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Língua Portuguesa 

Texto 1.  

Observação 

Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de 
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos 
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para 
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está 
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica 
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, 
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos 
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos 
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de 
propaganda. 

Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já 
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as 
imagens se encarregam de nos invadir. 

Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para 
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero, 
como quero, da forma que quero, quando quero observar. 

Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer 
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem 
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro, 

está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de 

couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos 

azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto 

e cerca de 40 anos. 

Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade. 

OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001. 

 

1 

Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto. 

(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana. 

(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa. 

(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade. 

(D) Destacar a importância da observação das imagens. 

(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada. 

 

2 

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique 
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado. 

(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar detalhadamente o que nos cerca.” / 
consequência. 

(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso, 
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” / 
explicação. 

(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / 
conclusão. 

(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção 
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem 
olhar´.” / proporção. 

(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos 
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa. 

 

3 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária: 
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que 
quero, quando quero observar.” 

O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a 
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está 
explicitado erradamente. 

(A) “o que quero” / o objetivo. 

(B) “porque quero” / a explicação. 

(C) “como quero” / o meio. 

(D) “da forma que quero” / o modo. 

(E) “quando quero observar” / o tempo. 

 

4 

Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um 
conector sublinhado. 

Indique o substituto correto dentre os que são indicados, 
supondo-se adaptações das frases. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” / 
Assim. 

(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto 
que. 

(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora. 

(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo. 

 

5 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de 
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em 

(A) cuidadosa / displicente. 

(B) demorada / lenta. 

(C) superficial / desimportante. 

(D) afetiva / sentimental. 

(E) produtiva / reprodutiva. 

 

6 

Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque 

(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores. 

(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes. 

(C) pretende vender os produtos anunciados. 

(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes. 

(E) tenta chegar ao público-alvo ideal. 
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7 

“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos 
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger. 
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos 
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível 
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja, 
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de 
perceber uma imagem de propaganda”. 

Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de 
características do texto publicitário. A característica que não está 
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve 

(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado. 

(B) produzir mensagens subliminares. 

(C) convencer os compradores a adquirirem o produto. 

(D) criar interesse pelos produtos indicados. 

(E) mudar a ideologia social dos clientes. 

 

8 

“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do 
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.” 

O segmento ´ver sem olhar´ mostra  

(A) um erro gramatical. 

(B) uma incoerência lógica. 

(C) uma expressão popular. 

(D) uma citação intertextual. 

(E) uma repetição desnecessária. 

 

9 

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a 
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula 
altera o sentido do texto. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” / 
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens. 

(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva. 

(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos 
perdendo a habilidade de observar. 

(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos 
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que 
nos cerca. 

 

10 

“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação.” 

Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações 
desenvolvidas, as formas adequadas serão: 

(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens. 

(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens. 

(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler 
imagens. 

(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens. 

(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens. 

 

11 

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos 
descritivos. A característica determinante desse modo de 
organização textual é  

(A) o fornecimento de informações. 

(B) a apresentação de diferentes pontos de vista. 

(C) o relato de fatos em sucessão cronológica. 

(D) a tentativa de convencimento do leitor. 

(E) a indicação de dados de um objetivo. 

 

12 

Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a 
dos adjetivos que podem indicar estados, características, 
qualidades ou relações.  

Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os 
indicadores de 

(A) qualidade. 

(B) estado. 

(C) traço psicológico. 

(D) característica. 

(E) relação. 

 

13 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais. 
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes. 

(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical. 

(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos 
pronomes. 

(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos 
advérbios. 

(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical 
diferente das demais. 

 

14 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece 
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente. 

(A) Essa segunda descrição. 

(B) tal pessoa. 

(C) dessa descrição detalhada. 

(D) la. 

(E) mais facilidade. 
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Raciocínio Lógico  

15 

Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros 
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa 
progressão aritmética é 

(A) 11. 

(B) 10. 

(C) 9. 

(D) 8. 

(E) 7. 

 

16 

Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e 
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia, 
Paulo deve dar a Pedro 

(A) R$ 3.147,00. 

(B) R$ 1.202,00. 

(C) R$ 1.198,00. 

(D) R$ 894,00. 

(E) R$ 601,00. 

 

17 

Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a 
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte 
e quatro processos? 

(A) Doze. 

(B) Dez. 

(C) Oito. 

(D) Seis. 

(E) Quatro. 

 

18 

Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores 
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%. 
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação 

(A) não valorizou nem desvalorizou. 

(B) valorizou 0,04%. 

(C) desvalorizou 0,04%. 

(D) valorizou 0,16%. 

(E) desvalorizou 0,16%. 

 

19 

A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal” 
é 

(A) “Se não como demais, então não passo mal”. 

(B) “Se não como demais, então passo mal”. 

(C) “Como demais e não passo mal”.  

(D) “Não como demais ou passo mal”. 

(E) “Não como demais e passo mal”. 

 

20 

Considere a sentença a seguir. 

“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”. 

Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente 
equivalente à sentença dada. 

(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou 
brasileiro”. 

(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”. 

(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”. 

(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em 
Roraima”. 

(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em 
Roraima”. 

 

21 

Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do 
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados, 
aleatoriamente.  

A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B 
é  

(A) 
5

1
. 

(B) 
5

2
. 

(C) 
3

2
. 

(D) 
9

2
. 

(E) 
15

2
. 

 

22 

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão 
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados 
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não 
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.  

O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o 
vice-presidente dessa comissão, é  

(A) 16. 

(B) 32. 

(C) 60. 

(D) 64. 

(E) 120. 
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23 

Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais 
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de 
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas 
que estão na caixa.  

O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa 
representa 

(A) 80% de N. 

(B) 60% de N. 

(C) 50% de N. 

(D) 40% de N. 

(E) 32% de N. 

 

24 

Em uma sequência de números, para quaisquer três termos 
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x. 

Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o 
14º termo é 

(A) 2. 

(B) 4. 

(C) 10. 

(D) 16. 

(E) 26. 

 

 

Legislação Específica 

25 

Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei 
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a 
organização, o planejamento e a execução das funções 
públicas de interesse comum. 

II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado 
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam. 

III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um 
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas 
também por lei complementar, para desenvolver programas 
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

26 

As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da 
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual. 

(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.  

(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.  

(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.  

(E) Estimular e organizar a atividade econômica. 

 

27 

O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de 
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima.  Nomeou, 
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu 
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da 
Prefeitura.  

Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.  
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em 

função da ocorrência de nepotismo. 

(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já 
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda 
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado. 

(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não 
possui grau de parentesco com o Prefeito. 

(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este 
possui cargo efetivo e prestou concurso público. 

(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que 
atentam contra o princípio da moralidade pública. 
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28 

Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) 
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de 
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia. 

(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de 
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos 
servidores para a implementação respectiva.   

(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de 
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de 
remuneração implantados;  

(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento 
da carreira com base no tempo de serviço do servidor. 

(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que 
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e 
cumprindo as próprias metas.  

 

29 

As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a 
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto 

uma. Assinale-a. 

(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos. 

(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais. 

(C) Ter idade mínima de 21 anos. 

(D) Estar quites com suas obrigações militares. 

(E) Ter nacionalidade brasileira. 

 

30 

Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de 
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia, 
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver 
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo 
expirado o prazo do certame. 

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi 
aprovada dentro do número de vagas do edital. 

(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado 
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados. 

(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação 
no certame, não o de ser nomeada.   

(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o 
resultado do concurso público.  

(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou 
e Maria não pode mais ser nomeada. 

 

31 

Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura 
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.  

(A) Secretaria de Imprensa. 

(B) Corregedoria do Tribunal de Contas. 

(C) Gabinete da Liderança do Governo. 

(D) Procuradoria Geral do Ministério Público. 

(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral. 

 

32 

Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no 
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da 
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor. 

II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as 
condições de trabalho. 

III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do 
servidor, sancionando eventuais falhas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) III, apenas. 
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História e Geografia de Rondônia 

33 

Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas 
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do 
Império português. 

I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa 

Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre 

os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França 

e Portugal na região da Guiana.  

II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle 

luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale 

do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé 

e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e 

Maranhão. 

Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de 

(A) Tordesilhas e Utrecht. 

(B) El Pardo e Santo Ildefonso. 

(C) Madri e El Pardo. 

(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas. 

(E) Utrecht e Madri. 

 

34 

No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste 
da colônia portuguesa promoveu 

(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso, 
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes, 
que serviram de apoio para o comércio local. 

(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania 
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e 
a Vila Bela da Santíssima Trindade. 

(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as 
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento 
na comercialização das drogas do sertão. 

(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação 
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe 
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos. 

(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras 
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo 
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação. 

 

35 

Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de 
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.  

A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. 

(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo 
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região. 

(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco 
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura. 

(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior 
alcance social na transmissão de informações. 

(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de 
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e 
geológicas. 

(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo 
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.  

 

36 

Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira 
consideradas estratégicas para a segurança nacional. 

(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com 
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização. 

(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia 
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil 
interior". 

(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como 
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes 
despovoadas. 

(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com 
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica 
brasileira. 

 

37 

A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de 
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as 
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de 
seus objetivos. 

1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia), em 1966. 

2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970. 

3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75. 

4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro 
minerais da Amazônia), em 1974. 

(  ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes 
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer 
assistência em saúde, educação e orientação técnica. 

(  ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores 
privados, nacionais e internacionais que financiassem o 
desenvolvimento econômico na região. 

(  ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao 
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a 
Cuiabá-Santarém. 

(  ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação 
populacional em áreas de mineração e de interesse 
estratégico. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 1, 3, 4 e 2. 

(C) 2, 4, 1 e 3. 

(D) 3, 1, 2, e 4. 

(E) 4, 2, 3 e 1. 
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Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo 

trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da 

BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de 

colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na 

década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de 

Rondônia. 

Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.  
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013. 

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da 
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a 
população e a economia concentradas ao redor dos 
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. 

(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364, 
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o 
desenvolvimento de municípios às suas margens. 

(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação 
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,  
favorecido pelo novo modal rodoviário. 

(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento 
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os 
fluxos migratórios. 

(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a 
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando 
perda considerável da floresta primária. 

 

39 

Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e 
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir. 

I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a 
maior parte do território, principalmente a região central, 
norte, sul e leste. 

II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa 
algumas áreas na região central do território e se caracteriza 
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas. 

III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do 
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos 
de casca grossa e rugosa, e folhas duras. 

Está correto 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. 

 

40 

Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o 
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que 
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do 
Paraná-Paraguai (Mato Grosso). 

A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir. 

I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale 
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para 
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e 
Ásia.  

II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são 
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira 
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros 
insumos. 

III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara 
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do 
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia. 

Está correto 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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Conhecimentos Específicos 

41 

Uma editora vende assinaturas digitais anuais do jornal O Mundo. 
Cada assinatura custa R$ 600,00. O assinante começa a ter acesso 
ao conteúdo do jornal no momento em que realiza a assinatura. 

O pagamento é feito por meio de cartão de crédito, de modo que 
a editora só recebe o dinheiro da assinatura no mês seguinte ao 
pagamento. 

Em janeiro de 2018, 50 pessoas fizeram a assinatura anual. 
Destas, 30 escolheram por parcelar em três vezes de R$ 200,00, 
15 parcelaram em duas vezes de R$ 300,00 e 5 pagaram os R$ 
600,00 em uma só vez. 

Assinale a opção correta sobre a receita da editora, considerando 
que a editora segue o Regime de Caixa. 

 

(A) A receita, em janeiro, foi de R$ 2.500,00. 

(B) A receita, em janeiro, foi de R$ 30.000,00. 

(C) A receita, em fevereiro, foi de R$ 13.500,00. 

(D) A receita, em março, foi de R$ 2.250,00. 

(E) A receita, em abril, foi de R$ 16.500,00. 

 

42 

Em 02/01/2017, uma empresa começou uma obra em sua sede. 
Na data, ela alugou um depósito para guardar os móveis, 
pagando aluguel antecipado de um ano, no valor de R$6.000,00. 

Os móveis foram transferidos para o depósito, em 01/02/2017, e 
foram, em sua maioria, retornados para a sede da empresa, em 
01/10/2017. A obra acabou em 31/12/2017. 

Assinale a opção correta em relação à apropriação da despesa de 
aluguel do galpão, considerando que a empresa segue o Regime 
de Competência. 

 

(A) Despesa de R$500,00, nos meses de janeiro a dezembro. 

(B) Despesa de R$667,00, nos meses de janeiro a setembro. 

(C) Despesa de R$667,00, nos meses de fevereiro a outubro. 

(D) Despesa de R$750,00, nos meses de fevereiro a setembro. 

(E) Despesa de R$1.200,00, no mês de fevereiro. 

 

43 

Em 02/01/2017, uma entidade recebeu um terreno para instalar 
uma fábrica a titulo de subvenção governamental. Na data, o 
valor justo do terreno era de R$500.000. A entidade tinha outro 
terreno semelhante a esse em seu ativo, que estava contabilizado 
pelo valor de custo, de R$200.000. 

Em 31/12/2017, o valor justo do terreno era de R$700.000. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) 
Subvenção e Assistência Governamentais assinale a opção que 
indica a classificação e a mensuração do terreno recebido nas 
demonstrações contábeis da entidade, em 31/12/2017,  

 

(A) Ativo Imobilizado / R$200.000. 

(B) Ativo Imobilizado / R$500.000. 

(C) Ativo Imobilizado / R$700.000. 

(D) Propriedade para Investimento / R$500.000. 

(E) Propriedade para Investimento / R$700.000. 

 

44 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração 
do Valor Justo, a mensuração do valor justo presume que a 
transação para a venda do ativo ou transferência do passivo 
ocorra em primeiro lugar no mercado principal para o ativo ou 
passivo. 

Na ausência de evidência ao contrário, presume-se que o 
mercado principal é o mercado 

 

(A) no qual a entidade normalmente realizaria a transação para a 
venda do ativo ou para a transferência do passivo. 

(B) em que a transação é mais vantajosa para a entidade. 

(C) geograficamente mais perto de onde acontecem as 
transações. 

(D) no qual a entidade realizou transações nos exercícios 
passados. 

(E) no qual os principais concorrentes da entidade geralmente 
realizam suas transações. 

 

45 

Evento subsequente ao período a que se referem as 
demonstrações contábeis é o evento favorável ou desfavorável 
que ocorre entre a data final do período a que se referem as 
demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão 
dessas demonstrações. 

Assinale a opção que indica um evento subsequente que não 
origina ajustes. 

 

(A) Falência de cliente. 

(B) Declínio do valor justo de investimentos. 

(C) Decisão ou pagamento em processo judicial. 

(D) Descoberta de fraude que mostram que as demonstrações 
contábeis estavam incorretas. 

(E) Descoberta de erros que mostram que as demonstrações 
contábeis estavam incorretas. 

 

46 

Uma entidade abriu o seu capital em 2017, por meio da emissão 
de títulos patrimoniais. A abertura foi autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).  

No processo, a entidade incorreu em custos de transação 
diretamente atribuíveis à emissão, no valor de R$100.000. A 
emissão foi bem sucedida. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 08 (R1) - Custos 
de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 
Mobiliários, assinale a opção que indica a correta classificação 
dos custos de transação nas demonstrações contábeis da 
entidade. 

  

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

(B) Despesa Financeira na Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

(C) Custos de Transação na Demonstração dos Resultados do 
Exercício. 

(D) Reserva de Lucros no Balanço Patrimonial. 

(E) Redutor do patrimônio líquido no Balanço Patrimonial. 
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De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico (R1)-  
Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de relatório 
contábil- financeiro, as características qualitativas da informação 
contábil- financeira podem ser divididas em fundamentais e de 
melhoria. 

Assinale a opção que indica as características qualitativas 
fundamentais. 

 

(A) Confiabilidade e materialidade. 

(B) Relevância e representação fidedigna. 

(C) Essência sobre a forma e neutralidade. 

(D) Comparabilidade e tempestividade. 

(E) Compreensibilidade e verificabilidade. 

 

48 

As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo 
como premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se 
em operação por um futuro previsível. 

De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -  
Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de relatório 
contábil-financeiro, essa premissa é chamada de 

 

(A) continuidade. 

(B) entidade. 

(C) essência sobre a forma. 

(D) comparabilidade. 

(E) tempestividade. 

 

49 

Uma entidade comprou um terreno ao lado de uma obra do 
metrô, com o intuito de valorização. 

Assinale a opção que indica a correta classificação do terreno no 
balanço patrimonial da entidade. 

 

(A) Ativo realizável a longo prazo. 

(B) Ativo não circulante mantido para venda. 

(C) Propriedade para investimento. 

(D) Ativo imobilizado. 

(E) Ativo intangível. 

 

50 

Assinale a opção que apresenta um exemplo de transação que 
deve ser classificada como “Outras receitas e despesas 
operacionais”, na Demonstração do Resultado do Exercício de 
uma entidade. 

 

(A) Compra e venda de ativo imobilizado. 

(B) Compra de ativo imobilizado. 

(C) Venda de ativo imobilizado. 

(D) Resultado com equivalência patrimonial. 

(E) Recebimento de dividendos. 

 

51 

Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 
31/12/2017. 

 

 
 

Já em 31/01/2018, o balanço patrimonial era o seguinte: 

 

 
 

A demonstração do resultado do exercício da entidade, 
apresentada em 31/01/2018, era a seguinte: 

 
 

Com base nas demonstrações contábeis acima e sem considerar 
o efeito tributário, assinale a opção que indica a geração ou o 
consumo da atividade operacional, no mês de janeiro de 2018. 

 

(A) Consumo de R$ 12.000. 

(B) Consumo de R$ 11.100. 

(C) Geração de R$ 7.100. 

(D) Geração de R$ 8.000. 

(E) Geração de R$ 52.000. 

 

52 

Em 01/12/2016, uma empresa de consultoria adquiriu 
computadores para utilizar em sua atividade de prestação de 
serviços por R$50.000. Do valor, metade foi pago à vista e o 
restante foi pago em 02/01/2017. 

Assinale a opção que indica a correta classificação na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa da empresa em 31/12/2016 e 
em 31/12/2017, respectivamente. 

 

(A) Atividade de investimento e atividade operacional. 

(B) Atividade de investimento e atividade de financiamento. 

(C) Atividade operacional e atividade de financiamento. 

(D) Atividade operacional e atividade operacional. 

(E) Atividade de investimento e atividade de investimento. 

 

BP- 31/12/2017

Ativo Circula nte Pa ss ivo Ci rculante

Caixa 20.000   Sa lá rios  a  paga r 12.000   

Es toques 10.000   

Ativo Imobi l i za do Pa trimônio Líquido

Terreno 50.000   Ca pi ta l  Socia l 68.000   

Ativo Tota l 80.000   Pa ss ivo + PL 80.000   

BP- 31/01/2018

Ativo Circula nte

Caixa 78.000   

Cl ientes 30.000   Pa trimônio Líquido 68.000   

PECLD 900-        Lucro Acumulado 39.100   

Ativo Tota l 107.100 Pa ss ivo + PL 107.100 

DRE- 31/01/2018

Venda de es toque 30.000       

CMV 10.000-       

Lucro Bruto 20.000       

Des pes as  operaciona is

Provis ão para  PECLD 900-            

Outras  recei tas  operacionais

Lucro na  venda  do terreno 20.000       

LAIR 39.100       
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Uma entidade apresentava, em 31/12/2017, a Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) a seguir. 

 
 

Com base na DRE acima, assinale a opção que indica o Valor 
Adicionado a Distribuir da entidade. 

 

(A) R$67.000. 

(B) R$84.000. 

(C) R$91.000. 

(D) R$108.000. 

(E) R$116.000. 

 

54 

As opções a seguir apresentam exemplos de transações 
classificadas como “Valor Adicionado recebido em transferência” 
na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado, à exceção 

de uma. Assinale-a. 

 

(A) Variações cambiais ativas. 

(B) Resultado de equivalência patrimonial. 

(C) Desconto financeiro obtido. 

(D) Receitas relativas à construção de ativos próprios. 

(E) Dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo. 

 

55 

Em janeiro de 2015, uma entidade foi acionada na justiça por um 
antigo funcionário cobrando R$ 60.000 relativos a férias não 
remuneradas. Os advogados da entidade consideraram que a 
perda era provável e os contadores reconheceram o valor no 
passivo da entidade com base no valor presente. 

Os contadores ajustam anualmente o valor solicitado, de modo a 
refletir a passagem do tempo, descontando a valor presente. 

Assinale a opção que indica a correta contabilização da 
contrapartida do aumento do passivo. 

 

(A) Variação monetária ativa. 

(B) Ajuste de avaliação patrimonial. 

(C) Desconto financeiro. 

(D) Despesa financeira. 

(E) Despesa operacional. 

 

56 

Assinale a opção que indica uma mudança de estimativa, com 
base no Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

 

(A) Uma entidade avaliava o seu estoque pelo método do custo 
médio e passou a usar o método PEPS (“primeiro que entra 
primeiro que sai”). 

(B) Uma entidade depreciava os seus ativos imobilizados de 
acordo com o método da linha reta e passou a depreciá-los 
de acordo com o método dos benefícios gerados. 

(C) Uma entidade utilizava o custo para avaliar suas propriedades 
destinadas a aluguel e passou a avaliá-las pelo valor justo. 

(D) Uma entidade considerava o risco de perda de um processo 
na justiça como possível e passou a considerar como 
provável. 

(E) Uma entidade não havia considerado a baixa de um ativo 
vendido e passou a considerar. 

 

57 

Em 02/01/2016, uma entidade adquiriu um veículo para ser 
utilizado em seu negócio por R$ 30.000. A entidade considerava 
vida útil de seis anos e valor residual de R$ 6.000. 

Em 02/01/2017, a entidade resolveu que, após o período da vida 
útil, iria doar o veículo. 

Obs.: considere que a entidade utiliza o método da linha reta para 

depreciar seus ativos e que não há indícios de perda de 

recuperabilidade em nenhum dos anos. 

Assinale a opção que indica o valor da depreciação acumulada do 
veículo, que foi contabilizada no balanço patrimonial da entidade 
em 31/12/2017, e o valor comparativo, referente ao exercício de 
31/12/2016, respectivamente. 

 

(A) R$ 8.000 e R$ 4.000. 

(B) R$ 8.800 e R$ 5.000. 

(C) R$ 9.200 e R$ 4.000. 

(D) R$ 10.000 e R$ 5.000. 

(E) R$ 10.400 e R$ 5.200. 

 

DRE- 31/12/2017

Recei ta  de Vendas 130.000     

CMV 40.000-       

Lucro Bruto 90.000       

Despesas  Operaciona is

Sa lários  de empregados 25.000-       

Depreciação de ativos  imobi l i zados 12.000-       

Despesa  de a luguel 24.000-       

Outras  recei tas  e des pes as  operaciona is

Venda  de terreno 60.000       

Baixa  do terreno vendido 30.000-       

Res ul tado antes  do res ul tado financei ro 59.000       

Recei ta  de Juros 8.000         

Despesa  de Juros 5.000-         

LAIR 62.000       

IRCS (34%) 21.080-       

Lucro Líqui do 40.920       
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Em 02/01/2016, uma instituição financeira adquiriu, em uma 
combinação de negócios, a carteira de clientes de outra 
instituição independente por R$ 120.000, por seis anos. 

Em 31/12/2016, a instituição fez um estudo e constatou que 
metade dos clientes da carteira não utilizava seus serviços. Uma 
nova estimativa concluiu que os benefícios gerados nos anos 
remanescentes seriam de R$ 80.000. 

No ano de 2017, a instituição aumentou o seu investimento com 
marketing e, em novo estudo feito em 31/12/2017, concluiu que 
os benefícios gerados nos anos remanescentes com a carteira de 
clientes seriam de R$ 90.000. 

Assinale a opção que indica o valor contábil da carteira de 
clientes, em 31/12/2017, considerando que a instituição utiliza o 
método da linha reta para amortizar os seus ativos intangíveis. 

 

(A) R$ 64.000. 

(B) R$ 80.000. 

(C) R$ 90.000. 

(D) R$ 100.000. 

(E) R$ 120.000. 

 

59 

Em 02/01/2018, a alta direção de uma empresa decidiu fazer 
uma reestruturação, extinguindo uma de suas linhas de negócios. 

Assinale a opção que indica os custos que podem ser incluídos na 
provisão para a reestruturação dessa empresa. 

 

(A) Os gastos com marketing. 

(B) O investimento em novos sistemas e redes de distribuição. 

(C) Os gastos com o novo treinamento da equipe que permanece 
na empresa após o processo. 

(D) As despesas com o remanejamento da equipe que 
permanece na empresa após o processo. 

(E) O valor da indenização da equipe que não permanece na 
empresa após o processo. 

 

60 

Em 02/01/2017, uma empresa adquiriu um ar condicionado para 
o seu escritório. O preço do ar condicionado era de R$ 2.000. Na 
data, a empresa pagou o frete de $ 200, e a instalação de R$ 600. 
Além, disso, a empresa estima que os custos de remoção do ar 
condicionado, ao final da vida útil, serão de R$ 700. 

Na data da compra, a empresa esperava utilizar o ar 
condicionado por cinco anos e não considerava valor residual. 

Em 31/12/2017, a empresa efetuou uma análise para definir a 
capacidade de recuperação de seus ativos imobilizados e 
constatou que o ar condicionado poderia trazer benefícios de R$ 
2.600 com o uso e de R$ 3.000 com a venda. Para vender o ar 
condicionado, a empresa teria que pagar R$ 300 com transporte. 

Assinale a opção que indica o valor do ar condicionado no 
balanço patrimonial da empresa, em 31/12/2017, após ter sido 
realizado o teste de recuperabilidade. 

 

(A) R$ 2.240. 

(B) R$ 2.600. 

(C) R$ 2.700. 

(D) R$ 2.800. 

(E) R$ 3.000. 

 

61 

Uma empresa produz e vende balões. 

Em 02/01/2016, ela comprou uma máquina para utilizar em seu 
negócio por R$ 400.000. Ela estimava utilizar a máquina por 
quatro anos e vendê-la, para uma empresa menor, por R$ 
80.000. 

A empresa estimava utilizar a máquina do seguinte modo: 

• em 2016: produção de 80.000 balões; 

• em 2017: produção de 100.000 balões; 

• em 2018: produção de 100.000 balões; e 

• em 2019: produção de 120.000 balões. 

 

Assinale a opção que indica o valor da depreciação acumulada da 
empresa, em 31/12/2017, considerando que ela utiliza o método 
dos benefícios gerados para depreciar os seus ativos imobilizados 
e que as previsões se confirmaram. 

 

(A) R$ 80.000. 

(B) R$ 100.000. 

(C) R$ 144.000. 

(D) R$ 160.000. 

(E) R$ 180.000. 

 

62 

Em 31/12/2015, uma entidade obteve um empréstimo bancário 
no valor de 100 mil dólares, com vencimento em 5 anos. Na data 
de obtenção do empréstimo, a cotação do dólar era de R$ 3,90. 
Já o dólar projetado para a data de vencimento do empréstimo 
era de R$ 5,00. 

Em 31/12/2016, a cotação do dólar era de R$ 3,20 e, em 
31/12/2017, era de R$ 3,30. 

Assinale a opção que indica o valor apresentado referente ao 
empréstimo bancário no passivo da empresa, no balanço 
patrimonial de 31/12/2017. 

 

(A) R$ 170.000. 

(B) R$ 320.000. 

(C) R$ 330.000. 

(D) R$ 390.000. 

(E) R$ 500.000. 

 

63 

Em 31/12/2014, uma empresa que tinha o real como moeda 
funcional, enviou R$ 200.000 para construir uma subsidiária 
integral e independente nos Estados Unidos. Na data, a cotação 
do dólar era de R$ 2,66. 

Em 31/12/2015, a cotação do dólar era de R$3,90. 

Assinale a opção que indica a correta evidenciação do efeito da 
variação da moeda nas demonstrações contábeis da empresa 
controladora, em 31/12/2015. 

 

(A) Ajuste no Patrimônio Líquido 

(B) Despesa financeira. 

(C) Despesa a apropriar. 

(D) Variação monetária ativa. 

(E) Resultado de Exercícios Futuros. 
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Uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial em 
31/12/2016: 

Caixa: R$ 100.000; 

Capital Social: R$ 100.000. 

No ano de 2017, aconteceram os seguintes fatos: 

• 02/01: compra de um veículo para ser utilizado nos negócios 
da empresa por R$ 35.000 à vista. O veículo tinha vida útil 
fiscal de cinco anos. No entanto, a empresa esperava utilizá-
lo durante sete anos e doá-lo. A empresa utiliza o método da 
linha reta para depreciar os seus ativos imobilizados. 

• 01/10: reconhecimento de provisão para contingências de 
uma causa na justiça, no valor de R$ 15.000. 

• 31/12: Reconhecimento da receita de serviços do ano, no 
valor de R$ 80.000. Os custos dos serviços prestados foram 
de R$ 40.000. Todas as transações foram à vista. 

Assinale a opção que indica o imposto sobre a renda corrente, 
em 31/12/2017, considerando a alíquota de 34%. 

 

(A) R$ 6.120. 

(B) R$ 6.800. 

(C) R$ 11.220. 

(D) R$ 11.900. 

(E) R$ 13.600. 
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Uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 
31/12/2015: 

Caixa: R$ 40.000;     

Capital Social: R$ 40.000. 

Em 2016, a empresa auferiu receitas tributáveis no valor de R$ 
50.000 e incorreu em despesas operacionais dedutíveis, no valor 
de R$ 80.000. Além disso, a empresa incorreu em multas no valor 
de R$ 5.000. 

Em 2017, a empresa auferiu receitas no valor de R$60.000 e 
incorreu em despesas, no valor de R$40.000. 

A empresa apresentava perspectiva de lucros futuros em todos 
os anos. 

Assinale a opção que indica o saldo do imposto sobre a renda 
diferido apresentado no Balanço Patrimonial da empresa, em 
31/12/2017, considerando a alíquota de 34%. 

 

(A) R$ 2.040. 

(B) R$ 4.200. 

(C) R$ 6.460. 

(D) R$ 8.160. 

(E) R$ 9.860. 
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Em 30/12/2017, uma entidade efetuou um contrato de 
arrendamento mercantil de uma máquina no valor de R$ 
120.000, pelo prazo de dez anos. De acordo com o contrato, a 
máquina deverá ser transferida para a entidade ao final dos dez 
anos. O valor foi pago à vista. 

Assinale a opção que indica a correta contabilização do fato nas 
demonstrações contábeis da entidade, em 31/12/2017. 

 

(A) Despesa operacional de R$ 120.000. 

(B) Despesa financeira de R$ 120.000. 

(C) Despesa antecipada de R$ 120.000 no ativo realizável a longo 
prazo. 

(D) Despesa antecipada de R$ 12.000 no ativo circulante e 
despesa antecipada de R$ 108.000 no ativo realizável a longo 
prazo. 

(E) R$ 120.000 no ativo imobilizado. 
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Uma entidade efetuou um contrato de arrendamento mercantil 
financeiro de um caminhão. O valor justo do caminhão é de 
R$ 180.000. A entidade deverá pagar 60 parcelas mensais de 
R$ 4.000. O valor presente das parcelas é de R$ 165.000. 

Assinale a opção que indica o valor que deve ser reconhecido 
pela entidade no momento da aquisição. 

 

(A) Zero. 

(B) R$ 4.000. 

(C) R$ 165.000. 

(D) R$ 180.000. 

(E) R$ 240.000. 
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As Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais 
em 31/12/2017: 

 

 
 

Em 02/01/2018, os sócios da Cia. X e da Cia. Y fazem uma fusão, 
constituindo a Cia. Z. Antes da fusão, as empresas fizeram um 
estudo que constatou que os empregados da Cia. X têm valor de 
R$ 40.000, enquanto os empregados da Cia. Y têm valor de R$ 
30.000. 

Assinale a opção que indica a porcentagem da Cia. Z atribuída aos 
sócios da Cia. X e da Cia. Y, respectivamente. 

 

(A) 22,22% e 77,78%. 

(B) 37,50% e 62,50%. 

(C) 41,18% e 58,82%. 

(D) 50,00% e 50,00%. 

(E) 57,14% e 42,86%. 

 

Cia  X Cia  Y

Ca ixa 20.000       30.000       

Es toque 10.000       

Terreno 40.000       

Ativo Tota l 30.000       70.000       

Fornecedores 10.000       

Capi ta l  Socia l 20.000       70.000       

Pass ivo + PL 30.000       70.000       
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As Cias. A e B apresentavam os seguintes balanços patrimoniais 
em 31/12/2017: 

 

 
 

Na data, o terreno da Cia. A tinha valor justo de R$ 200.000, 
enquanto o terreno da Cia. B tinha valor justo de R$ 150.000. 

Em 02/01/2018, os sócios das duas empresas fazem uma fusão, 
constituindo a Cia. ABC. 

Assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido da Cia. 
ABC na data da fusão. 

 

(A) R$ 150.000. 

(B) R$ 250.000. 

(C) R$ 290.000. 

(D) R$ 320.000. 

(E) R$ 460.000. 

 

70 

A Cia. JÁ apresentava o seguinte balanço patrimonial em 
31/12/2017: 

 
 

A empresa possuía dois sócios, Sr. João e Sr. Antônio. Eles 
resolvem fazer uma cisão da Cia. JÁ, constituindo a Cia. João e a 
Cia. Antônio. 

No processo de cisão, a Cia. João ficou com metade do caixa, 
todo o estoque, o direito a receber de clientes e a dívida 
referente a salários. Já a Cia. Antônio ficou com metade do caixa, 
os ativos imobilizados e a dívida com fornecedores. 

Em relação ao balanço patrimonial da Cia João e da Cia Antônio 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O ativo total da Cia. João é de R$ 120.000; 

II. O ativo total da Cia. Antônio é de R $180.000; 

III. O passivo total da Cia. João é de R$ 35.000; 

IV. O passivo total da Cia. Antônio é de R$ 15.000. 

Está correto o que se afirma em 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas.  

(C) I e IV, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

 

Cia A Cia  B

Ca ixa 50.000            60.000       

Terreno 100.000          80.000       

Ativo Total 150.000          140.000     

Capi ta l  Socia l 150.000          140.000     

PL Total 150.000          140.000     

Cia  JÁ

Ativo Ci rculante

Ca ixa 100.000  

Es toque 30.000    

Cl ientes 40.000    

Ativo Imobi l i zado

Imóvel 80.000    

Automóvel 50.000    

Tota l  do Ativo 300.000  

Pas s ivo Ci rculante

Sa lários  a  pagar 35.000    

Fornecedores 15.000    

Patrimônio Líquido

Capita l  Socia l 250.000  

Pas s ivo + PL 300.000  
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A Cia. M é controlada pela Cia. K. As duas empresas 
apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 
31/12/2017. 

 

 
 

Em 02/01/2018, os sócios da Cia. K resolvem incorporar a Cia. M, 
que deixa de existir. Na data, os estoques da Cia. M tinham valor 
justo de R$ 60.000. 

Assinale a opção correta em relação ao balanço patrimonial da 
Cia. K, depois de realizada a incorporação da Cia. M. 

 

(A) O ativo total era de R$ 80.000; 

(B) O passivo total era de R$ 50.000; 

(C) O capital social era de R$ 80.000; 

(D) A reserva de lucros era de R$ 30.000; 

(E) O ajuste da avaliação patrimonial era de R$ 30.000. 
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Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial em 
31/12/2017: 

 

 
 

Em relação aos índices de liquidez da entidade, assinale a 
afirmativa correta. 

 

(A) A liquidez imediata é igual à liquidez corrente. 

(B) A liquidez seca é igual à liquidez corrente. 

(C) A liquidez imediata é igual á liquidez seca. 

(D) A liquidez corrente é igual à liquidez geral. 

(E) A liquidez seca é igual à liquidez geral. 

 

73 

Se um analista deseja verificar a estrutura de resultado de uma 
entidade, ele deve ter como foco  

 

(A) a análise vertical. 

(B) os índices de liquidez. 

(C) os quocientes de estrutura. 

(D) os índices de rentabilidade. 

(E) os índices de lucratividade. 
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Em 31/12/2017, uma entidade apresentava prazo médio de 
estocagem de 40 dias, prazo médio de recebimento de clientes 
de 60 dias e prazo médio de pagamento a fornecedores de 120 
dias. 

Em relação a essa entidade, assinale a afirmativa correta. 

 

(A) Seu ciclo financeiro é de 20 dias. 

(B) Seu ciclo financeiro é de 60 dias. 

(C) Seu ciclo financeiro é de 120 dias. 

(D) Seu ciclo operacional é de 60 dias. 

(E) Seu ciclo operacional é de 220 dias. 

 

75 

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil 
de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, o objetivo 
principal da maioria das entidades do setor público é o de 

 

(A) gerar retorno financeiro. 

(B) ser auto sustentável. 

(C) gerar empregos. 

(D) prestar serviços à sociedade. 

(E) contribuir para o desenvolvimento do país. 
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Para auxiliar os usuários a entender, interpretar e inserir em 
contexto a informação apresentada nas demonstrações 
contábeis, os relatórios contábeis de propósito geral das 
entidades do setor público devem fornecer informações 
financeiras e não financeiras que aprimoram, complementam e 
suplementam as demonstrações contábeis. 

Essas informações estão listadas a seguir, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

 

(A) A conformidade com os orçamentos aprovados e outra 
regulamentação relativa às suas operações. 

(B) As atividades de prestação de serviços e os seus respectivos 
resultados durante o exercício. 

(C) As expectativas relacionadas às atividades da prestação de 
serviços e outras atividades no futuro. 

(D) As consequências, em longo prazo, das decisões tomadas e 
das atividades realizadas durante o exercício, inclusive 
aquelas que possam impactar as expectativas sobre o futuro. 

(E) As decisões relacionadas a novas contratações. 

 

Cia  K Cia  M

Ativo

Ca ixa 50.000         

Contas  a  receber da Cia  K 20.000         

Es toques 30.000         

Inves timento (Cia  M) 20.000         

Ativo tota l 70.000         50.000         

Pass ivo

Fornecedores 30.000         

Contas  a  pagar para  a  Cia  M 20.000         

Patrimôno Líquido

Capi ta l  Socia l 50.000         20.000         

Pass ivo + PL 70.000         50.000         

Ativo Circulante 80.000   Passivo Circulante 110.000     

Ca ixa 50.000   Sa lários  a pagar 20.000       

Cl ientes 30.000   Fornecedores 90.000       

Ativo Realizável a Longo Prazo 100.000 Passivo não Circulante 150.000     

Contas  a receber 100.000 Emprésti mo 150.000     

Ativo Imobilizado 200.000 Patrimônio Líquido 120.000     

Equipamentos 200.000 Capi ta l  Socia l 120.000     

Ativo Total 380.000 Passivo + PL 380.000     



Assembléia Legislativa de Rondônia  FGV – Projetos 

 

Analista Legislativo - Contabilidade Τ1 Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 17 

 

77 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, de acordo 
com a NBC T 16.6(R1) - Demonstrações Contábeis, as variações 
verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do 
exercício. 

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto 
entre 

 

(A) as receitas e as despesas. 

(B) as entradas e as saídas de caixa. 

(C) o aumento e a diminuição do patrimônio líquido. 

(D) os ingressos e os dispêndios extra orçamentários. 

(E) as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. 

 

78 

O Subsistema de Informação de Custos do Setor Público é 
apoiado em três elementos: sistema de acumulação; sistema de 
custeio e método de custeio. 

O sistema de acumulação corresponde à forma como os custos 
são acumulados e apropriados aos bens e serviços e outros 
objetos de custos e está relacionado ao fluxo físico e real da 
produção. 

Assinale a opção que indica o sistema mais adequado para 
tratamento dos custos de projetos como obras e benfeitorias. 

 

(A) Ordem de serviço ou produção. 

(B) Forma contínua. 

(C) Custeio direto. 

(D) Custeio por absorção. 

(E) Custeio por atividade. 
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A NBC T 16.11 - Sistema de Informação de Custos do Setor 
Público, define os atributos da informação de custos. 

Assinale a opção correta em relação a esses atributos. 

 

(A) A informação, de acordo com o valor social, deve ser útil à 
gestão tendo sua relação custo/benefício sempre positiva. 

(B) A informação, de acordo com sua fidedignidade,  deve ser 
elaborada de acordo com a finalidade específica pretendida 
pelos usuários. 

(C) A informação, de acordo com sua utilidade,  deve 
proporcionar maior transparência e evidenciação do uso dos 
recursos públicos. 

(D) O sistema, de acordo com a granularidade, deve ser capaz de 
produzir informações em diferentes níveis de detalhamento, 
mediante a geração de diferentes relatórios, sem perder o 
atributo da comparabilidade. 

(E) A informação, de acordo com a oportunidade, deve ser  
detalhada, em razão das diferentes expectativas e 
necessidades informacionais das diversas unidades 
organizacionais e seus respectivos usuários. 
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De acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, alguns ativos, 
como monumentos e obras de arte, são definidos como 
“patrimônio cultural” devido à sua relevância cultural, ambiental 
ou histórica. 

Assinale a opção que indica o posicionamento da norma em 
relação a esses ativos. 

 

(A) A norma proíbe o reconhecimento como ativo imobilizado. 

(B) A norma exige o reconhecimento como ativo imobilizado, a 
aplicação da divulgação e a mensuração definidas pela 
norma. 

(C) A norma exige o reconhecimento como ativo imobilizado, 
mas faculta a aplicação da divulgação e da mensuração 
definidas pela norma. 

(D) A norma faculta o reconhecimento como ativo imobilizado, 
mas, se a entidade o reconhece, deve aplicar as exigências de 
divulgação e mensuração definidas pela norma. 

(E) A norma faculta o reconhecimento como ativo imobilizado, 
mas, se a entidade o reconhece, deve aplicar as exigências de 
divulgação, podendo optar pelas exigências de  mensuração 
definidas pela norma. 
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