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 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

 Além deste caderno contendo sessenta questões 
objetivas e duas  questões discursivas, você 
receberá do fiscal de prova a folha de respostas e 
um caderno de textos destinado às respostas 
definitivas das questões discursivas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas; 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de respostas em caso de erro; 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
e no caderno de textos definitivos; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na folha de respostas; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

 Boa sorte! 

 

 

 

 Você dispõe de 4 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas; 

 3 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de prova; 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

Todas as questões desta prova se apoiam em textos iniciais em 
crônicas diversas de Rubem Braga. 

Atenção: use o Texto I para responder às três próximas 
questões. 

Texto I 

“Quando amanhã alguém quiser escrever a história da vida 
brasileira deste último quarto de século terá, com certeza, muita 
dor de cabeça. Pois os tempos são confusos; e há tanta história, 
que hoje a gente não consegue saber direito; e os escritos desta 
época andam tão cheios, ora de inverdades, ora de 
subentendidos, ora de omissões e enganos, que, entre as linhas e 
entrelinhas dos documentos, o historiador ficará a coçar o queixo 
– se for um homem prudente. [...] Direito por linhas tortas, torto 
por linhas direitas, assim escrevemos todos, sem falar do que 
dizemos e não dizemos nas entrelinhas. Pois assim são os 
tempos.”. 

(Ordem do dia, 03/06/1944) 

 

1 

Segundo a crônica, o historiador que se dispuser a escrever a 
história da vida brasileira no último quarto do século XX, terá 
muitas dificuldades, entre as quais só não se encontra o fato de 

(A) as narrativas desse momento serem muitas e diferentes. 

(B) os textos produzidos nessa época não terem credibilidade. 

(C) os registros textuais conterem muitos subentendidos. 

(D) os fatos da época serem deturpados por omissões e enganos. 

(E) as informações dadas abordarem superficialmente os fatos. 

2 

“Direito por linhas tortas, torto por linhas direitas, assim 
escrevemos todos, sem falar no que dizemos e não dizemos nas 
entrelinhas.” 

Assinale a afirmação correta sobre o entendimento das 
informações contidas nesse segmento. 

(A) O autor da crônica não se inclui entre os que escrevem de 
forma inadequada nesse momento histórico. 

(B) “Direito por linhas tortas” significa que os textos trazem 
informações válidas, mas com erros gramaticais. 

(C) “torto por linhas direitas” significa que os autores não 
fornecem todas as informações, ainda que escrevam 
adequadamente. 

(D) O que os autores não dizem nas entrelinhas são os fatos que 
desconhecem. 

(E) “sem falar no que dizemos” se refere a informações falsas 
que são propositalmente passadas aos leitores. 

3 

Assinale a opção que apresenta a frase do Texto I que tem seu 
significado corretamente indicado. 

(A) “que hoje a gente não consegue saber direito” / 
consequência. 

(B) “que, entre as linhas e entrelinhas dos documentos, o 
historiador ficará a coçar o queixo” / causa. 

(C) “se for um homem prudente” / explicação. 

(D) “assim escrevemos todos” / conclusão. 

(E) “Pois assim são os tempos” / comparação. 

Atenção: use o Texto II a seguir para responder às três próximas 
questões.  

 

Texto II 

“Vamos arranjar um nome inventado para a cidade: Maranguaia. 
E também um nome para o coronel: Juca Brito. 

Mas que a cidade fique na sua paisagem verdadeira, com o 
pequeno córrego perene fertilizando um vale dentro de um 
mundo de léguas de caatinga, no fundo do sertão. E o coronel 
fique na sua varanda, cheia de gaiolas de passarinhos. Ali perto, 
enjaulados como feras, dois imensos cães dinamarqueses. Um 
campo para criação de ema. E – luxo estranho no sertão – pavões 
reais. Foi o que vimos na visita rápida, quando nosso carro entrou 
pelo parque da fazenda, entre juazeiros e tamarineiros. 

O coronel Juca Brito é dono da casa, da cidade, do município, do 
sertão, do mundo.” 

(O coronel, 12/05/1951) 

 

4 

A estruturação desse texto é predominantemente 

(A) narrativa, pois relata uma pequena visita do autor a uma 
fazenda do sertão. 

(B) descritiva, pois fornece elementos visuais componentes da 
paisagem da fazenda. 

(C) expositiva, pois traz informações necessárias para o 
entendimento do texto. 

(D) argumentativa, pois traz a tese implícita, contrária ao 
coronelismo. 

(E) injuntiva, pois se volta para a crítica de um sistema de vida, 
predominante, na época, em nosso sertão. 

5 

“Vamos arranjar um nome inventado para a cidade: Maranguaia. 
E também um nome para o coronel: Juca Brito. 

Mas que a cidade fique na sua paisagem verdadeira...” 

Esses segmentos iniciais do texto mostram 

(A) a informação de que o texto é literário, já que se apoia em 
elementos fictícios. 

(B) a preocupação de não identificar os personagens, certamente 
por algo que será dito nos segmentos futuros da crônica. 

(C) a tentativa de universalizar as observações da crônica, pois 
elas servem para todos os representantes do coronelismo. 

(D) a intenção de preservar o fundamental do texto, que é a 
influência do meio sobre o homem. 

(E) O direcionamento crítico do texto, com a declaração de 
serem inventados personagem e local. 

6 

“O coronel Juca Brito é dono da casa, da cidade, do município, do 
sertão, do mundo.” 

Com essa frase, o cronista pretende 

(A) ironizar um personagem, que se crê dono do mundo. 

(B) enfatizar humoristicamente o poder do coronel. 

(C) denunciar as injustiças do sertão. 

(D) informar sobre o cenário político do interior. 

(E) caracterizar um tipo único de coronel interiorano. 
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Atenção: use o Texto III a seguir para responder às duas 
próximas questões. 

 

Texto III 

“Dois amigos meus que leram os três volumes dessa A vida de  
D. Pedro I, de Octávio Tarquínio de Sousa, disseram que é um 
livro de que a gente fica com saudades quando acaba, quando o 
herói morre tão moço, ainda capaz de tanto heroísmo e tanta 
estripulia. Foi isso mesmo que senti chegando ao fim da leitura, 
vontade de pedir ao historiador a vida de D. Pedro II como quem 
repete um prato gostoso em um restaurante: ‘Salta mais um 
Pedro!’”. 

(Pedro I, 13/12/1952) 

 

7 

O segmento inicial dessa crônica pode ser visto como um texto 
publicitário do livro, apoiado na seguinte qualidade da obra: 

(A) informação histórica de caráter preciso. 

(B) promessa de aventuras cheias de suspense. 

(C) revelações íntimas e secretas sobre Pedro I. 

(D) aspecto sentimental da vida do personagem. 

(E) narração atraente de fatos e aventuras. 

8 

O texto indica valores de uma obra histórica, valores esses 
apoiados 

(A) no testemunho de autoridade do historiador citado. 

(B) em opiniões alheias e na do cronista. 

(C) em publicações sobre a obra citada. 

(D) na visão exclusiva do autor do texto. 

(E) nas considerações históricas de dois amigos do cronista. 

9  

Pelos textos lidos até agora, vemos que o cronista se compraz em 
empregar a linguagem informal, em segmentos variados. 

Considerando esses textos, assinale a frase que é integralmente 
construída em linguagem culta. 

(A) Dois amigos meus que leram os três volumes dessa A vida de 
D. Pedro I, de Octávio Tarquínio de Sousa, disseram que é um 
livro de que a gente fica com saudades quando acaba.... 

(B) ...vontade de pedir ao historiador a vida de D. Pedro II como 
quem repete um prato gostoso em um restaurante: “Salta 
mais um Pedro!”. 

(C) Quando amanhã alguém quiser escrever a história da vida 
brasileira deste último quarto de século terá, com certeza, 
muita dor de cabeça. 

(D) E o coronel fique na sua varanda, cheia de gaiolas de 
passarinhos. Ali perto, enjaulados como feras, dois imensos 
cães dinamarqueses. 

(E) ...e os escritos desta época andam tão cheios, ora de 
inverdades, ora de subentendidos, ora de omissões e 
enganos, que, entre as linhas e entrelinhas dos documentos, 
o historiador ficará a coçar o queixo. 

Atenção: use o Texto IV a seguir para responder às três 
próximas questões. 

Texto IV 

 “Volta Redonda não parece Brasil; é, na verdade, uma ilha de 
trabalho e organização cercada de Brasil por todos os lados. E seu 
drama reside nisso mesmo, na necessidade incessante de se 
defender do Brasil e de suas loucuras, de sobreviver e de crescer 
para servir o Brasil sem se contaminar demasiado dele. No lugar 
dessas tristes ruazinhas de nossas cidades do interior, com sua 
poeira e suas casas de platibandas estilo comercial-futurista, seu 
mau gosto árido e obcecante, aqui há ruas cheias de árvores 
floridas, e as casas ficam atrás de gramados e jardins. Aqui houve 
quem pensasse antes de fazer, houve quem sonhasse e riscasse 
num papel seu sonho. Aqui se pensou um pouco no homem e na 
sua família, na casa e no clube, na escola e no esporte.”. 

(A ilha, 22/02/1953) 

 

10 

Assinale a opção que apresenta o segmento desse texto que, 
objetivamente, não mostra uma crítica. 

(A) Volta Redonda não parece Brasil; é, na verdade, uma ilha de 
trabalho e organização cercada de Brasil por todos os lados. 

(B) No lugar dessas tristes ruazinhas de nossas cidades do 
interior, com sua poeira e suas casas de platibandas estilo 
comercial-futurista. 

(C) Aqui houve quem pensasse antes de fazer. 

(D) E seu drama reside nisso mesmo, na necessidade incessante 
de se defender do Brasil e de suas loucuras. 

(E) ...de sobreviver e de crescer para servir o Brasil sem se 
contaminar demasiado dele. 

11 

“Volta Redonda não parece Brasil; é, na verdade, uma ilha de 
trabalho e organização cercada de Brasil por todos os lados.”. 

Sobre a estruturação dessa frase inicial, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) A afirmativa sobre Volta Redonda se apoia intertextualmente 
na definição escolar de “ilha”. 

(B) O termo “na verdade” é empregado para consertar um erro 
expresso anteriormente. 

(C) Os termos “trabalho” e “organização” indicam características 
do Brasil também presentes em Volta Redonda. 

(D) Após “não parece Brasil” se segue uma conclusão a partir da 
afirmação anterior. 

(E) A segunda ocorrência do vocábulo “Brasil” contém indicações 
positivas de nosso país. 
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12 

“No lugar dessas tristes ruazinhas de nossas cidades do interior, 
com sua poeira e suas casas de platibandas estilo comercial-
futurista, seu mau gosto árido e obcecante...”. 

Nesse segmento o diminutivo “ruazinhas” mostra valor 
pejorativo, da mesma forma que na seguinte opção: 

(A) As ruazinhas nos subúrbios cariocas, mal iluminadas e sem 
asfaltamento, mostram traços poéticos. 

(B) Nas ruazinhas do bairro em que nasci havia sempre muitos 
vendedores ambulantes. 

(C) As ruazinhas que iam da cidade para o alto das serras 
estavam em mau estado e causavam danos aos veículos. 

(D) As ruazinhas no interior da fazenda levavam da Casa Grande a 
todas as plantações. 

(E) Todas as ruazinhas do local eram pequenos caminhos entre 
filas de árvores frutíferas. 

13 

“Estranha uma gentil leitora que em tempos de agitação política 
escreva eu sobre coisas antigas e vagas ou subjetivas, e em vez de 
falar de cassações e eleições divague sobre mariposas, 
malacachetas, brisa do mar.” 

(Da importância dos cristãos-novos, 12/11/1966) 

O que essa leitora critica no cronista Rubem Braga é 

(A) a permanência de traços poéticos nas suas crônicas. 

(B) a ausência de crônicas mais polêmicas. 

(C) o distanciamento em relação à história do país. 

(D) a sua alienação dos problemas de seu tempo. 

(E) a inadequação de seus textos em relação à modernidade. 

Atenção: use o Texto V a seguir para responder às duas 
próximas questões. 

 

Texto V 

“A minha mensagem será esta: ninguém se detenha, no limiar do 
destino, desencorajado pelos fatores negativos da pobreza, da 
origem modesta em uma província politicamente pouco 
influente, da falta de oportunidade ou de condições para 
formalizar um curso superior e da inaptidão para fazer fortuna.  
O importante, quando se tem um destino a cumprir, é não fugir 
ao seu apelo, e segui-lo sem indagar onde ele nos pode levar, 
pois, na pior das hipóteses, a imprudência paga melhor que a 
frustração.”. 

(O livro de Café Filho, 21/12/1966) 

 

14 

Esse texto tem como leitor ideal aquele que 

(A) teve sucesso político e se encontra esquecido. 

(B) precisa de incentivo para continuar seus estudos. 

(C) mostra a intenção de fazer carreira política. 

(D) se revolta contra o destino que lhe foi traçado. 

(E) está desanimado por fatores de situação pessoal. 

15 

O segmento desse texto que mostra um erro gramatical é 

(A) A minha mensagem será esta: ninguém se detenha, no limiar 
do destino... 

(B) ...desencorajado pelos fatores negativos da pobreza, da 
origem modesta em uma província politicamente pouco 
influente, da falta de oportunidade ou de condições para 
formalizar um curso superior e da inaptidão para fazer 
fortuna. 

(C) O importante, quando se tem um destino a cumprir, é não 
fugir ao seu apelo. 

(D) ...e segui-lo sem indagar onde ele nos pode levar...”. 

(E) ...pois, na pior das hipóteses, a imprudência paga melhor que 
a frustração”. 

 

Raciocínio Lógico-Analítico 

16 

Em uma urna há 3 bolas brancas, 4 amarelas, 5 vermelhas e  
6 pretas. São retiradas ao acaso dessa urna N bolas. 

Se há certeza de que, entre as bolas retiradas há, pelo  
menos, uma bola amarela ou uma bola preta, o menor valor 
possível de N é 

(A) 8. 

(B) 9. 

(C) 10. 

(D) 11. 

(E) 12. 

17 

Uma empresa possui 32 funcionários que trabalham nos setores 
A, B e C. Sabe-se que 20 funcionários trabalham no setor A,  
14 funcionários trabalham no setor B e 9 funcionários trabalham 
no setor C. Há funcionários que trabalham simultaneamente nos 
setores A e B, há funcionários que trabalham simultaneamente 
nos setores A e C, mas nenhum funcionário trabalha 
simultaneamente nos setores B e C. 

O número de funcionários que trabalha apenas no setor A é  
igual a 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 8. 

(E) 9. 

18 

Alberto tem dois filhos cujas idades têm 1 ano de diferença. Hoje, 
a idade do pai é o triplo da soma das idades dos filhos e daqui a 
22 anos a idade do pai será igual à soma das idades dos filhos.  

Alberto tem hoje 

(A) 27 anos. 

(B) 33 anos. 

(C) 36 anos. 

(D) 39 anos. 

(E) 45 anos. 
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19 

Uma mesa retangular está encostada em uma parede, possui dois 
lugares de um lado, dois lugares do outro e um na cabeceira 
como mostra a figura. 

Alberto e mais 4 amigos vão ocupar esses 5 lugares, mas Alberto 
não quer ficar na cabeceira.  

O número de maneiras que as 5 pessoas podem ficar dispostas 
em volta dessa mesa e atender à restrição de Alberto é  

(A) 48. 

(B) 60. 

(C) 72. 

(D) 96. 

(E) 120. 

20 

Considere a frase popular: 

“Quem não deve, não teme” 

Uma frase logicamente equivalente é  

(A) Quem não teme não deve. 

(B) Quem deve, teme. 

(C) Quem teme, deve. 

(D) Alguém deve e não teme. 

(E) Alguém teme ou deve. 

21 

Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel 
reajustado é R$ 2772,00. 

O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era 

(A) R$ 2072,00. 

(B) R$ 2494,80. 

(C) R$ 2520,00. 

(D) R$ 2507,70. 

(E) R$ 2527,20. 

22 

Considere a lista de números: 

                     2, 1, 5, 3, 5, 8, 2, 7, x, 4, 6. 

Sabe-se que essa lista tem moda única igual a 2. 

A mediana dessa lista de números é  

(A) 2. 

(B) 3. 

(C) 4. 

(D) 5. 

(E) 6. 

 

23 

Considere a sentença: 

“Se Pedro é senador e Simone não é deputada federal, então 
Carlota é vereadora”. 

Sabe-se que a sentença dada é FALSA. 

É então correto concluir que  

(A) Pedro é senador, Simone não é deputada federal, Carlota não 
é vereadora. 

(B) Pedro não é senador, Simone é deputada federal, Carlota é 
vereadora. 

(C) Pedro é senador, Simone não é deputada federal, Carlota é 
vereadora. 

(D) Pedro não é senador, Simone é deputada federal, Carlota não 
é vereadora. 

(E) Pedro não é senador, Simone não é deputada federal, Carlota 
não é vereadora. 

24 

João foi a pé de sua casa até a casa de Maria. Para isso, ele 
caminhou duas quadras para o norte (N), uma quadra para o 
leste (L), mais uma quadra para o norte (N) e, finalmente, duas 
quadras para oeste (O). O caminho percorrido por João pode ser 
representado por: NNLNOO. 

João voltou para casa percorrendo o mesmo caminho em sentido 
contrário. 

Usando o mesmo tipo de representação (use S para representar 
sul, se necessário), o caminho de volta para casa de João é 
representado por  

(A) SSOSLL. 

(B) OONLNN. 

(C) OOSLSS. 

(D) LLNLNN. 

(E) LLSOSS. 

25 

Em uma determinada cidade, se chover em um dia a 
probabilidade de chover no dia seguinte é 60%. Se não chover em 
um dia, a probabilidade de chover no dia seguinte é 10%. 

Hoje não choveu nessa cidade. 

A probabilidade de não chover depois de amanhã é de 

(A) 90%. 

(B) 85%. 

(C) 81%. 

(D) 76%. 

(E) 72%. 
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Noções de Informática 

26 

Os mecanismos de busca na Internet adquiriram uma enorme 
importância em qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, 
analise o texto de busca usado numa busca no Google. 

embrapa -estatuto filetype:PDF 

Assinale o objeto dessa busca. 

(A) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que 
contenham obrigatoriamente a palavra “estatuto”. 

(B) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que 
não contenham a palavra “estatuto”. 

(C) Documentos do tipo PDF, localizados num site cujo nome 
contenha a palavra “embrapa”, que contenham a palavra 
“estatuto”. 

(D) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo 
“embrapa”, com ênfase na palavra “estatuto”, convertido 
para PDF. 

(E) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo 
“embrapa”, num site cujo nome contenha a palavra 
“estatuto”, convertido para PDF. 

27 

Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira Windows 10. 

I. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos. 

II. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente 
após trinta dias. 

III. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que 
não pode ser alterada. 

Está correto o que se afirma em  

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) I e II, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 

28 

Dada uma planilha Excel cujas células D1, D2, E1, E2 contêm, 
respectivamente, os valores 12, 23, 6, 2, considere as fórmulas a 
seguir. 

    =D2/(D1-E1*E2) 

    =SE(D2>20;D1-E2*E1;0) 

    =D12+D-1 

    =D1+E1 AXF2 

Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas 
na célula A1. 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

(E) Quatro. 

 

29 

No contexto do recurso Controle de Alterações, disponível no MS 
Word na guia Revisão, avalie se afirmativas a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V). 

(   ) O Controle de Alterações nomeia automaticamente e 
mantém todas as versões de um documento, e exibe o 
histórico de alterações em telas do tipo lado-a-lado. 

(   ) Somente as alterações feitas pelo proprietário do arquivo são 
controladas e armazenadas. 

(   ) Arquivos com controle de alterações são necessariamente 
protegidos por senhas de gravação. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V, F e F. 

(B) F, V e F. 

(C) F, F e V. 

(D) V, V e F. 

(E) F, F e F. 

30 

Sistemas operacionais de computadores de uso geral, como o 
Windows, são responsáveis pelas seguintes tarefas de controle e 
gerenciamento importantes para o funcionamento do 
computador, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Execução de programas, processos e comandos específicos. 

(B) Gerenciamento e compartilhamento de dados. 

(C) Gerenciamento e compartilhamento de dispositivos de 
entrada/saída e armazenamento. 

(D) Gerenciamento e compartilhamento de memória. 

(E) Operações de login/logout de aplicativos de terceiros. 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro, os investidores, credores 
por empréstimos e outros credores existentes e potenciais são os 
principais usuários aos que se destinam os relatórios financeiros 
para fins gerais, uma vez que muitos deles 

(A) têm interesse pelos relatórios como um todo. 

(B) necessitam de informações precisas para basear a sua 
tomada de decisão. 

(C) podem ter outra localização geográfica, necessitando de 
parâmetros de informação diferenciada. 

(D) são os responsáveis por grande parte do financiamento das 
entidades que reportam. 

(E) não podem exigir que as entidades que reportam forneçam 
informações diretamente a eles. 

32 

Assinale a opção que indica uma transação que diminui o valor do 
Patrimônio Líquido de uma entidade. 

(A) Compensação de prejuízo com reservas. 

(B) Pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio. 

(C) Transferência do saldo de outros resultados abrangentes para 
a conta lucros acumulados. 

(D) Reversão de reservas de capital para apropriação ao capital 
social. 

(E) Apropriação do lucro líquido do exercício para a formação de 
reservas. 
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Em janeiro de X0, uma empresa de consultoria prestou serviços a 
um cliente. Pelos serviços, a empresa deveria receber R$100.000 
em 31/03/X0. 

No contrato havia uma cláusula segundo a qual o cliente 
receberia 10% de desconto sobre o valor acordado caso o 
pagamento fosse feito em fevereiro. 

O cliente efetuou o pagamento em 20/02/X0. 

Assinale a opção que indica o lançamento contábil da empresa de 
consultoria relativos ao recebimento em 20/02/X0. 

(A) 
D- Caixa R$90.000 

C- Receita R$90.000 
  

(B) 

D- Caixa R$90.000 

D- Descontos concedidos R$10.000 

C- Receita R$100.000 
  

(C) 

D- Caixa R$90.000 

D- Despesa Operacional R$10.000 

C- Clientes R$100.000 
  

(D) 

D- Caixa R$90.000 

D- Despesa Financeira R$10.000 

C- Clientes R$100.000 
  

(E) 

D- Caixa R$100.000 

C- Ajuste no Patrimônio Líquido R$10.000 

C- Clientes R$90.000 

 

34 

Em 02/01/X0, uma loja foi acionada na justiça por um funcionário 
que reclamava R$15.000 por danos morais. A administração da 
loja julgava que a perda da causa era provável e estimava que o 
valor a ser pago seria de R$10.000. 

Assinale a opção que indica o lançamento contábil em 02/01/X0. 

(A) 
D- Despesa operacional R$10.000 

C- Passivo contingente R$10.000 
  

(B) 
D- Despesa operacional R$10.000 

C- Provisão para contingências R$10.000 
  

(C) 
D- Despesa operacional R$15.000 

C- Provisão para contingências R$15.000 
  

(D) 

D- Despesa operacional R$15.000 

C- Causa a pagar R$10.000 

C-Provisão para perdas R$5.000 
  

(E) Não deve haver contabilização 

 

35 

Em 01/01/X0, uma sociedade empresária tomou um empréstimo 
bancário no valor de R$6 milhões, sendo que R$3 milhões foram 
recebidos em 01/01/X0 e o restante será recebido em 01/01/X1. 
O pagamento do empréstimo será feito em parcelas semestrais 
ao longo de cinco anos, a partir de 01/01/X2. 

Assinale a opção que indica, respectivamente, o aumento no 
passivo circulante e no passivo não circulante da sociedade 
empresária na data da contração do empréstimo. 

(A) Zero e zero. 

(B) Zero e R$3 milhões. 

(C) R$3 milhões e zero. 

(D) R$3 milhões e R$3 milhões. 

(E) Zero e R$6 milhões. 

36 

Uma sociedade empresária possuía um imóvel que alugava a 
outra pessoa jurídica. Nesse imóvel funcionava uma escola.  
A sociedade empresária prestava serviços de apoio à escola, 
sendo responsável pela administração, definição do material 
didático, orientação pedagógica e alimentação. 

Assinale a opção que indica a contabilização do imóvel no 
balanço patrimonial da sociedade empresária, considerando as 
características da negociação. 

(A) Ativo circulante. 

(B) Ativo realizável a longo prazo. 

(C) Propriedade para investimento. 

(D) Ativo Imobilizado. 

(E) Patrimônio Líquido. 

37 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)- 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, as circunstâncias 
que dão origem à divulgação separada de itens de receitas e 
despesas incluem as seguintes, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Baixas de investimento. 

(B) Baixas de itens do ativo imobilizado. 

(C) Reestruturações das atividades da entidade e reversões de 
quaisquer provisões para gastos de reestruturação. 

(D) Reduções nos estoques ao seu valor realizável líquido e 
reversões de tais reduções. 

(E) Contraprestações pagas a prestadores de serviços. 

38 

Uma padaria apresentou os seguintes saldos em 31/12/X0: 

Receita de Vendas: R$100.000; Perdas estimadas com crédito de 
liquidação duvidosa: R$3.000; vendas canceladas: R$10.000; 
custo das mercadorias vendidas: R$50.000; Receita com a venda 
de veículo que era utilizado para entregas: R$40.000; custo do 
veículo vendido: R$30.000; impostos incidentes sobre as vendas 
de produtos: R$15.000. 

Assinale a opção que indica o lucro bruto da padaria em 
31/12/X0, evidenciado em sua Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

(A) R$22.000. 

(B) R$25.000. 

(C) R$35.000. 

(D) R$40.000. 

(E) R$50.000. 
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Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço 
patrimonial em 31/12/X0: 

Caixa 800.000 Capital Social 800.000 

No ano de X1 aconteceram os seguintes fatos: 

 Pagamento de dois anos de aluguel antecipado, apropriado 
mensalmente de forma linear a partir de 01/03/X1 por 
R$48.000. 

 Compra à vista de estoque por R$400.000. 

 Compra à vista de terreno por R$80.000. 

 Venda de todo o estoque por R$600.000 para recebimento 
em X2. A inadimplência é estimada em 4%. 

 Contração de empréstimo bancário no valor de R$50.000 e 
pagamento de R$5.000 a título de encargos. 

 Reconhecimento e pagamento de despesa de salários no 
valor de R$40.000. 

 Constatação, no teste de recuperabilidade do terreno, que 
este poderia trazer benefícios de R$77.000. 

Assinale a opção que indica o valor total das despesas 
operacionais contabilizadas na Demonstração do Resultado do 
Exercício da sociedade empresária em 31/12/X1. 

(A) R$63.000. 

(B) R$84.000. 

(C) R$87.000. 

(D) R$91.000. 

(E) R$92.000. 

40 

Em janeiro de X0, uma entidade comprou, à vista, móveis para o 
seu escritório, por R$20.000. Na data, pagou o frete e o seguro 
para o transporte dos móveis até a sede da empresa, no valor de 
R$500 e de R$800, respectivamente. 

Assinale a opção que indica o fluxo de caixa consumido, 
respectivamente, pela atividade operacional e pela atividade de 
investimento, apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa 
da entidade, elaborada pelo Método Direto. 

(A) Zero e R$21.300. 

(B) R$500 e R$20.000. 

(C) R$800 e R$20.000. 

(D) R$1.300 e R$20.000. 

(E) R$21.300 e zero. 

41 

Uma entidade empresária que presta serviços contábeis aceitou 
pela primeira vez como cliente uma entidade sem fins lucrativos. 
O contrato foi firmado em 02/01/X2. O valor anual era de 
R$60.000 com pagamentos trimestrais de R$15.000. Em 
decorrência da responsabilidade social do cliente, foi incluída no 
contrato uma cláusula segundo a qual o preço a ser pago seria 
ajustado para R$20.000 caso a entidade não tivesse aumento na 
arrecadação anual, fato que era considerado provável. 

Considerando o Pronunciamento Técnico CPC 47- Receita de 
Contrato com Cliente, assinale a opção que indica o parâmetro 
aplicável para a sociedade empresária na mensuração da receita 
no ano de X2. 

(A) Zero. 

(B) R$5.000, mensalmente. 

(C) R$15.000, trimestralmente. 

(D) R$20.000. 

(E) R$60.000. 

42 

A conta Ajustes de Avaliação Patrimonial foi introduzida na 
contabilidade brasileira pela Lei 11.638/07. 

Em relação a essa conta, é correto afirmar que 

(A) sua contrapartida é uma conta redutora do ativo. 

(B) corresponde a uma conta de reserva no patrimônio líquido. 

(C) sua constituição é evidenciada na Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

(D) reconhece as variações de valor atribuído a elementos do 
ativo e do passivo em decorrência da avaliação a valor justo. 

(E) os valores registrados na conta devem ser transferidos para o 
resultado do exercício no final do exercício social. 

43 

Uma sociedade empresária apresentava em 31/12/X0 o seguinte 
balanço patrimonial: 

 

Em 02/01/X1, a sociedade empresária vendeu todo o seu estoque 
a prazo por R$100.000 em duas parcelas, sendo 5% para 
recebimento em 60 dias e o restante para recebimento em 24 
meses. A parcela da venda de curto prazo foi considerada não 
material. 

As taxas de desconto a valor presente são as seguintes: 

 Em 28/02/X1: 1,01; 

 Em 31/12/X1: 1,05; 

 Em 31/12/X2: 1,10; 

 Em 31/12/X3: 1,16. 

Assinale a opção que indica o resultado bruto da sociedade 
empresária no momento da venda. 

(A) R$11.364. 

(B) R$14.535. 

(C) R$15.238. 

(D) R$15.636. 

(E) R$20.000. 

Ativo Pass ivo

Ativo Circulante Pass ivo Circulante

Caixa 920.000      Fornecedores 20.000        

Estoques 80.000        Patrimônio Líquido

Capita l  Socia l 980.000      

Tota l 1.000.000   Tota l 1.000.000   
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Em 01/01/X0, uma instituição financeira adquiriu o direito de 
administrar a folha de pagamento de uma sociedade empresária 
durante quatro anos por R$400.000, a serem amortizados 
linearmente por esse período. 

Em 01/01/X1, a instituição financeira fez um estudo e constatou 
que grande parte dos funcionários não estava usando seus 
serviços. Na data, o banco estimou que os benefícios gerados 
pelo direito nos anos remanescentes eram de R$240.000. Ainda, 
neste ano foi lançada uma campanha publicitária, direcionada a 
esses funcionários, pelo custo de R$30.000. 

Em 01/01/X2, a instituição financeira julgava que os resultados da 
campanha publicitária foram positivos, de modo que os 
benefícios gerados esperados para os anos remanescentes eram 
de R$250.000. 

Assinale a opção que indica o valor contabilizado no Ativo 
Intangível da instituição financeira a título de diretos sobre a 
folha de pagamento da sociedade empresária, em 31/12/X1 e em 
31/12/X2, respectivamente. 

(A) R$140.000 e R$70.000. 

(B) R$160.000 e R$100.000. 

(C) R$160.000 e R$125.000. 

(D) R$180.000 e R$100.000. 

(E) R$200.000 e R$100.000. 

45 

Assinale a opção que indica exemplo de itens que não são 
incluídos no custo dos estoques, de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) - Estoques. 

(A) Custos com seguro. 

(B) Custos de transporte. 

(C) Imposto de importação. 

(D) Valor anormal de desperdício de materiais. 

(E) Tributos não recuperáveis junto ao FISCO. 

46 

Em 05/01/X0, uma entidade adquiriu R$10.000 em estoque. O 
valor equivalia a 100 unidades do produto “k”. A entidade 
incorreu em custos de transporte e de seguro, no valor de, 
respectivamente, R$2.000 e R$4.000. Além disso, comprou um 
móvel para armazenar o estoque por R$2.000, com vida útil 
estimada em dois anos. A entidade paga a seus vendedores 
comissão de 10% sobre o preço de venda, por cada unidade 
vendida. 

Em janeiro de X0, a entidade vendeu metade do estoque por 
R$200,00 cada.  

Em fevereiro de X0, o preço unitário passou a ser R$150,00.  
No mês, dez unidades foram vendidas. 

Assinale a opção que indica o valor total do estoque do produto 
em 28/02/X0. 

(A) R$5.400. 

(B) R$5.760. 

(C) R$6.000. 

(D) R$6.400. 

(E) R$7.200. 

47 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)- 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, a entidade deve 
divulgar, em notas explicativas, informação acerca dos 
pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de 
incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que 
possuam risco significativo de provocar ajuste material nos 
valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo 
exercício social, incluindo detalhes sobre a sua natureza e o seu 
valor contábil ao término do período de reporte. 

Essa divulgação não é requerida para os ativos que tenham risco 
significativo de que seus valores contábeis possam sofrer 
alteração significativa ao longo do próximo exercício social se, ao 
término do período das demonstrações contábeis, forem 
mensurados pelo 

(A) custo corrente de reposição, com base na cotação do 
mercado. 

(B) custo histórico, com base no custo de aquisição. 

(C) valor presente, com base no desconto do ativo vendido a 
prazo. 

(D) custo corrente histórico, corrigido com base no 
reconhecimento da inflação 

(E) valor justo com base em preço cotado em mercado ativo para 
ativo idêntico. 

48 

O custo de uma entidade é um gasto que deve ser reconhecido 
como custo no momento de 

(A) utilização dos fatores de produção. 

(B) pagamento do montante devido por ele. 

(C) transferência dos custos e dos benefícios. 

(D) venda do ativo produzido com ele. 

(E) recebimento pela venda do ativo produzido com ele. 

49 

Uma fábrica de cosméticos possui uma máquina que é utilizada 
na produção de cinco produtos diferentes. 

A máquina tem vida útil estimada em dez anos e é depreciada 
com base no método das quotas decrescentes, de modo que a 
maior parte do montante é alocada nos primeiros anos de vida 
útil. 

Assinale a opção que indica a classificação da depreciação da 
máquina. 

(A) Despesa variável e direta. 

(B) Custo variável e direto. 

(C) Custo variável e indireto. 

(D) Custo fixo e direto. 

(E) Custo fixo e indireto. 
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Uma sociedade empresária trabalha com produção contínua e 
apura seus custos por processo. Em 01/01/X0, ela inicia a 
produção de R$21.000 unidades de produto “K”. Destas, 15.000 
unidades são acabadas até 31/12/X0. 

Para a produção, no ano, os custos com matéria prima foram de 
R$300.000, enquanto os custos com mão de obra direta foram de 
R$150.000, sendo que as unidades ainda não acabadas 
receberam dois terços da matéria prima e metade da mão de 
obra direta necessárias no processo produtivo. 

Assinale a opção que indica o custo médio unitário em X0. 

(A) R$22,50. 

(B) R$24,12. 

(C) R$25,79. 

(D) R$28,33. 

(E) R$30,00. 

51 

Os custos controláveis são aqueles que 

(A) podem ser estimados com confiabilidade. 

(B) têm variação sob controle da entidade cujo desempenho se 
quer analisar. 

(C) estão diretamente sob responsabilidade de pessoa cujo 
desempenho se quer analisar e controlar. 

(D) são apropriados ao produto para efeitos internos, mas não 
são contabilizáveis. 

(E) têm variação de preço controlada pela entidade. 

52 

Uma sociedade empresária produz e vende um tipo de carro. Em 
dezembro de X0 não havia estoque inicial. 

Nesse ano, foram apuradas as seguintes informações: 

 Custos variáveis: R$900.000 

 Custos fixos: R$800.000 

 Despesas variáveis: R$300.000 

 Despesas fixas: R$600.000 

 Quantidade de carros produzidos e vendidos: 200 unidades. 

 O preço do carro no mês era de R$25.000. 

Assinale a opção que indica a margem de segurança da sociedade 
empresária no mês de dezembro. 

(A) 63%. 

(B) 65,5%. 

(C) 76%. 

(D) 78,5%. 

(E) 80%. 

53 

Uma papelaria utiliza a margem de contribuição para analisar 
situações e tomar decisões. Em dezembro de X0, ela precisava 
escolher quais produtos deveria dar mais destaque em seu 
encarte. 

No mês, os preços dos produtos eram os seguintes: 

 Caderno: R$30,00 

 Estojo: R$50,00 

 Mochila: R$100,00 

 Caixa de lápis de cor: R$20,00 

Já os custos variáveis unitários eram os seguintes: 

 Caderno: R$20,00 

 Estojo: R$25,00 

 Mochila: R$85,00 

 Caixa de lápis de cor: R$8,00 

A papelaria pagava a seus funcionários uma comissão de 10% 
sobre o preço de venda quando um produto era vendido. 

Assinale a opção que indica a ordem de produtos a serem 
escolhidos para o encarte, do maior para o menor destaque. 

(A) Mochila, estojo, caderno, caixa de lápis de cor. 

(B) Estojo, mochila, caixa de lápis de cor, caderno. 

(C) Estojo, caixa de lápis de cor, caderno, mochila. 

(D) Caixa de lápis de cor, caderno, estojo, mochila. 

(E) Caderno, estojo, mochila, caixa de lápis de cor. 

54 

Para possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos 
níveis de governo, com a adequada elaboração das 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, foi criado, 
no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), um 
mecanismo para a segregação dos valores das transações que 
serão incluídas ou excluídas na consolidação. Esse mecanismo 
consiste na utilização do 5º nível (Subtítulo) das classes 1, 2, 3 e 4 
do PCASP para identificar os saldos recíprocos. 

Assim, considerando o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS), as contas com o dígito 2 no nível de consolidação irão 
identificar 

(A) operações decorrentes de transações entre entidades que 
pertencem a OFSS de entes públicos distintos. 

(B) transações entre uma entidade que pertence ao OFSS de um 
ente público e uma entidade privada. 

(C) operações decorrentes de transações entre entidades que 
pertencem ao OFSS do mesmo ente público. 

(D) transações entre uma entidade que pertence ao OFSS de um 
ente público e uma entidade pública que não pertence ao 
OFSS de qualquer ente público. 

(E) transações entre uma entidade que pertence ao OFSS de um 
ente público e uma entidade que não pertença a nenhum 
OFSS, porém, seja obrigada a utilizar o PCASP. 
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De acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, alguns ativos 
são definidos como “patrimônio cultural” devido a sua relevância 
cultural, ambiental ou histórica. 

Em relação a esses ativos, assinale a afirmativa correta. 

(A) São geralmente mantidos pela sua capacidade de gerar fluxos 
de caixa. 

(B) São contabilizados como ativo imobilizado e depreciados de 
acordo com a vida útil definida. 

(C) Obrigações legais e/ou estatutárias podem impor proibições 
ou severas restrições à sua alienação por venda. 

(D) Seus valores costumam diminuir ao longo tempo, 
acompanhando a deterioração de sua condição física. 

(E) Seus valores em termos cultural, ambiental, educacional e 
histórico são refletidos em valor financeiro baseado a preços 
de mercado. 

56 

Uma entidade do setor público possui uma aeronave, que é 
utilizada para transportar seus dirigentes. Uma condição para que 
esta continue em operação é a realização regular de inspeções 
importantes em busca de falhas. Nessas inspeções, pode, ou não, 
haver substituição de peças. 

Em janeiro de X0 uma inspeção foi efetuada, deixando a 
aeronave apta a voar durante este ano. Na ocasião, não houve 
substituição de peças e o valor pago pela inspeção foi de 
R$200.000, que é considerado material pela entidade. 

O valor deve ser reconhecido pela entidade como 

(A) despesa operacional. 

(B) despesa não recorrente. 

(C) ativo circulante. 

(D) ativo imobilizado. 

(E) investimentos. 

57 

Uma entidade do setor público contabilizou em seu passivo uma 
provisão para contingências no valor de R$10.000. A provisão é 
descontada a valor presente, de modo que o valor aumenta a 
cada período, refletindo o transcurso do tempo. 

Assinale a opção que indica a contabilização periódica com a 
passagem do tempo da conta redutora do ajuste a valor presente 
nas demonstrações da entidade. 

(A) Ajuste de avaliação patrimonial. 

(B) Receita financeira. 

(C) Outras receitas. 

(D) Despesa operacional. 

(E) Despesa financeira. 

58 

Assinale a opção que indica os principais usuários da informação 
de custos em entidades do setor público, de acordo com a NBC 
TSP 34– Custos no Setor Público. 

(A) Gestores. 

(B) Cidadãos. 

(C) Órgãos de controle. 

(D) Organizações sociais. 

(E) Membros do Poder Legislativo. 

59 

O suprimento de fundos constitui uma despesa orçamentária. No 
momento da liquidação, no enfoque patrimonial, observam-se os 
seguintes efeitos: 

(A) diminuição no ativo e diminuição no passivo. 

(B) diminuição no ativo e diminuição no patrimônio líquido. 

(C) aumento no ativo e aumento no passivo. 

(D) aumento no passivo e diminuição no patrimônio líquido. 

(E) diminuição no passivo e aumento no patrimônio líquido. 

60 

Em relação ao controle da execução orçamentária, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Legalidade dos atos de que resultam a arrecadação da receita 
ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de 
direitos e obrigações. 

II. Fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos. 

III. Cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação 
de serviços. 

De acordo com a Lei 4320/64, o controle da execução 
orçamentária compreende o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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Questões Discursivas 

Questão 01 

Em 01/01/X0, uma sociedade empresária comprou um computador por R$10.000 e uma impressora por R$5.000. 

A sociedade empresária esperava usar o computador durante quatro anos e a impressora, durante cinco, e depois vendê-los por 20% do 
valor original de compra. 

Em 30/06/X1, os equipamentos não estavam sendo usados, de modo que a direção da sociedade empresária decidiu colocá-los à venda, 
passando a contabilizar os mesmos como ativo não circulante mantido para venda. Na data, o valor justo menos as despesas de venda do 
computador eram de R$6.000 e da impressora, de R$4.000. Em 31/12/X1, não havia indícios de perda de recuperabilidade. 

Em 31/12/X2, os equipamentos ainda não haviam sido vendidos, de modo que a sociedade empresária decidiu utilizá-los em seu negócio, 
contabilizando os mesmos como ativo imobilizado. Na data, o valor justo menos as despesas de venda do computador eram de R$4.400 e 
da impressora de R$2.500. 

Indique os valores do computador e da impressora contabilizados no balanço patrimonial da sociedade empresária em  

a) 31/12/X0 

b) 31/12/X1  

c) 31/12/X2  
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Questão 02 

Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial em 01/12/X0 

 
Os móveis são depreciados pelo método de linha reta e a vida útil é estimada em seis anos. Ainda, o valor residual estimado é de R$8.000. 

Em dezembro de X0, aconteceram os seguintes fatos: 

 01/12: Pagamento de dois anos de aluguel antecipado no valor de R$48.000. A empresa começa a utilizar o local na mesma data. 

 01/12: Aplicação de R$10.000 em um fundo de longo prazo. Os juros mensais são de R$500 ao mês e são mensalmente incorporados 
ao valor do principal, a partir de dezembro. 

 10/12: Pagamento dos dividendos que estavam contabilizados no passivo. 

 25/12: Reconhecimento da venda de todo o estoque por R$80.000. O valor foi recebido à vista. 

 31/12: Reconhecimento e pagamento da despesa com pessoal no valor de R$40.000 sendo que, do valor, R$25.000 diziam respeito aos 
salários de seus funcionários e R$15.000 à mão de obra terceirizada. 

 31/12: Reconhecimento da despesa de aluguel e da depreciação dos móveis. 

 31/12: A empresa reconheceu imposto de renda e contribuição social de 20% do lucro para pagamento no período seguinte. 

Indique em 31/12/X0: 

a) O valor Adicionado Bruto. 

b) O valor adicionado produzido pela entidade. 

c) O valor adicionado recebido em transferência. 

d) O valor adicionado a distribuir. 

e) A distribuição do valor adicionado entre os quatro principais componentes definidos pelo pronunciamento técnico CPC 09- 
Demonstração do Valor Adicionado. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ativo Pass ivo

Ativo Circulante 95.000          Passivo Circulante 15.000        

Caixa 65.000          Dividendos  a  pagar 15.000        

Es toques 30.000          Patrimônio Líquido 150.000      

Ativo Imobilizado 70.000          Cap.Socia l 150.000      

Móveis 80.000          

Dep. Acum. 10.000-          

Ativo Tota l 165.000        Pass ivo + PL 165.000      



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização 

 
 
 

 

 


