer segurança razoável de que os objetivos da 
organização serão alcançados. Acerca dos objetivos dos 
controles internos da gestão, é correto afirmar que o controle 
interno 
 
(A) busca primordialmente punir os atos considerados 

ilegais, e que geraram danos ao erário. 
(B) deve focar nos aspectos financeiros das operações, 

sendo os procedimentos operacionais objeto de 
fiscalização da auditoria interna e externa. 

(C) se distancia da missão, da visão e dos valores da 
entidade, uma vez que atua com foco nos 
procedimentos operacionais, em geral, mais 
relacionados ao atendimento ao público. 

(D) é responsável pelos processos de licitação e compras 
da entidade, na medida em que deve avaliá-los 
quanto à pertinência e à conveniência. 

(E) tem como um dos objetivos assegurar a conformidade 
com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo 
normas, políticas, programas, planos e procedimentos 
de governo e da própria organização. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
No controle interno, o gerenciamento de riscos pode ser 
entendido como o conjunto de atividades coordenadas que 
têm o propósito de gerenciar e de controlar uma organização 
em relação a potenciais ameaças, seja qual for a sua 
manifestação, sendo que o risco deve ser medido 
principalmente 
 
(A) em termos de impacto e de probabilidade. 
(B) por incidência do evento avaliado. 
(C) pelo agente que deu causa ao problema identificado. 
(D) em termos de abrangência e de dificuldade. 
(E) em termos de dificuldade e alinhamento com as 

regras da entidade. 
 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
As atividades de controle interno são desempenhadas em 
todos os níveis da entidade, em vários estágios dentro dos 
processos organizacionais e no ambiente tecnológico. A 
respeito da natureza dessas atividades, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Impositiva e restritiva. 
(B) Punitiva e investigativa. 
(C) Experimental e regimental. 
(D) Avaliativa e julgadora. 
(E) Preventiva e (ou) de detecção. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
Tendo por base a classificação tratada na Lei Federal  
no 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, as 
dotações destinadas a aquisições de imóveis denominam-se 
 
(A) despesas de custeio. 
(B) investimento. 
(C) inversões financeiras. 
(D) transferências correntes. 
(E) operações de crédito. 
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QUESTÃO 49 _______________________  
 
O governo brasileiro formalizou a sua política de governança 
pública por meio do Decreto no 9.203/2017, que dispõe 
acerca da política de governança da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. Com a finalidade de 
assessorar o presidente da República na condução da política 
de governança da administração pública federal, foi 
instituído o Comitê Interministerial de Governança (CIG), 
composto pelos seguintes membros titulares: 
 
(A) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, Ministro de Estado da 
Saúde, e Ministro de Estado da Infraestrutura. 

(B) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, Ministro de Estado da 
Economia, e Ministro de Estado da Controladoria-
Geral da União. 

(C) Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, e 
Ministro de Estado da Infraestrutura. 

(D) Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, 
Ministro de Estado de Minas e Energia, e Ministro de 
Estado da Infraestrutura. 

(E) Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, 
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, e 
Ministro de Estado da Economia. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
A Norma Brasileira de Contabilidade TSP 11/2018, 
estabelece como as demonstrações contábeis devem ser 
apresentadas para assegurar a comparabilidade tanto com as 
demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as de outras entidades. Acerca do 
disposto na norma apresentada, é correto afirmar que  
 
(A) as demonstrações contábeis devem ser apresentadas 

pelo menos semestralmente, inclusive informação 
comparativa. 

(B) a entidade deve classificar os seus passivos 
financeiros como circulante quando o seu pagamento 
estiver previsto para o período de até 24 meses após a 
data das demonstrações contábeis. 

(C) ativo é um recurso controlado no presente pela 
entidade como resultado de evento futuro. 

(D) a entidade deve divulgar informação que possibilite 
aos usuários das demonstrações contábeis avaliar os 
objetivos, as políticas e os processos de gestão do 
capital dessa entidade. 

(E) regime de competência é o regime contábil segundo o 
qual transações e outros eventos são reconhecidos 
quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos 
ou pagos. 
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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. 

 

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

 
Leia, com atenção, os textos a seguir. 
 

Entenda os juros 
 

Juros são o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, funcionam como se fossem o aluguel do dinheiro. Os bancos e outras 
instituições financeiras fazem a intermediação entre quem tem dinheiro (poupador ou investidor) e quem precisa de dinheiro 
(tomador ou devedor). 

Se você é um poupador/investidor, o dinheiro que você aplicou na instituição financeira será emprestado ao 
tomador/devedor, que pagará o valor mais juros ao banco. O banco, por sua vez, fica com uma parcela do valor pago como 
remuneração e devolve a você a quantia com juros no momento futuro, conforme combinado. 

O tomador vai devolver ao banco um valor superior ao que tomou emprestado e o poupador vai receber um montante 
maior do que o investido. 
 

Custo efetivo total (CET) 
 

Compare o CET antes de contratar o empréstimo ou financiamento. Comparar o CET é muito mais importante do que 
simplesmente comparar a taxa de juro oferecida por diferentes instituições. 

Suponha um financiamento nas seguintes condições: 
Valor financiado: R$ 1.000,00; taxa de juro: 12% ao ano ou 0,95% ao mês; prazo da operação: 5 meses; prestação 

mensal: R$ 205,73. 
Além desses dados, considere também a hipótese de pagamento à vista (sem inclusão no valor financiado) dos seguintes 

valores: 
Tarifa de confecção de cadastro para início de relacionamento: R$ 50,00; IOF: R$ 10,00  
Para uma operação com essas condições, o CET calculado será de 43,93% ao ano ou 3,08% ao mês. 
Assim, o valor do CET (43,93% a.a) é maior do que apenas da taxa de juros (12% a.a.). 

 
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/entendajuro>. Acesso em: 24 ago. 2021. 

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “Custo efetivo total (CET)”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) taxa de juros nominal e taxa de juros real; 
b) o que é o custo efetivo total e quais encargos e despesas compõem o custo efetivo total; e 
c) a importância de se conhecer o CET antes de contratar uma operação de crédito. 
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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 introdução da obrigatoriedade de divulgação do fluxo de caixa para as empresas no Brasil, após o advento da Lei 
Federal no 11.638/07, reforçou a necessidade e a importância desse tipo de informação como subsídio fundamental para o 
processo de gestão empresarial. Antes mesmo dessa obrigatoriedade os analistas e os investidores mais especializados já 
reivindicavam esse tipo de informação das empresas que negociavam ações no mercado aberto. 

Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) identificam a má gestão financeira como um dos fatores que têm levado os empreendedores brasileiros a 
encerrar suas atividades antes de cinco anos de existência. Uma empresa no início de suas operações, ou ainda em situações 
conjunturais complicadas pode conviver por certo tempo com baixas margens de lucros ou até mesmo negativas, porém é 
necessário ter capacidade financeira para sustentar suas operações ao longo desse período de crise, de conquista ou consolidação 
de mercado. 

Em tese, a geração de lucro é o que garante a manutenção da empresa no médio e longo prazo, mas efetivamente o que 
sustenta a sobrevivência da empresa no curto prazo é a geração de caixa e, portanto, uma boa gestão financeira é questão 
essencial. 
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “Demonstração do fluxo de caixa”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) o que é fluxo de caixa e sua forma de apresentação ou evidenciação?; 
b) qual a importância do fluxo de caixa e que tipo de informações disponibiliza aos usuários externos?; e 
c) explique o sentido da expressão, em contabilidade, para os contadores: “lucro não é caixa e caixa não é lucro”. 
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