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Além deste caderno de prova, contendo sessenta 

questões objetivas e duas questões discursivas, 

você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas; 

  as folhas de textos definitivos das questões 

discursivas. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões discursivas virão ao final da prova 

objetiva. 

 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 e as folhas de textos 

definitivos; 

 Use somente caneta esferográfica, em material 

transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados; 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido; 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

e da prova discursiva é de sua responsabilidade e 

não será permitida a troca da folha de respostas e 

textos definitivos em caso de erro; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva 

e nas folhas de textos definitivos da prova 

discursiva, não sendo permitido anotar 

informações relativas às respostas em qualquer 

outro meio que não seja o caderno de provas; 

 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. 

 

 5 horas é o tempo disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva e a 

transcrição dos textos definitivos; 

 1 hora e 30 minutos após o início da prova é 

possível retirar-se da sala, sem levar o caderno 

de provas; 

 1 hora antes do término do período de prova é 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

provas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da 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 

Analise a charge a seguir e responda às questões 1 e 2. 

 
(Angeli) 

1 

O período colocado abaixo da charge representa 

(A) uma promessa de campanha de um político demagogo, já 
que a realidade apresentada mostra-se como um problema 
de impossível solução. 

(B) parte de um discurso de um candidato a cargo público já 
eleito, pois as palavras denunciam uma promessa não 
cumprida. 

(C) repetição, por parte de motoristas insatisfeitos, de promessas 
de campanhas políticas anteriores. 

(D) destaque de uma promessa de campanha política 
magnificamente bem colocada, já que o problema referido 
está visível. 

(E) uma crítica aos marqueteiros políticos, que obrigam os 
candidatos a fazerem promessas de difícil cumprimento. 

2 

Nesse mesmo período, assinale a opção que indica o erro que 
contraria a norma culta da Língua Portuguesa. 

(A) a ausência de um verbo de ligação no termo “Se eleito”. 

(B) o emprego de uma forma simples de futuro – transformarei – 
em lugar de uma perífrase, de caráter mais coloquial: “vou 
transformar”. 

(C) o uso inadequado do verbo “transformar”, numa frase em 
que o sentido exigiria outro verbo. 

(D) a ausência da preposição “em” antes do pronome relativo 
“que”, exigida pelo verbo “trafegar”. 

(E) a má utilização da expressão “terá orgulho” em relação aos 
automóveis, quando deveria ligar-se aos motoristas. 

Leia o texto a seguir e responda às questões 3 e 4. 

Problemas das grandes cidades 

A urbanização se intensificou com a expansão das atividades 

industriais, fato que atraiu (e ainda atrai) milhões de pessoas para 

as cidades. Esse fenômeno provocou mudanças drásticas na 

natureza, desencadeando diversos problemas ambientais, como 

poluições, desmatamento, redução da biodiversidade, mudanças 

climáticas, produção de lixo e de esgoto, entre outros. 
(Mundo Educação) 

3 

“A urbanização se intensificou com a expansão das atividades 
industriais”. Com esse primeiro segmento do texto, o leitor 
recebe a informação de que 

(A) a urbanização provocou a expansão das atividades industriais. 

(B) as atividades industriais causaram um aumento da 
urbanização. 

(C) a urbanização e as atividades industriais sofrem com os 
problemas ambientais. 

(D) a atração de milhões de pessoas para as cidades provocou a 
urbanização. 

(E) as atividades industriais, não a urbanização, causaram 
problemas ambientais. 

4 

“...fato que atraiu (e ainda atrai) milhões de pessoas para as 
cidades”. 

As palavras entre parênteses mostram 

(A) uma ampliação da informação dada. 

(B) uma retificação de um erro. 

(C) uma intensificação de um fenômeno. 

(D) uma ironia sobre o fato citado. 

(E) uma confirmação de algo já dito. 

5 

Por razões históricas, alguns pronomes de segunda pessoa (a 
pessoa com quem se fala) levam as formas verbais para a terceira 
pessoa: “— Você sabe com quem está falando?” 

Esse desencontro faz com que os usuários de Língua Portuguesa 
misturem constantemente formas de segunda e terceira pessoas, 
como acontece na seguinte frase: 

(A) “Se você deseja atendimento rápido, ligue para nossa 
central.” 

(B) “Clica aqui para receberes nossas ofertas!” 

(C) “Participe de nossas viagens e traga teus amigos!” 

(D) “Vossa Excelência e seus eleitores serão bem-vindos à festa!” 

(E) “Venha e compre seu mais novo carro!” 

6 

Assinale a opção que indica a frase em que não ocorre  
a possibilidade de duplo entendimento. 

(A) José e Raquel casaram-se. 

(B) No domingo, Vasco e Flamengo enfrentam-se. 

(C) O lobo e o cordeiro enganaram-se. 

(D) João e Maria se despediram. 

(E) Nas férias, marido e mulher irritaram-se. 
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7 

A frase “Pedro e Isabel iludiram-se” cria dúvidas de compreensão: 
Pedro e Isabel enganaram-se reciprocamente ou reflexivamente? 

O modo de reescrever-se essa frase que mantém sua 
ambiguidade é 

(A) “Pedro e Isabel iludiram-se a si mesmos.” 

(B) “Pedro e Isabel iludiram-se entre si.” 

(C) “Pedro e Isabel podiam iludir-se um ao outro.” 

(D) “Pedro e Isabel decidiram iludir-se.” 

(E) “Pedro e Isabel mutuamente se iludiram.” 

8 

Em relação ao emprego tradicional dos pronomes pessoais, 
assinale a opção que indica a frase que está totalmente correta. 

(A) Essas roupas estão aí para mim levar para casa. 

(B) Entre mim e minha namorada não há problemas. 

(C) Observei eles da janela de meu quarto. 

(D) Todos saíram com nós depois de meia hora. 

(E) Ao mar, foi-lhe jogado o corpo do marinheiro. 

9 

Assinale a opção que indica a frase em que o emprego da forma 
“mim” contraria a norma culta da língua. 

(A) Para mim, assistir às aulas é questão de princípio. 

(B) Tudo foi feito em segredo, entre mim e a empresa. 

(C) A mim, ninguém me engana. 

(D) Tinham receio de mim, após a festa, nunca mais voltar. 

(E) Desmaiei e demorei a voltar a mim. 

10 

Assinale a opção que indica a frase em que houve a troca 
indevida de onde por aonde. 

(A) “O bom não é bom onde o ótimo é esperado.” (Thomas Fuller) 

(B) “Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou.” 
(Provérbio) 

(C) “Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode 
fazer seu ninho.” (Diane de Beausacq) 

(D) “Não importa onde você vá, você estará lá.” (Saul Gorn) 

(E) “Outono é uma segunda primavera onde cada folha é uma 
flor.” (Albert Camus) 

11 

Assinale a opção em que a preposição para mostra valor 
semântico diferente dos demais. 

(A) “Você tem que parar para mudar de direção.” (Erich Fromm) 

(B) “Cada saída é a entrada para algum outro lugar.”  

(Tom Stoppard) 

(C) “O sol nasce para todos serem felizes, mas a maioria prefere 
dormir um pouco mais.” (E. T. Wanke) 

(D) “Se o que você está fazendo for engraçado, não há 
necessidade de ser engraçado para fazê-lo.” (Charles Chaplin) 

(E) “Se não podemos encerrar nossas diferenças, pelo menos 
podemos ajudar a tornar o mundo seguro para assegurar a 
diversidade.” (John Kennedy) 

A charge a seguir refere-se às questões 12, 13, 14 e 15. 

 

12 

O humor da charge se estrutura com base em 

(A) uma metáfora. 

(B) uma metonímia. 

(C) um pleonasmo. 

(D) uma silepse. 

(E) uma catacrese. 

13 

Assinale a opção que indica a forma de reescrever-se a frase dita 
pelo repórter que altera o seu significado original. 

(A) Vocês podem ver como a terceirização continua sendo 
debatida no Congresso. 

(B) A terceirização, como vocês podem ver, continua sendo 
debatida no Congresso. 

(C) A terceirização continua sendo debatida no Congresso, como 
vocês podem ver. 

(D) Como vocês podem ver, continua sendo debatida no 
Congresso a terceirização. 

(E) Como podem ver vocês, no Congresso continua sendo 
debatida a terceirização. 

14 

Infere-se da charge que 

(A) a terceirização é um tema polêmico. 

(B) as discussões no Congresso são muito acaloradas. 

(C) a opinião pública se interessa por temas políticos. 

(D) os repórteres de TV modificam os fatos. 

(E) a capital fica muito afastada dos estados brasileiros. 

15 

A frase do repórter mostra uma forma verbal – continua sendo 
debatida – que está expressa na voz passiva. 

A sua forma de voz ativa correspondente é: 

(A) continua debatendo-se. 

(B) continua a debater-se. 

(C) continuam debatendo. 

(D) continua debatida. 

(E) continuam a debaterem-se. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

16 

Uma máquina consegue envelopar toda a correspondência 
enviada aos clientes de certa empresa em 5 horas e 20 minutos, 
trabalhando ininterruptamente. Essa máquina foi substituída por 
uma nova, que faz o mesmo trabalho na metade do tempo. 

Se essa máquina nova for ligada ao meio dia e meia ela terá 
terminado seu trabalho às 

(A) 14h e 40min. 

(B) 14h e 50min. 

(C) 15h. 

(D) 15h e 10min. 

(E) 15h e 20min. 

17 

Cinco pessoas, representadas por A, B, C, D e E, sentam-se em 
volta de uma mesa circular. 

Sabe-se que: 

 B não é vizinho de A. 

 D é o vizinho à esquerda de C. 

 B e C não são vizinhos. 

Assim, é correto concluir que 

(A) os vizinhos de A são C e E. 

(B) os vizinhos de E são B e D. 

(C) os vizinhos de B são C e D. 

(D) os vizinhos de C são A e B. 

(E) os vizinhos de D são A e C. 

18 

Antônio e Rogério são irmãos. Certo dia, Rogério tinha apenas  
R$ 20,00 e, então, Antônio deu a ele a metade da quantia que 
tinha no momento. Agora, com mais dinheiro, Rogério deu a 
Antônio a metade da quantia que tinha naquele momento, 
ficando, então, com R$ 26,00. 

A quantia que Antônio tinha incialmente era de 

(A) R$ 48,00. 

(B) R$ 52,00. 

(C) R$ 56,00. 

(D) R$ 60,00. 

(E) R$ 64,00. 

19 

Considere verdadeira a frase: “Quem tem amigo é feliz e quem 
chora não é feliz”. 

Assim, é correto concluir que 

(A) quem não chora tem amigo. 

(B) quem tem amigo não chora. 

(C) quem não chora é feliz. 

(D) quem é feliz tem amigo. 

(E) quem não tem amigo chora. 

20 

Cinco pessoas, chamadas Ali, Ben, Clô, Dil e Ela, estão em uma 
fila. São dadas as seguintes informações: 

 Ben tem como vizinhos Ela e Dil. 

 Ali não é o primeiro e Dil não é o último. 

 Clô está separada de Dil por duas pessoas. 

 Existe uma única pessoa entre Ben e Ali. 

Assim, é correto afirmar que 

(A) Ben é o segundo da fila. 

(B) Ela está entre Ben e Dil. 

(C) Dil está entre Ali e Ben. 

(D) Ali é o quarto da fila. 

(E) Clô está atrás de Ela. 

21 

Um terreno tem a forma do pentágono ABCDE, como o da figura 
a seguir, em que os ângulos em A e B são retos e a distância AB 
mede 24 m. Sabe-se que o perímetro do terreno é de 84 m e que 
os comprimentos dos lados BC, CD, DE, e EA são todos iguais. 

 
A área desse terreno, em m

2
, é 

(A) 412. 

(B) 440. 

(C) 468. 

(D) 480. 

(E) 496. 

22 

João, quando chega à sua oficina de artesanato, leva meia hora 
para arrumar suas ferramentas e depois inicia imediatamente seu 
trabalho. Nesse trabalho, João produz 12 peças a cada  
20 minutos. Certo dia, João chegou à oficina às 8 horas da manhã 
e trabalhou sem parar até sair da oficina, ao meio-dia. 

O número de peças que João produziu nesse dia foi 

(A) 96. 

(B) 108. 

(C) 120. 

(D) 126. 

(E) 144. 

23 

No meio do ano de 2006, uma empresa resolveu guardar todas as 
correspondências de cada mês em uma caixa, e as caixas de 
correspondências foram numeradas: 1, 2, 3, …, etc. 

Na caixa 1 foram guardadas as correspondências de julho de 
2006; na caixa 2, as correspondências de agosto de 2006; na  
caixa 3, as correspondências de setembro de 2006; e assim por 
diante. 

As correspondências de abril de 2015 estão na caixa 

(A) 102. 

(B) 103. 

(C) 104. 

(D) 105. 

(E) 106. 
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24 

Clara recebeu um aumento de 20% sobre o seu salário e passou a 
ganhar R$ 1500,00 por mês. 

O salário mensal de Clara antes do aumento era de 

(A) R$ 1200,00. 

(B) R$ 1250,00. 

(C) R$ 1260,00. 

(D) R$ 1280,00. 

(E) R$ 1300,00. 

25 

Roberto, Sérgio e Tiago estão com bonés de cores diferentes: 
azul, vermelho e amarelo, não necessariamente nessa ordem. 

Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira. 

 O boné de Roberto é azul. 

 O boné de Sérgio não é azul. 

 O boné de Tiago não é vermelho. 

As cores dos bonés de Roberto, Sérgio e Tiago são, 
respectivamente, 

(A) vermelho, amarelo e azul. 

(B) vermelho, azul e amarelo. 

(C) amarelo, vermelho e azul. 

(D) amarelo, azul e vermelho. 

(E) azul, amarelo e vermelho. 

 

Legislação Específica 

26 

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Caruaru, 
sobre as razões para a cassação do mandato de um vereador, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. Dar-se-á quando ele faltar com o decoro parlamentar, na sua 
conduta privada, se apresentando eventualmente 
embriagado. 

II. Considera-se incompatível com o decoro parlamentar a 
produção, a condução, o consumo ou o tráfico de substâncias 
entorpecentes e drogas ilícitas. 

III. Dar-se-á quando, por motivo irrelevante, ele entrar em luta 
corporal com um opositor, no recinto da Câmara. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

27 

Assinale a opção que apresenta o quórum correto para a tomada 
de deliberação da Câmara de Vereadores de Caruaru. 

(A) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre a 
denominação de ruas e de logradouros públicos. 

(B) A Câmara deliberará, por maioria simples, sobre veto aposto 
pelo Prefeito Municipal. 

(C) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre as leis que 
envolvam matéria financeira de qualquer natureza, alienação 
de bens imóveis e concessão de direito de uso e de serviços 
públicos. 

(D) A Câmara deliberará, por maioria de dois terços de seus 
membros, sobre referendo a decisões do Tribunal de Contas 
de que resulte imputação de débito. 

(E) A Câmara deliberará, por maioria absoluta, sobre julgamento 
do Prefeito por infrações político-administrativas. 

28 

Segundo o Art. 35 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. Para a aprovação do Código Tributário do Município e do 
Código de Obras e Edificações, é exigido, no mínimo, o voto 
favorável da maioria de dois terços dos membros da Câmara. 

II. O Código de Posturas e o Código Sanitário são estabelecidos 
por Lei Complementar, sendo exigido, para sua aprovação, o 
voto favorável da maioria de dois terços, no mínimo, dos 
membros da Câmara. 

III. O Plano Diretor e a Lei de Diretrizes Orçamentárias exigem, 
para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos 
membros da Câmara. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativa I e III estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativa II e III estiverem corretas. 

29 

No que diz respeito ao veto do Prefeito sobre projetos de lei, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) No caso de o projeto ser julgado inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, no todo ou em parte, o prefeito deverá 
vetá-lo integralmente no prazo de trinta dias úteis, contados 
da data do recebimento. 

(B) O veto será sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o 
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

(C) No caso de o veto do prefeito ser rejeitado, o projeto será 
enviado ao Presidente da Câmara de Vereadores, em dez dias 
úteis, para sua promulgação. 

(D) A manutenção do veto restaura matéria suprimida ou 
modificada pela Câmara. 

(E) Na apreciação do veto, a Câmara poderá corrigir o texto 
vetado, introduzindo modificações que atendam ao interesse 
público. 
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30 

A fiscalização financeira, contábil e orçamentária do Município 
será exercida pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno do executivo. 

Sobre o controle da Câmara de Vereadores, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. Ela deve realizar a fiscalização de contas de empresa em cujo 
capital o Município participe de forma direta ou indireta, nos 
termos de convênio ou de acordo constitucional autorizado 
pela Câmara. 

II. Ela deve realizar o exame de demonstrativos contábeis e 
financeiros de aplicação de recursos das unidades 
administrativas sujeitas ao seu controle, determinando a 
regularização na forma legalmente estabelecida. 

III. Ela deve examinar e aprovar os auxílios concedidos pelo 
Município a entidades particulares sem fins lucrativos, de 
natureza assistencial. 

Assinale: 

(A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se somente a afirmativa II estiver correta. 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

A Lei nº 11.638/07 tornou obrigatória a publicação da 
Demonstração do Valor Adicionado para as seguintes entidades: 

(A) as companhias abertas, somente. 

(B) as companhias fechadas, somente. 

(C) as companhias abertas e as fechadas. 

(D) somente as companhias abertas que tenham patrimônio 
líquido, na data do balanço, superior a R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais). 

(E) todas as companhias abertas e somente as companhias 
fechadas que tenham patrimônio líquido, na data do balanço, 
superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

32 

De acordo com a Lei nº 11.638/07, que alterou a Lei nº 6.404/76, 
assinale a opção que indica a correta composição do patrimônio 
líquido. 

(A) Capital social, reservas de capital, reservas de lucros e 
prejuízos acumulados. 

(B) Capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, 
reservas de lucros e prejuízos acumulados. 

(C) Capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações 
em tesouraria e prejuízos acumulados. 

(D) Capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 
prejuízos acumulados. 

(E) Capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, 
ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados. 

33 

Em 01 de janeiro de 2014, a Cia. B emitiu debêntures de valor 
nominal de R$ 200.000,00 por R$ 220.000,00. Estas foram 
integralmente vendidas. 

Assinale a correta contabilização no momento da venda das 
debêntures, de acordo com a Lei nº 11.638/07. 

(A) D – Caixa: R$ 220.000,00 

 C – Debêntures a pagar: – R$ 220.000,00 

(B) D – Caixa: R$ 220.000,00 

 C – Debêntures a pagar: R$ 200.000,00 

 C – Prêmios a amortizar: R$ 20.000,00 

(C) D – Caixa: R$ 220.000,00 

 C – Debêntures a pagar: R$ 200.000,00 

 C – Reserva de Capital: R$ 20.000,00 

(D) D – Contas a receber: R$ 200.000,00 

 C – Debêntures a pagar: R$ 200.000,00 

(E) D – Caixa: R$ 220.000,00 

 C – Debêntures a pagar: R$ 200.000,00 

 C – Receita: R$ 20.000,00 

34 

A Lei nº 11.638/2007 restringiu o conceito do Ativo Diferido, 
enquanto a Lei nº 11.941/2009 extinguiu esse subgrupo. 
Determinada sociedade empresária possuía, em 31/12/2008, 
R$ 600.000,00 no subgrupo Ativo Diferido e efetuou diversas 
reclassificações. 

Assinale a opção que indica a reclassificação incorreta. 

(A) Os gastos com montagem e testes vinculados à construção de 
máquinas foram reclassificados para o ativo imobilizado. 

(B) Os gastos com transporte e seguro vinculados à aquisição de 
máquinas foram reclassificados para o ativo imobilizado. 

(C) Os gastos pré-operacionais de treinamento de pessoal 
administrativo foram reclassificados para o resultado. 

(D) Os gastos pré-operacionais de treinamento de pessoal de 
vendas foram reclassificados para o resultado. 

(E) Os gastos com despesas antecipadas foram reclassificados 
para o ativo circulante. 

35 

Em 01 de março de 2013, os diretores da Cia. X autorizaram a 
emissão de suas demonstrações contábeis para o seu conselho 
de administração, formado integralmente por não executivos.  
Em 10 de março, as demonstrações foram aprovadas pelo 
conselho de administração, e, em 15 de março, foram 
disponibilizadas para seus acionistas. Os acionistas as aprovaram 
em 31 de março, e, por fim, estas foram encaminhadas para 
registro na Comissão de Valores Mobiliários, em 05 de abril. 

De acordo com o pronunciamento técnico CPC 24 – Eventos 
Subsequentes, os eventos subsequentes da Cia. X são os que 
ocorreram entre 31/12/2012 e 

(A) 01 de março de 2013. 

(B) 10 de março de 2013. 

(C) 15 de março de 2013. 

(D) 31 de março de 2013. 

(E) 05 de abril de 2013. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/94123/lei-11638-07
http://www.jusbrasil.com/legislacao/231803/lei-11941-09
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No processo de apresentação de transações em moeda 
estrangeira na moeda funcional, de acordo com o CPC 02 (R2) – 
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 
demonstrações contábeis, os itens monetários em moeda 
estrangeira e os itens não monetários que são mensurados pelo 
custo histórico em moeda estrangeira, ao término de cada 
período de reporte, devem ser convertidos usando-se, 
respectivamente, 

(A) a taxa de câmbio de fechamento e a de fechamento. 

(B) a taxa de câmbio vigente na data de transação e a vigente na 
data de transação. 

(C) a taxa de câmbio de fechamento e a vigente na data de 
transação. 

(D) a taxa de câmbio vigente na data de transação e a de 
fechamento. 

(E) a taxa de câmbio nas datas em que o valor justo tiver sido 
mensurado. 

37 

João possui investimentos na Cia. J enquanto Maria possui 
investimentos na Cia. M. João e Maria são sócios em uma 
empresa holding que não possui participação nas Cias. J e M. 

De acordo com o pronunciamento técnico CPC 05 (R1) – 
Divulgação sobre Partes Relacionadas, assinale a opção em que a 
Cia. M e a Cia. J não são partes relacionadas. 

(A) João controla de modo pleno a Cia. J e Maria controla de 
modo pleno a Cia. M. 

(B) João controla em conjunto a Cia. J e Maria exerce influência 
significativa sobre a Cia. M. 

(C) João controla em conjunto a Cia. J e Maria controla em 
conjunto a Cia. M. 

(D) João controla de modo pleno a Cia. J e Maria controla em 
conjunto a Cia. M. 

(E) João exerce influência significativa sobre a Cia. J e Maria 
exerce influência significativa sobre a Cia. M. 

38 

Em 01 de janeiro de 2014, a Cia. X adquiriu um título de dívida da 
Cia. Y por R$ 200.000,00, com a intenção de vendê-lo quando o 
valor de mercado tivesse 50% de valorização. Não havia certeza 
de quando a valorização poderia ocorrer. 

Em 31 de dezembro de 2014, o valor do mercado do título era de 
R$ 220.000,00. 

Assinale o correto reconhecimento da variação de R$ 20.000,00 
nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2014. 

(A) Receita Operacional 

(B) Receita Financeira 

(C) Outros Resultados Abrangentes 

(D) Reserva de Lucros 

(E) Reserva de Capital 

39 

Em 31/12/2013, a Cia. Z adquiriu 60 unidades da boneca baby por 
R$ 1.800,00. Na compra, ela incorreu em R$ 120,00 de frete. 
Além disso, adquiriu uma nova estante para expor as bonecas por 
R$ 240,00, contratou um profissional para elaborar a publicidade 
das bonecas, cujos honorários foram de R$ 480,00 e um vitrinista 
para arrumá-las, com honorários de R$ 600,00. 

Em 10/01/2014, as bonecas baby começaram a ser 
comercializadas por R$ 60,00 cada. 

Dois terços das bonecas foram vendidos no mês de janeiro.  
No entanto, em 01/02/2014, uma nova boneca foi introduzida no 
mercado, de modo que a baby passou a ser vendida por R$ 35,00. 
Em fevereiro cinco bonecas baby foram vendidas. 

Em 28/02/2014 o estoque total de bonecas baby estava 
contabilizado a 

(A) R$ 450,00. 

(B) R$ 480,00. 

(C) R$ 525,00. 

(D) R$ 540,00. 

(E) R$ 810,00. 

40 

Assinale a opção que indica o item essencial para a existência de 
um ativo. 

(A) Forma física 

(B) Direito de propriedade 

(C) Controle legal 

(D) Intenção de compra 

(E) Geração de benefícios 

41 

Assinale a opção que indica a conta que representa um exemplo 
de reserva de lucros. 

(A) Ágio na emissão de ações. 

(B) Alienação de bônus de subscrição. 

(C) Alienação de partes beneficiárias. 

(D) Reserva especial de ágio na incorporação. 

(E) Reserva de incentivos fiscais. 

42 

Assinale a opção que indica a correta evidenciação nas 
Demonstrações Contábeis do Valor dos Juros sobre Capital 
Próprio referentes a determinado exercício. 

(A) Despesas Operacionais na Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

(B) Despesas Financeiras na Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

(C) Dividendos na Demonstração do Resultado do Exercício. 

(D) Dividendos na Demonstração de Mutações do Patrimônio 
Líquido. 

(E) Outros Resultados Abrangentes na Demonstração de 
Mutações do Patrimônio Líquido. 
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A Cia. M apresentava os seguintes saldos em suas contas em 
31/12/2014: 

Vendas de Produtos: R$ 350.000,00 

ICMS sobre vendas: R$ 36.000,00 

ICMS a recuperar: R$ 8.000,00 

Devoluções e abatimentos sobre vendas: R$ 12.000,00 

COFINS sobre vendas: R$ 6.000,00 

Estoque Inicial de Mercadorias: R$ 10.000,00 

Despesas Administrativas: R$ 50.000,00 

Compras de Mercadorias: R$ 300.000,00 

Estoque Final de Mercadorias: R$ 200.000,00 

Despesas Comerciais: R$ 34.000,00 

Receita Financeira: R$ 25.000,00 

Despesas Financeiras: R$ 40.000,00 

Parcela do lucro de empresas investidas 
reconhecidas por meio do método de 
equivalência patrimonial: 

R$ 80.000,00. 

O resultado do exercício, antes do imposto de renda e da 
contribuição social, em 31/12/2014, considerando que as receitas 
e despesas são exclusivamente referentes ao ano de 2014, foi de 

(A) R$ 167.000,00. 

(B) R$ 173.000,00. 

(C) R$ 175.000,00. 

(D) R$ 177.000,00. 

(E) R$ 185.000,00. 

44 

Em 01 de janeiro de 2012, um restaurante adquiriu uma moto, no 
valor de R$ 22.000,00, para otimizar o serviço de entregas. 

O restaurante pretendia utilizar a moto durante cinco anos e 
depois vendê-la por R$ 2.000,00. No momento da compra, o 
sócio do restaurante estimava que, por meio das entregas, a 
moto poderia trazer retorno de R$ 4.500,00 (a valor presente) em 
cada ano de uso. 

Em 31 de dezembro de 2012, o restaurante refez suas projeções, 
estimando que, em cada um dos anos seguintes, os retornos 
trazidos pela moto seriam de R$ 2.750,00. Além disso, o valor da 
moto no mercado era de R$ 9.000,00. Após os anos de uso, o 
restaurante não mais pretendia ter retorno com a moto. 

Considerando que, em 31 de dezembro de 2013, não havia 
indícios de perdas adicionais, o valor contábil da moto era de: 

(A) R$ 7.000,00. 

(B) R$ 8.250,00. 

(C) R$ 11.250,00. 

(D) R$ 14.000,00. 

(E) R$ 15.250,00. 

45 

Em 01/01/2011, um banco comprou, por R$ 180.000,00, o direito 
de processar a folha de pagamentos de uma empresa por seis 
anos. 

Em 31/12/2012, o banco constatou que os funcionários da 
empresa não estavam utilizando os serviços do banco e verificou 
que poderia ter retorno total de R$ 100.000,00 com a folha de 
pagamento nos anos remanescentes. 

Já em 31/12/2013, o banco realizou um novo estudo e verificou 
que, nos anos seguintes, poderia obter retorno total de 
R$ 80.000,00. 

Em 31/12/2014, o valor contábil do direito era de 

(A) R$ 50.000,00. 

(B) R$ 53.333,00. 

(C) R$ 60.000,00. 

(D) R$ 75.000,00. 

(E) R$ 83.333,00. 

46 

Em 31/12/1013, a Cia. W reconhecia em seu balanço patrimonial, 
por R$ 50.000,00, softwares que haviam sido comprados de 
terceiros por R$ 30.000,00. Estes estavam avaliados a valor justo. 
Em 2014 a empresa passou a avaliar os seus ativos intangíveis ao 
custo. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, assinale 
a opção que indica o procedimento contábil a ser efetuado pela 
empresa e o efeito decorrente da aplicação. 

(A) Retificação de Erro; deve-se refazer o balanço patrimonial do 
ano anterior. 

(B) Mudança de Estimativa; deve-se refazer o balanço 
patrimonial do ano anterior. 

(C) Mudança de Política Contábil; deve-se refazer o balanço 
patrimonial do ano anterior. 

(D) Mudança de Política Contábil; deve-se utilizar a nova 
avaliação a partir de 2014. 

(E) Incorreção material; deve-se utilizar a nova avaliação a partir 
de 2014. 
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As Cias. Alfa e Beta apresentavam os seguintes balanços 
patrimoniais em 31/12/2014: 

Cia. Alfa 

Ativo Passivo + PL 

Disponibilidades 10.000 Contas a pagar 12.000 

Contas a receber 6.000 Capital Social 30.000 

Estoques 8.000 Reserva de Lucros 2.000 

Máquinas e Equipamentos 20.000   

Total do Ativo 44.000 Total do Passivo + PL 44.000 

Cia. Beta 

Ativo Passivo + PL 

Disponibilidades 5.000 Fornecedores 6.000 

Estoques 12.000 Capital Social 50.000 

Máquinas e Equipamentos 30.000 Prejuízo Acumulado –9.000 

Total do Ativo 47.000 Total do Passivo + PL 47.000 

 

Na mesma data, as empresas fizeram uma fusão, constituindo a 
Cia. Gama. 

Considerando apenas o efeito da fusão, o valor do Patrimônio 
Líquido inicial da Cia. Gama, em 31/12/2014, foi de 

(A) R$ 18.000,00. 

(B) R$ 73.000,00. 

(C) R$ 80.000,00. 

(D) R$ 91.000,00. 

(E) R$ 98.000,00. 

48 

No ano de 2014, os seguintes fatos aconteceram com a Cia. X: 

 Recebimento de R$ 10.000,00, a título de juros de capital 
próprio de empresa controlada. 

 Resgate de debênture, emitida em 2012, no valor de 
R$ 30.000,00. 

 Compra de imóvel por R$ 50.000,00 para pagamento em 
2015. 

Na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia. X,  
é correto afirmar que 

(A) a atividade de investimento consumiu R$ 10.000,00. 

(B) a atividade de investimento consumiu R$ 50.000,00. 

(C) a atividade de investimento consumiu R$ 40.000,00. 

(D) a atividade de financiamento gerou R$ 30.000,00. 

(E) a atividade de financiamento consumiu R$ 30.000,00. 

49 

Uma empresa controladora efetuou um adiantamento, para 
futuro aumento de capital em sua controlada, vinculado a uma 
disposição contratual irrevogável pela legislação. 

O valor recebido como adiantamento para futuro aumento de 
capital, com o objetivo de atender à representação fidedigna, 
deve estar vinculado ao seguinte grupo do Balanço Patrimonial 
da controlada: 

(A) Ativo-Investimentos. 

(B) Passivo Circulante 

(C) Passivo não Circulante. 

(D) Patrimônio Líquido. 

(E) Outros resultados abrangentes. 

50 

Com relação à elaboração do balanço patrimonial, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O gado destinado à venda em um frigorífico deve ser 
contabilizado como ativo biológico. 

(B) O saldo de dividendos a ser distribuído, referente ao ano 
anterior, deve ser contabilizado como ativo circulante. 

(C) Ganhos na justiça considerados possíveis devem ser 
contabilizados como ativo circulante. 

(D) Imóveis destinados à locação devem ser contabilizados como 
propriedades para investimento. 

(E) As ações em tesouraria devem ser adicionadas ao capital 
social no patrimônio líquido. 

51 

A Cia. M efetuou, no ano de 2014, as seguintes transações: 

Receita com prestação de serviços: R$ 400.000,00 

Receita financeira: R$ 30.000,00 

Receita com a venda de terreno: R$ 100.000,00 

Receita de aluguel: R$ 24.000,00 

Resultado de equivalência patrimonial: R$ 80.000,00 

Baixa do terreno: R$ 120.000,00 

Despesa de aluguel: R$ 12.000,00 

Despesa com juros: R$ 10.000,00 

Despesa de depreciação: R$ 12.000,00 

Despesa com serviços de terceiros: R$ 200.000,00 

Despesa com salários de funcionários: R$ 80.000,00 

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: R$ 8.000,00 

Dividendos: R$ 30.000,00 

Impostos: R$ 28.000,00 

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica, 
em 31/12/2014, o valor adicionado bruto da Cia. M. 

(A) R$ 172.000,00. 

(B) R$ 180.000,00. 

(C) R$ 192.000,00. 

(D) R$ 294.000,00. 

(E) R$ 392.000,00. 

52 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, as despesas devem 
ser subclassificadas a fim de destacar componentes do 
desempenho que possam diferir em termos de frequência, 
potencial de ganho ou de perda e previsibilidade. 

Essa análise deve ser proporcionada de duas formas distintas. 
Sobre elas, assinale a afirmativa correta. 

(A) Despesa de depreciação e despesa de vendas são contas 
classificadas de acordo com a natureza. 

(B) Materiais consumidos e despesas de propaganda são contas 
classificadas de acordo com a natureza. 

(C) Despesa de transporte e despesas de vendas são contas 
classificadas de acordo com a natureza. 

(D) Imposto sobre a renda e contribuição social e materiais 
consumidos são contas classificadas de acordo com a função. 

(E) Despesas administrativas e despesas de transporte são 
contas classificadas de acordo com a função. 
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Sobre o princípio da continuidade no âmbito da entidade pública, 
de acordo com a Resolução CFC 1.111/2007, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Está vinculado ao estrito cumprimento da destinação social 
do seu patrimônio. 

(B) Ganha ênfase quando devem ser feitas estimativas que 
envolvem incertezas de grau variável. 

(C) Afirma-se pela autonomia e responsabilização do patrimônio 
pertencente ao ente público. 

(D) Relaciona-se à tempestividade e à integridade do registro do 
patrimônio e suas mutações. 

(E) Define que as transações e os eventos devem ser 
reconhecidos na ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

54 

No Balanço Patrimonial da União, os créditos e valores realizáveis 
e as dívidas fundadas devem ser contabilizados, respectivamente, 

(A) No Ativo Circulante e no Passivo Circulante. 

(B) No Ativo Realizável a Longo Prazo e no Passivo Exigível a 
Longo Prazo. 

(C) No Ativo Financeiro e no Passivo Financeiro. 

(D) No Ativo Circulante e nas Contas de Compensação. 

(E) No Ativo Permanente e no Passivo Permanente. 

55 

A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 

As opções a seguir apresentam, de acordo com a Lei nº 4.320/64, 
finalidades da verificação, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) A quem se deve pagar. 

(B) A origem do que se deve pagar. 

(C) O objeto do que se deve pagar. 

(D) A importância exata a pagar. 

(E) A data em que se deve pagar. 

56 

Em relação ao Decreto Federal nº 93.872/1986, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O registro das despesas realizadas por unidades sediadas no 
exterior deverá considerar a data de fechamento das 
demonstrações contábeis. 

(B) A contrapartida em moeda nacional das despesas realizadas 
por unidades sediadas no exterior será calculada utilizando-se 
a taxa cambial do fechamento das demonstrações contábeis. 

(C) Somente as unidades sediadas fora do país manterão contas 
correntes bancárias no exterior. 

(D) O pagamento de despesas no exterior de conta de unidades 
sediadas no país será feito por meio de fechamento de 
contrato de câmbio mensal. 

(E) O registro da despesa no exterior de conta de unidades 
sediadas no país será feito na data da transação, pelo valor 
em moeda nacional utilizado. 

57 

Sobre o Sistema de Administração Financeira Federal, de acordo 
com a Lei nº 10.180/2001, assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Visa ao equilíbrio financeiro do Governo Federal, dentro dos 
limites da receita e despesa públicas. 

(B) Compreende as atividades de programação financeira da 
União. 

(C) É formado pela Secretaria do Tesouro Nacional e por órgãos 
setoriais. 

(D) Tem como órgão central a Casa Civil da Presidência da 
República. 

(E) As unidades responsáveis por suas atividades devem zelar 
pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional. 

58 

Em relação às receitas, de acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) As receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários e 
alienação de bens móveis são receitas correntes. 

(B) Os impostos, taxas e contribuições de melhoria são receitas 
correntes. 

(C) As operações de crédito, amortização de empréstimos 
concedidos e participações e dividendos são receitas de 
capital. 

(D) As receitas de serviços industriais, operações de crédito e 
receitas imobiliárias são receitas de capital. 

(E) As receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários e 
participações e dividendos são receitas de capital. 

59 

De acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei do Orçamento irá conter a 
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de 

(A) clareza, não vinculação de receitas e publicidade. 

(B) universalidade, publicidade e equilíbrio. 

(C) unidade, universalidade e anualidade. 

(D) legalidade, unidade e exclusividade. 

(E) legalidade, universalidade e anualidade. 

60 

A Lei Complementar nº 101/2000 institui a criação do Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da 
previdência social. 

Este fundo será constituído 

(A) pelos valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social 
utilizados em sua operacionalização. 

(B) pelos bens e direitos que não estão a ele vinculados por força 
de lei. 

(C) pelos recursos provenientes do orçamento dos Estados e 
Municípios. 

(D) pelo resultado da aplicação financeira de seus ativos. 

(E) pelo produto do aluguel de ativos de pessoa jurídica em 
débito com a Previdência Social. 
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Prova Discursiva (Contabilidade) 

1 

A Cia. Alfa possui controle efetivo da Cia. Beta, considerando os requisitos previstos no Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações 
Consolidadas. 

As empresas apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/2013 (valores em milhares de reais): 

 

Durante o ano de 2014 ocorreram as seguintes operações: 

Cia. Alfa: 

Receita de serviços com terceiros à vista por R$ 150. 
Receita de serviços com a Cia. Beta a prazo por R$ 100. 

Despesas de salários pagas de R$ 50. 

 Cia. Beta: 

Receita de serviços com terceiros a prazo por R$ 300. 
Despesa de serviços com a Cia. Alfa não pagas por R$ 100. 
Despesa de depreciação do equipamento de 10% ano. 
Despesas de salários pagas de R$ 30. 

Realização do teste de recuperabilidade do goodwill e constatação de que 
este será devidamente recuperado pelas operações futuras da Cia. Beta. 

Com base exclusivamente nestes fatos, apresente a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial das Cias. Alfa e 
Beta e as demonstrações consolidadas em 31/12/2014. 

2 

A Cia. XYZ vende apenas um tipo de mercadoria. Em 01 de janeiro de 2014, a empresa apresentava o balanço patrimonial a seguir. 

 

Durante o primeiro trimestre de 2014, aconteceram os seguintes fatos: 

 Pagamento da dívida com fornecedores contraída no ano anterior. 

 Compra de 300 unidades da mercadoria, a R$ 100,00 cada. Do valor, 20% foram pagos no ato e o restante será pago em maio de 2014. 

 Venda de 200 unidades de mercadoria a R$ 250,00 cada, para recebimento em abril de 2014. 

 Venda do veículo por R$ 4.000,00. Este estava contabilizado por R$ 5.000,00. Metade do pagamento foi recebida no ato da venda e o 
restante será recebido em junho de 2014. 

 Pagamento dos dividendos, referentes ao ano de 2013, no valor de R$ 6.000,00. 

 Pagamento antecipado do aluguel de abril, no valor de R$ 3.000,00. 

 Reconhecimento e pagamento de salários de seus empregados, no valor de R$ 15.000,00. 

 Reconhecimento e pagamento de despesas diversas, no valor de R$ 12.000,00. 

Considerando apenas as informações acima, elabore a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método direto e a conciliação entre o 
lucro e o caixa. 

 

Atenção! 
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho. 

Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 

Você terá até 30 (trinta) linhas para responder a cada questão. 

Na folha de texto definitivo, não se identifique, pois isso pode anular sua prova. 

Cia  Al fa Cia   Beta

Ativos

Caixa 300            

Investimentos- Cia  Beta 900            

Goodwi l l - Cia  Beta 400            

Equipamentos 700            

Tota l 1.300         1.000         

Pass ivos  + PL

Capita l  Socia l 1.300         1.000         

Tota l 1.300         1.000         

Ativo

Caixa 50.000           

Veículos 5.000             

Ativo Total 55.000           

Pass ivo + PL

Fornecedores 3.000             

Dividendos  a  pagar 6.000             

Capita l  Socia l 46.000           

Passivo + PL Total 55.000           
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