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SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

•

As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

•

Além deste caderno de prova, contendo oitenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala:
• a folha de respostas das questões objetivas

•
TEMPO
•

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

•

2 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova;

• 60 minutos antes do término do período de

•

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

•

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

•

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

•

Assine
seu
reservado(s);

•

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

•

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

•

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas;

•

A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na lista de presença;

•

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

•

Boa sorte!

prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
•
•

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

os

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

•

Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;

•

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

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
OPORTUNISMO À DIREITA E À ESQUERDA
Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação.
É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.
Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o
objetivo de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os
arautos do quanto pior, melhor, para desgastar governantes e
reforçar seus projetos de poder, por mais delirantes que sejam.
Também aqui vale o que está delimitado pelo estado
democrático de direito, defendido pelos diversos instrumentos
institucionais de que conta o Estado – Polícia, Justiça, Ministério
Público, Forças Armadas etc.
A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população. Isso não pode
ser esquecido e serve de alerta para que as autoridades
desenvolvam planos de contingência.
O Globo, 31/05/2018.

1
“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o
direito de reunião e de greve, (2) entre outros, obedecidas leis e
regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de
liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem
devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme
estabelecido na legislação”.
Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter
optativo é a indicada pelo número
(A) (1).
(B) (2).
(C) (3).
(D) (4).
(E) (5).

2
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, / obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição”.
No segmento acima, o conectivo que substituiria adequadamente
a barra inserida entre as duas orações é:
(A) apesar de.
(B) desde que.
(C) embora.
(D) além de.
(E) após.
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Assinale a opção que apresenta o tom presente no primeiro
parágrafo do texto.
(A) Anarquista.
(B) Libertário.
(C) Legalista.
(D) Socialista.
(E) Individualista.

4
O texto, em sua organização, deve ser caracterizado como
(A) narrativo, já que expõe uma série de fatos.
(B) argumentativo, pois defende uma tese.
(C) expositivo, já que informa fatos recentemente ocorridos.
(D) descritivo, porque fornece características e qualidades.
(E) poético, pois expõe uma realidade de forma sentimental.

5
Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é
redigir as frases em ordem direta. A frase a seguir,
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve.”
se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e
de greve estão garantidos”.
(B) “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e
de greve numa democracia.”
(C) “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão
garantidos, numa democracia.”
(D) “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i
direito de reunião e de greve.”
(E) “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o
direito de reunião e de greve.”

6
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. / Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.
Entre os dois segmentos separados por uma barra inclinada há
uma relação lógica de
(A) explicação.
(B) concessão.
(C) conclusão.
(D) oposição.
(E) adição.
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“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
Segundo esse parágrafo do texto, o que “precisa acontecer” é
(A) manter-se o direito de livre expressão do pensamento.
(B) garantir-se o direito de reunião e de greve.
(C) lastrear leis e regras na Constituição.
(D) punirem-se os responsáveis por excessos.
(E) concluírem-se as investigações sobre a greve.

“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o objetivo
de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os arautos do
quanto pior, melhor, para desgastar governantes e reforçar seus
projetos de poder, por mais delirantes que sejam. Também aqui
vale o que está delimitado pelo estado democrático de direito,
defendido pelos diversos instrumentos institucionais de que conta
o Estado – Polícia, Justiça, Ministério Público, Forças Armadas
etc.”
O emprego de etc ao final do segmento, indica que
(A) há outros instrumentos institucionais de menor importância.
(B) existem outros instrumentos não lembrados pelo enunciador.
(C) não há qualquer outro instrumento institucional a ser citado.
(D) existem outros instrumentos, mas não pertinentes ao texto.
(E) não há necessidade textual de citar outros instrumentos.

8
“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, / concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma
adequada ao contexto, em lugar das barras inclinadas, são,
respectivamente,
(A) depois de / quando.
(B) após / já que.
(C) assim que / caso.
(D) apesar de / visto que.
(E) caso / dado que.

9
“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise”.
Explica-se o emprego de “também” nesse segmento, porque
(A) marca o acréscimo de aspectos negativos ligados à greve.
(B) indica a adição de punições que devem ser aplicadas.
(C) mostra um novo aspecto de aproveitamento positivo da crise.
(D) demonstra mais uma lembrança afetiva da recente crise.
(E) comprova a necessidade de retificar uma informação dada.

10
Em muitos casos, os infinitivos podem ser substituídos por
substantivos cognatos. Assinale a opção que apresenta, em
função do contexto, a substituição inadequada.
(A) “...interessados em se beneficiar do barateamento do
combustível” / interessados no benefício do barateamento do
combustível.
(B) “...para desgastar governantes” / para o desgaste dos
governantes.
(C) “...com o objetivo de obter apoio a candidatos” / com o
objetivo de obtenção de apoio a candidatos.
(D) “...para se aproveitar da crise” / para o proveito da crise.
(E) “...e reforçar seus projetos de poder” / e reforço de seus
projetos de poder.
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12
“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Ao dizer que “a greve atravessou vários sinais”, o autor do texto
quer dizer que a greve
(A) foi anunciada muitas vezes antes de ocorrer.
(B) foi preparada cuidadosamente antes de ser deflagrada.
(C) atravessou várias etapas antes de chegar ao clímax.
(D) preveniu as autoridades muitas vezes.
(E) cometeu várias irregularidades.

13
“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Assinale a opção em que a substituição de termos desse
segmento do texto é inadequada.
(A) “vários sinais” por “sinais vários”.
(B) “ao estrangular” por “quando estrangulou”.
(C) “que mantêm o” por “mantenedoras do”.
(D) “funcionando” por “em funcionamento”.
(E) “da população” por “populacional”.

14
A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão”.
(B) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento...”.
(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos,
a serem devidamente contidos”.
(D) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(E) “...que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
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Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como
sujeito.
(A) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de
excessos”.
(B) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(C) “Não faltam, também, os arautos do quanto pior, melhor, ...”.
(D) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
(E) “Numa democracia, é livre a expressão”.

Artur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração
pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao
desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi
aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era o de
permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar sua
renda.
À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de
ser ocupado por Artur é o de
(A) membro do Ministério Público.
(B) profissional da área de saúde.
(C) caráter técnico ou científico.
(D) magistrado.
(E) professor.

Noções de Direito Administrativo e
Constitucional
16
Pedro, servidor público estadual, formulou requerimento de gozo
de licença paternidade ao seu superior hierárquico, o qual foi
indeferido sem qualquer fundamentação.
A licença estava prevista no regime jurídico da categoria como
direito subjetivo do servidor, tendo sido o requerimento
formulado no prazo legal, devidamente instruído com a certidão
de nascimento do filho do requerente.
Assinale a opção que indica o instrumento constitucional mais
adequado para impugnar judicialmente a decisão de
indeferimento da licença.
(A) Mandado de revogação.
(B) Mandado de segurança.
(C) Mandado de injunção.
(D) Direito de petição.
(E) Habeas Data.

17
Considerando o processo legislativo previsto na Constituição da
República e a observância dos demais requisitos exigidos, sobre a
tramitação de um projeto de lei orgânica municipal, analise os
itens a seguir.
I. O projeto foi aprovado em dois turnos de votação.
II. O projeto foi aprovado pelo voto da maioria absoluta dos
membros da Câmara Municipal.
III. O projeto, ao final, foi sancionado pelo Prefeito Municipal.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I, II e III.
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19
Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do
Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei
complementar estadual.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a
referida lei complementar está sujeita aos balizamentos
estabelecidos
(A) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
complementar.
(B) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
ordinária.
(C) pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os
Estados.
(D) pela Constituição da República, somente.
(E) pela Constituição Estadual, somente.

20
Em ação ajuizada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça,
ao apreciar o recurso de apelação, julgou improcedente o pedido
formulado. Após o exaurimento de todos os recursos nas
instâncias ordinárias, a Instituição constatou que o acórdão
violara frontalmente a Constituição da República de 1988.
À luz da sistemática constitucional e, uma vez preenchidos os
demais requisitos exigidos, o referido acórdão pode ser
impugnado via
(A) recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal
Federal.
(B) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(C) recurso especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
(D) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(E) reclamação constitucional, endereçada ao Supremo Tribunal
Federal.
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João, servidor público estadual e que permanecia com as chaves
da repartição em que trabalhava, permitiu que André, que não
era servidor público, ali ingressasse e subtraísse diversos
computadores do local. Os bens subtraídos ficaram, em sua
integralidade, para André.
À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 8.429/92, João e André
praticaram ato de improbidade que consubstancia
(A) violação aos princípios regentes da atividade estatal.
(B) dano ao patrimônio público.
(C) crime de responsabilidade.
(D) enriquecimento ilícito.
(E) excesso de exação.

Determinado edital de licitação, elaborado com base no Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), dispôs que seria
observado, na execução indireta de obras de engenharia, o
regime de contratação integrada.
Considerando a sistemática prevista na Lei nº 12.462/11, o
referido regime de contratação
(A) compreende a elaboração do projeto básico, não do
executivo, bem como a execução da obra.
(B) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo, a
execução da obra e outras operações.
(C) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo,
mas não a execução da obra.
(D) não é compatível com o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas.
(E) somente poderia ser utilizado na execução direta de obras de
engenharia.

22
O Secretário de Estado decidiu celebrar parceria com
organizações da sociedade civil, não qualificadas como
organizações sociais ou organizações da sociedade civil de
interesse público, com o objetivo de realizar finalidades de
interesse público e recíproco, sem repasse de recursos
financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o
instrumento a ser utilizado.
Considerando a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14,
assinale a opção que indica o instrumento indicado.
(A) Acordo de cooperação.
(B) Termo de colaboração.
(C) Termo de fomento.
(D) Contrato de gestão.
(E) Termo de parceria.

23
A Administração Pública divulgou edital de licitação, na
modalidade de pregão, no qual pretendia adquirir componentes
eletrônicos de alta tecnologia, a serem confeccionados consoante
as especificidades indicadas no edital. Para evitar a participação
de sociedades empresárias que não preenchessem os requisitos
exigidos, foi estatuído que a habilitação dos pretendentes iria
anteceder à sessão de entrega dos envelopes contendo as
propostas.
À luz da sistemática estatuída pela Lei nº 10.520/02, assinale a
opção que indica a irregularidade da narrativa acima.
(A) A modalidade licitação é incompatível com o objeto indicado
e a habilitação deve ser posterior à fase competitiva.
(B) O pregão não é uma modalidade específica de licitação mas
uma forma de apresentação da concorrência.
(C) Os envelopes contendo as propostas não devem ser
entregues em sessão, mas pelo correio.
(D) A modalidade de licitação é incompatível com o objeto
indicado.
(E) A habilitação deve ser sempre posterior à fase competitiva do
pregão.
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25
A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação
destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública.
Ao analisar a minuta de contrato anexada ao ato convocatório,
constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas
certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos
pagamentos devidos pela Administração Pública.
Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que
indica o motivo que permite a rescisão do contrato
administrativo.
(A) Fato da Administração.
(B) Alteração unilateral.
(C) Fato do príncipe.
(D) Álea econômica.
(E) Álea ordinária.

Legislação Específica
26
Determinado instituição do Estado abriu concurso público para
preenchimento de cargo em seu quadro de carreira. O edital
registra que o candidato que reside no Estado organizador do
certame há, pelo menos, dois anos e que comprove ser carente,
terá direito à isenção da taxa de inscrição.
A exigência de residência no Estado organizador do concurso é
(A) compatível com o princípio da legalidade, por se tratar de
cargo em quadro de carreira de instituição estadual.
(B) adequada em relação ao princípio da dignidade da pessoa
humana, considerando moradia como mínimo existencial.
(C) inconstitucional,
por
registrar
uma
discriminação
incompatível com o princípio da impessoalidade.
(D) inconstitucional, por não haver razoabilidade na exigência
formulada, a qual insere critério subjetivo de difícil
verificação, para aferição da carência, que é objetiva.
(E) compatível com o princípio da isonomia material, ao
estabelecer regra de proteção regional aos candidatos
carentes do Estado organizador do certame.
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Manuel de Souza, idoso e pobre, necessita de medicamento de
uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnostica
por médico do SUS. A medicação não faz parte das Relações
Nacional e Municipal de Medicamentos Essenciais, mas Manuel
precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Desta forma
recorreu ao Poder Judiciário, acionando o Município de Maceió.
Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta
Magna Estadual, assinale a afirmativa correta.
(A) O Município está obrigado a fornecer a medicação, conforme
orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a
vida e a saúde dos munícipes.
(B) O Município, ao favorecer Manuel, irá contra o princípio da
igualdade, já que não somente ele necessita de remédios fora
da lista.
(C) O Município só está obrigado a entregar os remédios se
houvesse disponibilidade orçamentária, ante o princípio da
preservação da ordem econômica.
(D) O Município não está obrigado a atender aos interesses locais
porque a entrega de medicação a carentes é um programa de
abrangência nacional.
(E) O Município, pelo princípio do controle da Administração
Pública, não está obrigado a fornecer a medicação fora da
relação municipal de medicamentos essenciais.

Leia o fragmento a seguir.
“Cada membro do MP representa o órgão todo, porque o
interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade
concreta. Sendo indisponível o interesse representado pelo
Ministério Público, a não fixação de membro (a não ser por
distribuição interna e vulnerável do serviço) significa a natureza
da totalidade homogênea do Órgão”.
O fragmento lido trata do princípio
(A) da autonomia funcional.
(B) da unidade de atuação.
(C) da representatividade.
(D) da indivisibilidade.
(E) do promotor natural.

28
Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as
afirmativas a seguir.
I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor
que foi punido, apenas para justificar sua inocência ou
abrandar a pena que lhe foi aplicada.
II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados
quando da instauração do processo disciplinar, vedada a
inovação, com o intuito de rever a punição imposta.
III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à
comissão formada por agentes públicos de autoridade
hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade.
Está incorreto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) III, apenas.

29
A todas as infrações listadas a seguir cabe pena de advertência ao
membro do Ministério Público comprovadamente faltoso, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Desobediência à determinação de caráter geral originada do
Conselho Superior do Ministério Público.
(B) Infração à ética funcional, tratando com grave descortesia
autoridade judiciária.
(C) Desatendimento a pedido de informação, que emane de
órgão do Ministério Público.
(D) Desobediência à ordem de caráter geral que tenha emanado
do Procurador Geral de Justiça.
(E) Eventual atuação de forma negligente no exercício de suas
funções.
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Conhecimentos Específicos
31
Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do
Setor Público (RCPGs) fornecem informações aos seus usuários
com o objetivo de
(A) subsidiar os processos decisórios relativo aos orçamentos dos
exercícios subsequentes, a prestação de contas e a
responsabilização (accountability).
(B) verificar o resultado obtido e a prestação de contas e
responsabilização (accountability).
(C) verificar o retorno financeiro e subsidiar os processos
decisórios relativos aos orçamentos dos exercícios
subsequentes.
(D) avaliar a idoneidade e a conduta do governo.
(E) assegurar o interesse público de acordo com os objetivos
definidos nas políticas públicas.

32
De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas
Entidades do Setor Público, os usuários dos relatórios contábeis
de propósito geral das entidades do setor público precisam de
informações para subsidiar as avaliações de algumas questões.
Essas questões estão listadas abaixo com exceção de uma.
Assinale-a:
(A) “A entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira
eficiente e eficaz?”
(B) “Quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos
futuros”
(C) “Até que ponto há restrições ou condições para a utilização
dos recursos disponíveis para gastos futuros”
(D) “A capacidade de a entidade prestar serviços melhorou ou
piorou em comparação com exercícios anteriores?”
(E) “A quantidade e a qualidade do serviço prestado pela
entidade são proporcionais ao volume de tributos cobrados?”
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Assinale a opção que indica os usuários primários dos Relatórios
Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público.
(A) Os governantes.
(B) Os órgãos reguladores.
(C) A população em geral.
(D) Os investidores e os funcionários.
(E) Os usuários dos serviços e os provedores de recursos.

As Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciam as
variações verificadas no patrimônio e indicam o resultado
patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto
entre as variações
(A) qualitativas e quantitativas.
(B) quantitativas aumentativas e diminutivas.
(C) qualitativas aumentativas e diminutivas.
(D) orçadas e executadas.
(E) orçadas e liquidadas.

34
De acordo com a Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do
Governo, obedecidos os seguintes princípios:
(A) unidade, totalidade e exclusividade.
(B) unidade, universalidade e anualidade.
(C) anualidade, legalidade e objetividade.
(D) legalidade, exclusividade e exatidão.
(E) publicidade, totalidade e exclusividade.

38
O Balanço Orçamentário é estruturado de modo a evidenciar
(A) os efeitos das alterações nas políticas contábeis.
(B) os efeitos da correção de erros.
(C) o resultado econômico de ações do setor público.
(D) a movimentação em cada componente da demonstração.
(E) a integração entre o planejamento e a execução
orçamentária.

35
O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente
a situação patrimonial da entidade pública.
Sobre Balanço Patrimonial, assinale a afirmativa correta.
(A) O Balanço Patrimonial é estruturado em ativo, passivo,
patrimônio líquido e contas de compensação.
(B) Os ativos são classificados como circulante quando estão
disponíveis para realização imediata ou quando têm
expectativa de realização em até doze meses da data da
transação.
(C) No Patrimônio Líquido deve ser evidenciado o resultado do
período junto aos resultados acumulados de períodos
anteriores.
(D) As contas de compensação compreendem atos que não
afetam o patrimônio.
(E) As contas do ativo devem ser dispostas em ordem
decrescente de grau de conversibilidade e, as contas do
passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

39
Em relação ao Balanço Financeiro de uma entidade do setor
público, assinale a afirmativa correta.
(A) Apresenta, qualitativa e quantitativamente, a situação
financeira da entidade pública.
(B) Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas
em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento
inicial com as alterações ocorridas durante sua execução.
(C) Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, os
ingressos e os dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que forem
transferidos para o início do exercício seguinte.
(D) Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de
caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno
da capacidade de manutenção do regular financiamento dos
serviços públicos.
(E) Deve ser elaborado apenas pelas empresas estatais
dependentes e pelos entes que as incorporarem no processo
de consolidação das contas.

36
Uma entidade pública é fiel depositória de valores retidos que
pertencem a terceiros, com prazo de três anos.
Assinale a opção que indica a contabilização do fato no Balanço
Patrimonial da entidade.
(A) Ativo circulante.
(B) Ativo não circulante.
(C) Passivo circulante.
(D) Passivo não circulante.
(E) Patrimônio líquido.

Auditor do Ministério Público
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O Relatório de Gestão Fiscal é um dos instrumentos definidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal para transparência da gestão
fiscal e deve ser emitido ao final de cada quadrimestre.
O relatório deve conter um comparativo com os limites
estabelecidos na Lei dos montantes listados a seguir, à exceção
de um. Assinale-o.
(A) Concessão de garantias.
(B) Dívida consolidada e mobiliária.
(C) Contingências potenciais.
(D) Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.
(E) Despesa total com pessoal, destacando a com inativos e
pensionistas.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a despesa total
com pessoal, em cada período de apuração e para cada ente da
Federação, deverá obedecer a limites de acordo com a receita
corrente líquida.
De acordo com essa Lei, assinale a opção que indica como será
apurada a receita corrente líquida.
(A) Somando as receitas arrecadadas nos doze meses do
exercício social, excluídas as duplicidades.
(B) Somando as receitas arrecadadas nos doze meses do
exercício fiscal, excluídas as duplicidades.
(C) Somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos
onze anteriores, excluídas as duplicidades.
(D) Calculando a média das receitas arrecadas no ano com o ano
anterior, excluídas as duplicidades.
(E) Calculando a média das receitas arrecadas no mandato do
governante de cada ente da Federação, excluídas as
duplicidades.

O planejamento é a primeira etapa da Auditoria e envolve
aspectos estratégicos e operacionais, sendo o momento em que
são estabelecidas a natureza, a oportunidade e a extensão dos
exames, bem como determinados os prazos e outros recursos
necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes e
efetivos.
Sobre as etapas do planejamento de uma Auditoria, assinale a
afirmativa correta.
(A) O objetivo refere-se ao objeto e aos critérios que os auditores
utilizarão para avalia- lo.
(B) O escopo refere-se àquilo que se busca alcançar, deixando
claro o que se pretende esclarecer com a fiscalização.
(C) A abordagem descreve a natureza dos procedimentos a
serem aplicados, para reunir evidências de auditoria.
(D) A estratégia busca eliminar os riscos de auditoria.
(E) devem ser definidas de modo a permanecerem intactas até o
final do processo.

42

45

Assinale a opção que indica a principal diferença entre o cálculo
do resultado primário e do resultado nominal presentes no Anexo
de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(A) O resultado primário não considera a apropriação das
receitas e das despesas financeiras, enquanto o nominal
considera.
(B) O resultado primário considera a parcela referente à
atualização monetária da dívida ativa, enquanto o nominal
não considera.
(C) O resultado primário considera apenas as transações
domésticas, enquanto o nominal considera as transações
externas.
(D) O resultado primário deve seguir o Regime de Competência e
o resultado nominal o Regime de Caixa.
(E) O resultado primário apresenta alta liquidez, enquanto no
resultado nominal a liquidez é baixa.

A Matriz de Planejamento é um quadro-resumo das informações
relevantes de uma auditoria, tratando-se de um papel de
trabalho que organiza e sistematiza toda a etapa de
planejamento, com o propósito de orientar a equipe na fase de
execução.
A matriz integra o programa de auditoria, contendo alguns dos
elementos essenciais que o definem, entre os quais estão as
questões de auditoria.
Na elaboração das questões de auditoria deve-se levar em conta
os aspectos listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.
(A) O texto deve ser redigido com clareza.
(B) Os termos usados devem ser definidos e mensurados.
(C) Os questionamentos devem ter viabilidade investigativa.
(D) O texto deve ter coerência.
(E) O texto deve apresentar os resultados esperados.

43
Uma entidade, para verificar a implementação de políticas
públicas pela Administração, em relação aos princípios da
eficácia, economicidade, eficiência, equidade e efetividade, deve
adotar a Auditoria
(A) de Conformidade.
(B) Operacional.
(C) de Demonstrações Contábeis.
(D) de Sistemas Contábeis.
(E) de Obras Públicas.

Auditor do Ministério Público
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O planejamento da auditoria governamental deve considerar os
riscos da auditoria, que representa a possibilidade de o
profissional emitir uma opinião tecnicamente inadequada.
Em relação à classificação do risco de auditoria, assinale a
afirmativa correta.
(A) O risco de planejamento é a possibilidade de o erro acontecer
devido às falhas no planejamento.
(B) O risco inerente é a possibilidade de o erro acontecer em face
de não existir controle.
(C) O risco de controle é a possibilidade de o erro não ser
detectado pelo profissional de auditoria governamental.
(D) O risco de detecção é a possibilidade de o erro acontecer e
não ser detectado, em face das limitações dos controles
existentes.
(E) O risco de resultado é a possibilidade de não se obter o
resultado esperado, devido a fatores externos.
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A técnica de auditoria onde o pesquisador observa de maneira
espontânea os fatos que ocorrem no ambiente em estudo e
procura registrar o máximo de ocorrências que interessam ao seu
trabalho, evitando alterar o ambiente é conhecida como:
(A) Observação identificada
(B) Observação não- identificada
(C) Observação indireta
(D) Observação sistemática
(E) Observação assistemática

O trabalho de auditoria deve ser documentado de modo a
assegurar sua revisão e a manutenção das evidências obtidas,
registrando-se todas as informações relevantes para dar suporte
às conclusões e aos resultados da auditoria. Em geral, o auditor
deve manter, respeitar e assegurar o sigilo das informações
obtidas em razão do seu trabalho.
Assinale a opção que indica quando o auditor deve divulgar, para
terceiros, essas informações.
(A) Quando solicitado por um grande cliente.
(B) Quando pressionado pela mídia.
(C) Quando houver obrigação legal ou judicial.
(D) Quando acreditar ser relevante.
(E) Quando houver terminado o trabalho.

48
O exame documental é a análise de documentos relacionados ao
objeto da auditoria, em busca de dados ou informações que
poderão servir de subsídio ao planejamento da auditoria ou como
evidências dos achados.
Assinale a opção que apresenta o critério utilizado para restringir
a amostra de documentos a serem analisados.
(A) A autenticidade e a metodologia de sua elaboração.
(B) A relevância dos objetivos e o grau de pertinência.
(C) A autoria dos documentos e os valores da amostra.
(D) A confiabilidade e a comparabilidade.
(E) A materialidade e a oportunidade.

49
Em relação às técnicas e aos procedimentos de auditoria, assinale
a afirmativa correta.
(A) A entrevista confirma, por parte de fontes externas à unidade
auditada, as informações obtidas junto ao auditado, por meio
de declaração escrita ou de uma ou mais cópias de
documentos.
(B) A análise de contas elabora perguntas sobre quesitos
previamente definidos, amplia o conhecimento sobre o
objeto auditado e obtém a percepção de gestores e
beneficiários sobre o aspecto examinado.
(C) A circularização compara o registro da movimentação de
contas bancárias ou contábeis entre si, ou com elementos,
fatos ou ocorrências que devam guardar correspondência
com a movimentação.
(D) A conciliação examina as transações que geraram
lançamentos em uma conta contábil, na qual o auditor, após
escolher os lançamentos contábeis, passa a investigar a
existência, a legalidade e a pertinência dos fatos.
(E) A revisão analítica utiliza inferências lógicas que permitam
chegar a determinada conclusão sobre o objeto auditado,
com o objetivo de verificar o comportamento de valores
significativos.
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Os testes de auditoria analisam um elemento selecionado para
determinar se um objetivo específico de auditoria foi ou não
alcançado.
Nesse sentido, o teste substantivo
(A) verifica e comprova a regularidade na aplicação das normas.
(B) deve certificar a confiabilidade e a adequação dos
procedimentos do sistema de controles internos.
(C) obtém provas suficientes sobre as transações e saldos, se são
reais e se pertencem ao ente público.
(D) procura avaliar se as estimativas foram realizadas de modo
correto.
(E) busca comprovar a validade e a propriedade material do
tratamento de eventos e transações pelo ente público.

52
Entre os requisitos de qualidade do relatório de auditoria
governamental está a relevância.
Em relação à relevância, assinale a afirmativa correta.
(A) Os relatórios, em face dos objetivos da auditoria, devem
expor apenas o que tem importância dentro do contexto.
(B) Os relatórios devem apresentar as evidências necessárias
para sustentar seus achados e conclusões, não deixando
espaço para contra-argumentos.
(C) Os relatórios devem ser emitidos tempestivamente para que
tenham utilidade para os destinatários, particularmente para
aqueles que devem tomar as providências necessárias.
(D) Os relatórios devem ser apresentados de forma equilibrada
em termos de conteúdo e tom.
(E) Os relatórios devem incluir todos os elementos necessários
para satisfazer os objetivos da auditoria, permitindo a correta
compreensão dos fatos e das situações relatadas.
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O auditor, ao realizar auditoria governamental, concluiu que os
eventos, as transações e os demais atos de gestão pública
examinados não estavam em conformidade com a legislação e as
normas específicas, de modo que as demonstrações contábeis
não representavam adequadamente a posição orçamentária,
contábil, financeira e patrimonial do ente auditado.
Em relação à natureza da opinião do auditor, o profissional de
auditoria governamental deve emitir um relatório
(A) de auditoria especial.
(B) com ressalvas.
(C) adverso.
(D) com abstenção ou negativa de opinião.
(E) de revisão limitada.

Uma sociedade empresária que presta consultoria tributária
transferiu sua sede de Belo Horizonte para Porto Alegre. Para
isso, transferiu seus funcionários para Porto Alegre.
A sociedade empresária adquiriu apartamentos em um prédio
localizado ao lado da nova sede em Porto Alegre para alugar a
seus funcionários.
Assinale a opção que indica a contabilização dos apartamentos no
balanço patrimonial da entidade.
(A) Ativo Circulante.
(B) Ativo Realizável a longo prazo.
(C) Ativo Imobilizado.
(D) Propriedade para Investimento.
(E) Patrimônio Líquido.

54

57

De acordo com a Constituição da República de 1988, os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistemas de controle interno.
Esse sistema deve atender às finalidades listadas a seguir, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
(B) Prevenir fraudes nos sistemas contábeis dos órgãos e
entidades da administração federal.
(C) Exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
(D) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União.
(E) Comprovar a legalidade dos resultados da gestão
orçamentária e financeira dos órgãos da administração
federal, quanto à eficácia e à eficiência.

Uma entidade comprou um computador por R$ 3.000. No
computador estava embutido um software de segurança no valor
de R$ 500, que era intrinsicamente relacionado a ele. A vida dos
dois era estimada em três anos. A compra foi realizada à vista.
Assinale a opção que indica a contrapartida da diminuição do
caixa nas demonstrações contábeis da entidade.
(A) Aumento de R$ 3.500 no ativo imobilizado
(B) Aumento de R$ 3.500 no ativo intangível.
(C) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e reconhecimento
de despesa de R$ 500.
(D) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e de R$ 500 no
ativo intangível.
(E) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e de R$ 500 no
ativo realizável a longo prazo.

55
Uma entidade apresentava, em 01/01/2018, uma conta no banco
ABC com saldo de R$ 20.000. No mês de janeiro, dois boletos,
com os valores de R$ 12.000 e de R$ 18.000, que estavam em
débito automático, venceram e foram pagos pelo banco.
Assinale a opção que indica a evidenciação da conta no banco
ABC, em 31/01/2018.
(A) No ativo circulante, R$ 20.000.
(B) Em conta redutora do ativo circulante, R$ 10.000.
(C) Em conta redutora do ativo realizável a longo prazo, R$
10.000
(D) Em conta do passivo circulante, R$ 10.000.
(E) Em conta do passivo não circulante, R$ 10.000.
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Sobre os ativos contingentes, assinale a afirmativa correta.
(A) São evidenciados no ativo circulante.
(B) São evidenciados no ativo realizável a longo prazo.
(C) São evidenciados no ativo circulante ou no ativo realizável a
longo prazo, dependendo do prazo esperado para realização.
(D) São avaliados periodicamente para garantir que o
desenvolvimento nos processos esteja refletido nas
demonstrações contábeis.
(E) São ajustados periodicamente pelo valor presente quando o
efeito do valor do dinheiro, no tempo, é material.
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Uma sociedade empresária possuía, em 31/12/2016, capital
social no valor de R$ 100.000.
Em 2017 os sócios resolveram aumentar o capital social da
empresa, do seguinte modo:

Em 04/01/2016, uma entidade contraiu um empréstimo bancário
em um banco localizado nos Estados Unidos no valor de US $
200,000, com vencimento em cinco anos. Na data, a cotação do
dólar era de R$ 4,00.
Em 31/12/2016, a cotação do dólar era de R$ 3,00 e, em
31/12/2017 de R$ 3,60.
Assinale a opção que indica o valor pelo qual o empréstimo é
contabilizado no passivo das demonstrações contábeis da
entidade, de 31/12/2017.
(A) R$ 424.000,00.
(B) R$ 600.000,00.
(C) R$ 640.000,00.
(D) R$ 720.000,00.
(E) R$ 800.000,00.

•
•

Caixa: R$ 20.000;
Imóvel: R$ 50.000, sendo que o valor justo na data era de R$
80.000;
• Veículos: R$40.000, sendo que o valor justo da data era de R$
30.000.
Assinale a opção que indica o valor do capital social da sociedade
empresária, em 31/12/2017.
(A) R$ 130.000,00.
(B) R$ 200.000,00.
(C) R$ 210.000,00.
(D) R$ 230.000,00.
(E) R$ 240.000,00.

60
Uma entidade realizou uma captação de recursos por meio de
emissão de debêntures, por um valor superior ao nominal. A
diferença deverá ser apropriada no resultado, de acordo com o
prazo da emissão da debênture.
Assinale a opção que indica a conta a ser creditada ao longo do
prazo das debêntures.
(A) Despesa financeira.
(B) Receita financeira.
(C) Receita financeira a apropriar.
(D) Receita operacional.
(E) Reserva de capital.

61
Assinale a opção que indica o objetivo da constituição da reserva
de contingências.
(A) Equalizar a distribuição de dividendos quando se prevê
diminuição no lucro líquido ou prejuízo, decorrentes de fatos
extraordinários futuros.
(B) Equalizar a distribuição de dividendos quando se prevê
diminuição no lucro líquido ou prejuízo, decorrentes de
perdas de causas na justiça.
(C) Garantir o financiamento da expansão da entidade, que irá
trazer lucros futuros.
(D) Evitar que a empresa apure prejuízo em um período contábil
específico.
(E) Equalizar a distribuição de dividendos quando há existência
de ativos contingentes não reconhecidos.
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Uma entidade possuía, em 31/12/2016, dois terrenos, que
estavam contabilizados em seu ativo imobilizado, por R$ 600.000
e R$ 850.000.
Em 2017 a entidade transferiu os dois terrenos para a conta
Propriedade para Investimento, pois a intenção passou a ser
valorização do capital.
Na data da transferência, o valor justo de cada um dos terrenos
era de R$ 700.000.
Assinale a opção que indica o efeito da contrapartida do
reconhecimento do valor justo dos dois terrenos.
(A) Diminuição de R$ 50.000 em ajustes de avaliação patrimonial.
(B) Aumento de R$ 50.000 em resultado do exercício.
(C) Diminuição de R$ 50.000 em resultado do exercício.
(D) Aumento de R$ 100.000 em ajustes de avaliação patrimonial
e diminuição de R$ 150.000 no resultado do exercício.
(E) Diminuição de R$ 150.000 em ajustes de avaliação
patrimonial e aumento de R$ 100.000 no resultado do
exercício.

64
Em 02/01/2017, a Cia. X possuía um equipamento cujo valor
contábil era de R$100.000 em seu balanço patrimonial (ativo
imobilizado).
Em janeiro de 2017 a Cia. X efetuou uma permuta por um
equipamento novo com a Cia. Y, cujo preço de compra era de
R$180.000. Além de entregar o equipamento, a Cia. X pagou
R$50.000, em dinheiro, à Cia. Y.
Assinale a opção que indica o valor do ativo imobilizado e o efeito
no resultado gerado pela transação, em janeiro de 2017.
(A) R$ 150.000; receita de zero.
(B) R$ 150.000; receita de R$ 30.000.
(C) R$ 180.000; receita de zero.
(D) R$ 180.000; receita de R$ 30.000.
(E) R$ 180.000; receita de R$ 80.000.
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Em 10/01/2017, uma entidade comprou estoques a prazo por
R$ 1.200.000, para pagamento em março de 2018. Caso a
transação tivesse sido à vista, o valor pago teria sido de
R$ 1.000.000.
Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis feitos pela
entidade ao efetuar a compra.
(A) D - Estoques: R$ 1.200.000;
C - Fornecedores: R$ 1.200.000.
(B) D - Estoques: R$ 1.200.000;
C - Despesa financeira a pagar: R$ 200.000;
C - Fornecedores: R$ 1.000.000.
(C) D - Estoques: R$ 1.000.000;
C - Fornecedores: R$ 1.000.000.
(D) D - Estoques: R$ 1.000.000;
D - Despesa: R$ 200.000;
C - Fornecedores: R$ 1.200.000.
(E) D - Estoques: R$ 1.000.000;
D - Despesa financeira a apropriar: R$ 200.000;
C - Fornecedores: 1.200.000.

O Balancete de uma entidade apresentava os seguintes saldos,
em 31/12/2017:

66
As contas listadas a seguir podem ser classificadas como Receitas
Financeiras na elaboração da Demonstração do Resultado do
Exercício, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Descontos obtidos.
(B) Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto.
(C) Receitas sobre outros investimentos temporários.
(D) Prêmio de resgate de títulos.
(E) Receita com equivalência patrimonial.

•
•
•
•
•

Disponibilidades: R$ 50.000;
Estoques com previsão de vendas em 420 dias: R$ 80.000;
Clientes com vencimento em 390 dias: R$ 40.000;
Perdas estimadas com estoques: R$ 8.000;
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa de
clientes: R$ 2.000;
• Contas a receber pela venda de um terreno em 90 dias: R$
60.000;
• Veículo: R$ 50.000;
• Seguro do veículo pago antecipadamente, em 01/01/2017,
apropriado mensalmente de forma linear por dois anos: R$
12.000;
• Depreciação acumulada do veículo: R$ 10.000;
• Perda por teste de recuperabilidade do veículo: R$ 5.000.
Assinale a opção que indica o valor do ativo circulante no balanço
patrimonial da entidade, em 31/12/2017:
(A) R$ 110.000.
(B) R$ 116.000.
(C) R$ 121.000.
(D) R$ 154.000.
(E) R$ 188.000.

69
Uma entidade apresentava, em 31/12/2017, o seguinte balanço
patrimonial:

67
Assinale a opção que indica, no patrimônio líquido de uma
sociedade empresária, o item que faz parte da reserva de lucro.
(A) O ágio na emissão de ações.
(B) A reserva especial de ágio na incorporação.
(C) A reserva de incentivos fiscais.
(D) A alienação de bônus de subscrição.
(E) A alienação de partes beneficiárias.
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AC
Ca i xa

120.000

Ati vo Tota l

120.000

PC
s a l á ri os a pa ga r
PL
ca pi ta l s oci a l
Pa s s i vo + PL

20.000
100.000
120.000

Em janeiro de 2018, aconteceram os seguintes fatos:
•

Compra de estoque por R$ 100.000, sendo metade à vista e
metade para pagamento em 15/01/2019;
• Compra de móveis para o escritório por R$ 40.000, para
pagamento em 10/12/2018;
• Contração de empréstimo com sócio da entidade no valor de
R$30.000, para pagamento em 01/06/2018;
• Reconhecimento de despesas gerais no valor de R$6.000, que
serão pagas no mês seguinte.
Assinale a opção que indica o valor do passivo circulante da
entidade, em 31/01/2018:
(A) R$ 66.000.
(B) R$ 96.000.
(C) R$ 116.000.
(D) R$ 126.000.
(E) R$ 146.000.
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73

No Balanço Patrimonial de uma entidade, as aplicações de
recursos representam
(A) o ativo.
(B) o passivo.
(C) o patrimônio líquido.
(D) o ativo e o patrimônio líquido.
(E) o passivo e o patrimônio líquido.

Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial em
31/12/2016:

71
Uma livraria não possuía, em 31/12/2016, estoque do livro
Contabilidade. Em janeiro de 2017, ela adquiriu quinhentas
unidades do livro por R$ 35.000. Na compra, incorreu em frete
para transporte dos livros, no valor de R$ 3.000. Além disso,
mandou preparar folhetos para divulgação exclusiva desse livro,
no valor de R$ 5.000.
Em janeiro de 2017, o livro começou a ser vendido por R$ 100.
Nesse mês, cem livros foram vendidos.
Em fevereiro de 2017, a livraria passou a vender o livro a R$ 80,
sendo que cinquenta unidades foram vendidas.
Em março de 2017, o preço do livro passou a R$ 70 e duzentas
unidades foram vendidas.
Em abril de 2017, a livraria aumentou o preço do livro para R$ 85.
No mês, quarenta unidades foram vendidas.
Assinale a opção que indica o valor do custo das mercadorias
vendidas referente ao livro na Demonstração do Resultado do
Exercício, de janeiro a abril da livraria.
(A) R$ 28.200,00.
(B) R$ 28.440,00.
(C) R$ 29.640,00.
(D) R$ 30.000,00.
(E) R$ 33.540,00.

72
Uma entidade apresentou os seguintes saldos em seu balancete
de 31/12/2017:
Vendas de mercadorias:
R$ 500.000;
Estoque final de mercadorias:
R$ 100.000;
Estoque inicial de mercadorias:
R$ 150.000;
Venda de ativo imobilizado:
R$ 100.000;
Compras de mercadorias:
R$ 300.000;
Custo do ativo imobilizado vendido:
R$ 70.000;
Despesas administrativas:
R$ 50.000;
Despesas comerciais:
R$ 40.000;
Dividendos:
R$ 10.000;
Despesa financeira:
R$ 30.000;
Reserva para contingências:
R$ 12.000;
Imposto sobre a renda e contribuição social: 34% sobre o lucro
antes do imposto sobre a renda e contribuição social.
Assinale a opção que indica o lucro líquido apresentado pela
entidade, em 31/12/2017, dado que todas as receitas são
tributáveis e todas as despesas são dedutíveis.
(A) R$ 29.600,00.
(B) R$ 31.680,00.
(C) R$ 33.000,00.
(D) R$ 39.600,00.
(E) R$ 59.400,00.
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Ati vo Ci rcul a nte
Ca i xa
Ati vo Imobi l i za do
Terreno
Veícul os
Dep.Ac.
Tota l

20.000
20.000
130.000
80.000
60.000
- 10.000
150.000

Pa tri môni o Líqui do

150.000

Tota l

150.000

O veículo é depreciado pelo método de quotas constantes e tem
vida útil de 5 anos, sem valor residual.
Em 31/12/2017, a entidade fez um teste de recuperabilidade de
seus ativos e constatou que:
• O terreno poderia ser vendido por R$ 70.000. Se utilizado
poderia trazer retorno de R$ 60.000;
• Os veículos poderiam ser vendidos por R$ 40.000. Se
utilizados poderiam trazer retorno de R$ 35.000.
Em 02/01/2018, a entidade vendeu o terreno por R$ 75.000 e os
veículos por R$ 42.000.
Assinale a opção que indica o lucro obtido com a venda de ativo
imobilizado na Demonstração do Resultado do Exercício de
entidade, em 31/01/2018, sem considerar os efeitos fiscais.
(A) R$ 7.000,00
(B) R$ 9.000,00
(C) R$ 12.000,00
(D) R$ 19.000,00
(E) R$ 22.000,00

74
Sobre os objetivos da análise vertical do balanço patrimonial de
uma entidade, assinale a afirmativa correta.
(A) Detectar a composição percentual das receitas e despesas,
evidenciando aquelas que mais influenciaram na formação do
resultado.
(B) Verificar o comportamento de cada aplicação e a origem dos
recursos que compõem o patrimônio da entidade.
(C) Mostrar a evolução de cada componente que compõe o
patrimônio da entidade, período a período.
(D) Visualizar de modo objetivo e direto a representatividade de
cada componente que compõe o patrimônio da entidade.
(E) Medir a posição financeira da entidade.

75
Um analista deseja analisar a evolução do resultado de uma
entidade.
Seu foco deve ser a análise
(A) horizontal.
(B) vertical.
(C) de rentabilidade.
(D) de lucratividade.
(E) de liquidez.
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Uma entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial, em
31/12/2017.

Uma entidade apresentava, em 31/12/2017, a seguinte
Demonstração do Resultado do Exercício:

Ativo
Circulante
Ca ixa
Es toques
Aluguel a ntecipa do
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aluguel a ntecipa do
Conta s a receber
Imobilizado
Terreno
Ati vo Tota l

DRE- 31/12/2017
Recei ta de Vendas
800.000
Cus to das Merca dori a s Vendi das
- 600.000
Res ul ta do Bruto
200.000
Des pes a s Opera ci onai s
- 100.000
LAIR
100.000
Impos to de Renda e contri bui çã o s oci al - 34.000
Lucro Líqui do
66.000
Sobre os índices de margem bruta e de margem líquida da
entidade, assinale a opção correta.
(A) A margem bruta é 8,25%, enquanto a margem líquida é 25%.
(B) A margem bruta é 12,5%, enquanto a margem líquida é 25%.
(C) A margem bruta é 25%, enquanto a margem líquida é 8,25%.
(D) A margem bruta é 25%, enquanto a margem líquida é 33%.
(E) A margem bruta é 33%, enquanto a margem líquida é 12,5%.

580.000
262.000
200.000
50.000
12.000
318.000
298.000
36.000
262.000
20.000
20.000
580.000

Passivo
Circulante
Sa lá ri os a pa ga r
Fornecedores
não Circulante

280.000
175.000
30.000
145.000
105.000

Conta s a pa ga r
Patrimônio Líquido

105.000
300.000

Pa ss i vo + PL

580.000

Assinale a opção correta em relação aos índices de liquidez (com
valores arredondados).
(A) A liquidez corrente é de 1,5.
(B) A liquidez seca é de 0,94.
(C) A liquidez seca é de 1,21.
(D) A liquidez imediata é de 0,76.
(E) A liquidez geral é de 2,07.

77
Uma sociedade empresária apresenta endividamento geral
de 0,70. Isso significa que
(A) ela é capaz de pagar 70% de suas dívidas de curto prazo com
os seus ativos de curto prazo.
(B) ela é capaz de pagar 70% de suas dívidas totais com os seus
ativos com realização a curto e a longo prazo.
(C) seus ativos totais correspondem a 70% de seus passivos
totais.
(D) do seu ativo total, 30% são financiados por capital próprio.
(E) de suas dívidas, 30% correspondem a passivos sobre os quais
incidem juros.

80
Assinale a opção que indica a diferença entre o índice da margem
de lucro genuinamente operacional (MGO) e o da margem
operacional líquida (MOL).
(A) A MGO não leva em consideração os juros e o resultado com
operações descontinuadas e a MOL leva.
(B) A MGO não leva em consideração os impostos e os
dividendos distribuídos e a MOL leva.
(C) A MGO não leva em consideração os juros e os impostos e a
MOL leva.
(D) A MGO não leva em consideração as despesas e as receitas
com a venda de ativo imobilizado e a MOL leva.
(E) A MGO não leva em consideração a receita com equivalência
patrimonial e o resultado com operações descontinuadas e a
MOL leva.

78
Uma entidade apresentou índice de imobilização de 1,1, em
2016, e de 0,5, em 2017.
Assinale a opção que indica uma causa para a diminuição do
índice.
(A) Integralização de capital social em dinheiro.
(B) Reconhecimento de perdas estimadas com estoque.
(C) Venda de participação em outras empresas com prejuízo.
(D) Venda de ativo intangível pelo valor de custo.
(E) Contratação de mais funcionários.
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