
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada empresa apresentou, no último dia do exercí-
cio social, um patrimônio, devidamente registrado, com as
seguintes informações:

- Bens – R$ 45.000,00;

- Direitos – R$ 27.000,00;

- Dívidas – R$ 33.000,00, e

- Capital Social – R$ 45.000,00.

Com base nestas informações, do ponto de vista contábil,
o referido patrimônio da empresa em R$ apresenta:

(A) Passivo a descoberto de R$ 27.000,00.

(B) Patrimônio Líquido de R$ 45.000,00.

(C) Passivo a descoberto de R$ 12.000,00.

(D) Patrimônio Líquido de R$ 39.000,00.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa adquiriu em dezembro de 2013 móveis e
utensílios  no  valor  de  R$  14.000,00.  A conta  móveis  e
utensílios é considerada como:

(A) aplicação dos recursos.

(B) origem dos recursos.

(C) direito a receber.

(D) passivo financeiro.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em contabilidade, patrimônio líquido negativo ou passivo a
descoberto significa uma situação patrimonial em que o

(A) passivo exigível da sociedade é maior que o resulta-
do do exercício. 

(B) total dos ativos da sociedade é maior que o patrimô-
nio líquido.

(C) passivo exigível da sociedade é maior que o total de
seus ativos.

(D) total dos ativos da sociedade é maior que o passivo
circulante.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o seguinte lançamento em R$:

D – Duplicatas a pagar 1.000,00
D – Despesas Financeiras    200,00
C – Caixa                 600,00
C – Contas a pagar    600,00

Esse lançamento evidencia um fato contábil:

(A) misto aumentativo.

(B) modificativo diminutivo.

(C) modificativo aumentativo.

(D) misto diminutivo.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fato contábil resultante da operação de recebimento de
uma duplicata de R$ 1.000,00, com juros de 10%, é um
fato:

(A) modificativo aumentativo.

(B) misto aumentativo.

(C) misto diminutivo.

(D) modificativo diminutivo.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma  empresa  quita  antecipadamente  uma duplicata  no
valor de R$ 2.000,00, obtendo um desconto de 5%. O lan-
çamento contábil relativo a este fato deverá ser o registro
de

(A) um crédito em conta do passivo de R$ 2.000,00.

(B) uma receita  financeira  de  R$ 100,00 pelo  valor  do
desconto obtido.

(C) um débito em conta do ativo de R$ 2.000,00.

(D) uma despesa comercial de R$ 100,00 pelo valor do
desconto obtido.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que uma empresa comercial realizou vendas a
prazo no valor de R$ 30.000,00 ao custo de R$ 18.000,00,
com a incidência de ICMS à alíquota de 17%. O lucro bru-
to obtido pela empresa na operação será de R$

(A)   6.900,00

(B) 12.000,00

(C) 24.900,00

(D) 48.000,00

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que uma empresa comercial adquiriu mercado-
rias a prazo para revenda no valor de R$ 60.000,00, com
IPI à alíquota de 10% e ICMS 17%. O lançamento que cor-
responde ao registro contábil em R$ é:

(A) D – Estoques 60.000,00
D – IPI a recuperar    6.000,00
C – Fornecedores 66.000,00

(B) D – Estoques 54.800,00
D – ICMS a recuperar 10.200,00
C – Fornecedores 66.000,00

(C) D – Estoques 66.000,00
C – ICMS a recolher 10.200,00
C – Fornecedores 54.800,00

(D) D – Estoques 60.000,00
C – IPI a recuperar 10.200,00
C – Fornecedores 49.800,00

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_CONTADOR
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A constituição de uma determinada empresa limitada ocor-
reu com a subscrição de 1.000.000 de cotas no valor no-
minal de R$ 1,00 cada. Considerando que parte do capital
foi integralizado com 10% em dinheiro, 10% em veículos e
20% em imóveis, nesse caso, na constituição da empresa,

(A) o capital integralizado é de R$ 600.000,00.

(B) o passivo exigível é de R$ 600.000,00.

(C) o patrimônio líquido é de R$ 400.000,00.

(D) o ativo circulante é de R$ 400.000,00.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigató-
ria no exercício da profissão e constitui condição de legiti-
midade das Normas Brasileiras de Contabilidade. O princí-
pio da entidade

(A) corresponde ao processo de mensuração e apresen-
tação dos  componentes patrimoniais  expressos  em
moeda nacional.

(B) pressupõe que a entidade continuará em operação
no futuro e a mensuração do patrimônio evidenciará a
sua destinação social.

(C) determina  que  os  efeitos  das  transações  e  outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se
referem.

(D) reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade
e afirma a autonomia patrimonial.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O princípio de contabilidade que se refere ao processo de
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas é o da

(A) prudência.

(B) continuidade.

(C) competência.

(D) oportunidade.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Se-
tor Público – NBCASP estabelecem e conceituam o campo
de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A
esse respeito

(A) as entidades governamentais, os serviços sociais e os
conselhos profissionais devem aplicar integralmente as
normas e técnicas desse ramo da contabilidade.

(B) a  observação  das  normas  e  técnicas  deve  refletir,
sistematicamente, o ciclo da administração pública.  

(C) os usuários devem receber informações sobre os re-
sultados alcançados e os aspectos de natureza orça-
mentária e financeira.

(D) abrange integralmente qualquer ente, governamental ou
não, que gerencie ou aplique recursos públicos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estágio da receita que corresponde ao pagamento por
parte  do  contribuinte  de  uma parcela  do IPTU em  uma
agência lotérica é denominado

(A) lançamento.

(B) recolhimento.

(C) arrecadação.

(D) previsão.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto  à  classificação  econômica,  a  Lei  n.  4320/1964
classifica as receitas orçamentárias em corrente e de capi-
tal. É exemplo de uma receita orçamentária de capital  a
relativa

(A) à arrecadação da dívida ativa constituída de créditos
da fazenda pública.

(B) à amortização de empréstimos concedidos em títulos.

(C) à transferência de recursos oriundos do Imposto de
Renda Retido na Fonte. 

(D) à decorrente da extração de substâncias minerais e
vegetais.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As transferências voluntárias são conceituadas como a en-
trega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação,  a título de cooperação, auxílio  ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional,
legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Essas
transferências são realizadas basicamente por meio de

(A) parcerias privadas e acordos.

(B) convênios e contratos de repasse.

(C) projeto e termo de cooperação. 

(D) consórcios públicos e termos aditivos.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle externo da execução orçamentária da entidade
pública será realizado pelo

(A) Poder Executivo, por meio de contratação de Auditorias
Independentes, cujo parecer será aprovado pela Procu-
radoria-Geral.

(B) Poder Legislativo, por meio do Controle Interno, cujo
parecer será aprovado pela Auditoria Geral.

(C) Poder Executivo, com o auxílio do Ministério Público,
com a emissão de parecer conclusivo da regularidade
das contas.

(D) Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Con-
tas, que emitirá parecer prévio sobre a regularidade
das contas.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma entidade pública fez a aquisição, a prazo, de móveis
e  utensílios  no  valor  de  R$ 1.000,00.  O pagamento  da
aquisição de  um  bem  do imobilizado  gerará  o  seguinte
lançamento:

(A) D – Imobilizado
C – Despesa Corrente

(B) D – Fornecedores 
C – Bancos conta movimento

(C) D – Fornecedores 
C – Imobilizado

(D) D – Bancos conta movimento
C – Despesa Corrente

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o art. 58 da Lei n. 4.320/1964, o ato ema-
nado de autoridade competente que cria  para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento
de condição é

(A) a liquidação da despesa.

(B) a inscrição em restos a pagar.

(C) o empenho da despesa.

(D) o processamento da dívida flutuante.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No final do exercício financeiro de 2013, a prefeitura de
uma cidade apresentou no balanço orçamentário as se-
guintes informações em R$:

Receita Orçamentária
- Previsão Inicial – 10.000.000,00
- Previsão Atualizada – 10.200.000,00
- Receitas Realizadas – 10.500.000,00

Despesa Orçamentária
- Dotação Inicial – 10.000.000,00
- Dotação Atualizada – 10.200.000,00
- Despesas Empenhadas –   9.800.000,00
- Despesas Liquidadas –   9.500.000,00
- Despesas Pagas –   9.200.000,00

De acordo com essas informações, no exercício de 2013,
o valor

(A) a ser inscrito em restos a pagar processados foi de
R$ 300.000,00.

(B) do excesso de arrecadação foi de R$ 500.000,00.

(C) a ser inscrito em restos a pagar não processados foi
de R$ 600.000,00.

(D) da frustração de arrecadação foi de R$ 700.000,00.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A previsão da receita e a fixação das despesas bem como
as alterações decorrentes dos créditos adicionais são re-
gistradas no subsistema

(A) extraorçamentário.

(B) patrimonial.

(C) financeiro.

(D) orçamentário.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise que facilita a avaliação da estrutura do ativo e do
passivo  bem  como a  participação  de  cada  item  da  de-
monstração do resultado na formação do lucro ou prejuízo
é denominada

(A) vertical.

(B) estrutural.

(C) horizontal.

(D) padrão.
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Com base nos dados que seguem, responda às questões
32, 33 e 34.

A empresa Industrial  Ltda.  apresenta as seguintes  infor-
mações:

• Preço de venda por unidade de produto.   R$      10,00
• Custos fixos.        R$ 1.000,00
• Os custos variáveis por unidade.           R$        5,00

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual o ponto de equilíbrio em unidades?

(A) 66

(B) 100

(C) 200

(D) 250

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quantas  unidades  serão  necessárias  vender  para  obter
um lucro de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)?

(A) 150

(B) 250

(C) 300

(D) 500

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa pretende vender 400 unidades para obter um
lucro de R$ 3.000,00, Qual deverá ser o preço de venda
unitário, em reais?

(A) R$ 10,00

(B) R$ 12,50

(C) R$ 15,00

(D) R$ 17,50

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Controles internos representam um processo operado pelo
conselho  de  administração,  pela  administração e  outras
pessoas e é desenhado para fornecer

(A) informações absolutas.

(B) segurança razoável.

(C) limitações inerentes.

(D) valores organizacionais.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A aplicação do treinamento, o conhecimento e a experiên-
cia relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas
de auditoria, na tomada de decisões informadas a respeito
dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do tra-
balho denominam-se 

(A) julgamento profissional. 

(B) asseguração razoável.

(C) ceticismo profissional.

(D) exigências éticas.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de análise por meio de índices consiste em rela-
cionar contas e grupos de contas para extrair conclusões
sobre  tendências  e  situações  econômico-financeiras  da
empresa. É exemplo de índice de rentabilidade:

(A) giro dos estoques.

(B) composição do endividamento.

(C) prazo médio de recebimento.

(D) retorno sobre o ativo.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A suficiência e adequação da evidência de auditoria estão
inter-relacionadas. A suficiência é a medida da quantidade
de evidência de auditoria, enquanto adequação é a medi-
da da qualidade da evidência, ou seja, a suficiência e a
adequação são relevantes e confiáveis para fornecer su-
porte às conclusões que fundamentam a

(A) avaliação da auditoria.

(B) opinião do auditor.

(C) execução dos exames.

(D) exatidão das informações.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sistema de acumulação de custos por ordem de produção
é o sistema que acumula e registra os dados de opera-
ções das empresas que trabalham sob o regime de

(A) processo.

(B) competência.

(C) encomenda.

(D) economia.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O custeio por absorção consiste na alocação de todos os
custos diretos e indiretos em cada fase da produção e to-
dos os gastos que participam da elaboração dos produtos
fabricados deverão ser absorvidos por eles. Esse método
caracteriza-se por 

(A) possibilitar a apuração do custo unitário de produção.

(B) integrar o custo padrão e o orçamento flexível.

(C) facilitar a adoção da margem de contribuição.

(D) considerar os elementos variáveis como custos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O indicador de liquidez que propicia uma análise conser-
vadora e realista da situação da empresa, pois elimina o
risco associado à incerteza da venda dos estoques, é de-
nominado  

(A) liquidez geral.

(B) liquidez seca.

(C) liquidez corrente.

(D) liquidez imediata.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao adotar a estratificação, o auditor tem como objetivo re-
duzir a variabilidade dos itens de cada estrato e permitir
que o tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o
risco de

(A) complexidade.

(B) distorções.

(C) fraude.

(D) amostragem.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O relatório de auditoria constitui a forma pela qual o audi-
tor leva à administração o produto do seu trabalho e com-
preende, basicamente, quatro seções. Dessa forma, o pa-
rágrafo  introdutório  do  relatório  do  auditor  independente
deve

(A) descrever a responsabilidade da administração.

(B) avaliar os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis.

(C) afirmar que as demonstrações contábeis foram audi-
tadas.

(D) apresentar a razoabilidade das estimativas contábeis
adotadas.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os princípios fundamentais da ética profissional relevantes
para o auditor  quando da condução de auditoria  de de-
monstrações  contábeis  estão  implícitos  na  NBC PA 01,
que trata do controle de qualidade. São exemplos desses
princípios:

(A) integridade e objetividade.

(B) ceticismo e confidencialidade.

(C) oportunidade e asseguração.

(D) competência e promoção.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes de iniciar  a análise das demonstrações contábeis,
alguns procedimentos básicos devem ser aplicados para
evitar distorções. Um procedimento é separar as contas do
ativo e do passivo circulante em operacionais e não ope-
racionais, com objetivo de analisar o

(A) grau de endividamento.

(B) giro do ativo.

(C) efeito da inflação.

(D) capital de giro.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  planejamento  do  trabalho  da  Auditoria  Interna  com-
preende os exames preliminares das áreas, das ativida-
des, dos produtos e dos processos, para definir a amplitu-
de e a época do trabalho a ser realizado. Esse planeja-
mento deve seguir as diretrizes estabelecidas pela 

(A) norma de auditoria.

(B) administração da entidade.

(C) complexidade dos exames.

(D) gestão corporativa.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa de componentes eletrônicos ZYZ apresentou
no final do mês uma produção de 200.000 unidades, um
custo fixo de R$ 50.000,00 e o custo variável unitário de
R$ 0,60. Qual o custo total, em reais, da empresa?

(A)   50.000

(B)   70.000

(C) 120.000

(D) 170.000
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  princípios  de  controle  são  preceitos  básicos  para  a
existência de um sistema de controle interno. Um deles
estabelece que um mesmo empregado não deve ser res-
ponsável pela salvaguarda, registro e conferência dos ati-
vos. Esse princípio é o de

(A) sistemática de revisão.

(B) mecanismos de monitoramento.

(C) segregação de funções.

(D) rodízio de funcionários.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prazo médio de renovação do estoque, quando se trata
de indústria, mostra o número de dias que decorrem, em
média, entre a compra da matéria-prima, sua transforma-
ção em produto e a respectiva

(A) estocagem do produto.

(B) venda ao mercado.

(C) incorporação ao ativo.

(D) rotatividade do estoque.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste de saldos é aquele empregado pelo auditor, em
conformidade com o padrão, relativo à execução do traba-
lho. Ao aplicar o teste de saldos, o auditor objetiva certifi-
car-se de aspectos relacionados 

(A) à existência real e à propriedade.

(B) ao risco de controle e ao inerente.

(C) aos direitos e às obrigações reais.

(D) à validade e à confiabilidade.
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