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 Além deste caderno, contendo 70 (setenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de textos definitivos da questão 
discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões 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 o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

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

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

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

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

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

 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! 

 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão de respostas e 
preenchimento da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

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

 

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

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

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

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as 
opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever 
essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do 
sentido original, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque 
os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso 
sofre e é tirano e verdugo de si próprio. 

(B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / 
Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles 
são louvados. 

(C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / 
Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade 
alheia. 

(D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / 
Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume 
muito. 

(E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os 
dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária 
por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não 
envelhecem. 

2  

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia 
ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra 
o inimigo”. 

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma 
modificação de forma adequada. 

(A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o 
problema precisa de dissolução urgente. 

(B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa 
questão merece um exame detalhado. 

(C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá 
uma reinauguração próxima. 

(D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os 
doces de forma idêntica. 

(E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / 
o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do 
partido. 

3  

Em todas as frases abaixo substituímos por um particípio o 
segmento sublinhado. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido. 

(B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados. 

(C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, 
situado. 

(D) Os presos que estão nessa cela / inseridos. 

(E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada. 

4  

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”. 

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é: 

(A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / 
contemplando. 

(B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar. 

(C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará. 

(D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem. 

(E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar. 

5  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado não apresenta 
uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto 
da frase). 

(A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu. 

(B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior. 

(C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime. 

(D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para 
escapar. 

(E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde. 

6  

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à 
ideia de “movimento”. 

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado 
adequadamente para o contexto da frase. 

(A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos 
começaram a dançar com movimentos frenéticos. 

(B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha 
ritmada. 

(C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com 
movimentos oscilantes. 

(D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório. 

(E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva. 

7  

Assinale a frase em que há problema de norma culta em função 
da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”. 

(A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por 
menor que seja. 

(B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir. 

(C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica. 

(D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado. 

(E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida. 

8  

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE. 

(A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o 
futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”. 

(B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados 
a repetir-lhe”. 

(C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”. 

(D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o 
futuro ainda lhe aguardará”. 

(E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e 
você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”. 
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9  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / 
“boa” com diferentes sentidos. 

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo 
inadequado para esse adjetivo. 

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta. 

(B) É um prazer navegar com bom tempo / estável. 

(C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / 
barato. 

(D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado. 

(E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível. 

10  

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. 

Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo. 

(A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo. 

(B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha. 

(C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato. 

(D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja. 

(E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11  

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de 
certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 
laboratórios em partes proporcionais aos números  
3, 4, 5, 6 e 7. 

O laboratório que receber a menor quantidade receberá  

(A) 190 litros. 

(B) 192 litros. 

(C) 194 litros. 

(D) 196 litros. 

(E) 198 litros. 

12  

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 
60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, 
pelas visitas às obras. 

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a 
visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte 
permaneceu igual. 

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório 
representa, aproximadamente, 

(A) 37%. 

(B) 39%. 

(C) 41%. 

(D) 43%. 

(E) 45%. 

13  

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do 
estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de 
aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. 

Considere as informações: 

• Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 
dias. 

• Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 
dias. 

• Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 
dias. 

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são 
considerados como dias de permanência no CT. 

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no 
CT foi 

(A) 27. 

(B) 28. 

(C) 29. 

(D) 30. 

(E) 31. 

14  

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em 
cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e 
outro em Santa Rita. 

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras: 

 Miguel é mais velho que o cabedelense. 

 Artur nasceu em Patos. 

 Heitor não é o mais novo. 

É correto concluir que  

(A) Miguel é mais novo que Artur. 

(B) Heitor nasceu em Santa Rita. 

(C) o santa-ritense é o mais velho. 

(D) o cabedelense é mais velho que Miguel. 

(E) Artur é mais velho que o patoense. 

15  

Carlos considera que um número é agradável quando a soma dos 
seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 
foi agradável pois 2 + 0 + 0 + 5 = 7, e o de 2039 será também, pois 
2 + 0 + 3 + 9 = 14. 

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi 
igual a 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 14. 

16  

O valor da expressão numérica 

22022 − 22021 − 22020 + 22019

22020 − 22019
 

é 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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17  

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” 
quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por 

exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 42. 

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores 
do que 2023 é 

(A) 28. 

(B) 34. 

(C) 42. 

(D) 44. 

(E) 48. 

18  

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que: 

 A razão de W para X é 4:3 

 A razão de Y para Z é 3:2 

 A razão de Z para X é 1:6 

A razão de X+Y para Z+W é 

(A) 5:6 

(B) 4:7 

(C) 3:5 

(D) 6:11 

(E) 8:11 

19  

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é 
divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse 
número obtém-se o outro número. 

A diferença entre o maior e o menor número é 

(A) 13222. 

(B) 14644. 

(C) 15876. 

(D) 17732. 

(E) 18207. 

20  

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças: 

 Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor 
do Treze. 

 Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do 
Campinense. 

 Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é 
torcedora do Botafogo. 

 Lúcia não é torcedora do Botafogo. 

É correto concluir que 

(A) Luiz é torcedor do Treze. 

(B) Gerson é torcedor do Botafogo. 

(C) Luiz não é torcedor do Botafogo. 

(D) Débora é torcedora do Campinense. 

(E) Lúcia é torcedora do Treze. 

 

Atualidades 

21  

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar 
Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, 
marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições 
de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão 
da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado 
em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo 
nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do 
Prémio Leya, venceu também importantes competições como o 
Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020. 

(adap. wikipedia) 

O texto refere-se ao romance 

(A) Torto Arado. 

(B) Baixo Esplendor. 

(C) Tudo é Rio. 

(D) Vista Chinesa. 

(E) Anos de Chumbo e Outros Contos. 

22  

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que 
visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam 
diversos problemas ambientais associados às mudanças 
climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização 
que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão 
de gases poluentes a alcançá-las.  

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando 
um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe 
uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis 
para serem comercializados com os países que não alcançaram 
suas metas. 

A geração do crédito é realizada à medida que os países 
esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento 
sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. 
Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de 
desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso 
de fontes de energia alternativas, entre outros. 

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado) 

O texto refere-se aos créditos de 

(A) Hidrogênio. 

(B) Oxigênio. 

(C) Carbono. 

(D) Enxofre. 

(E) Silício.  
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23  

 
O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos 
Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu 
de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno 
de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. 
Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de 
uma inflação mais alta. 

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos 
EUA, podem ser citados: 

I. O movimento de alta nas taxas de juros. 

II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos 
(pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus. 

III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos 
de Covid. 

IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

24  

 
Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de 
novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou 
sempre por diversos movimentos artísticos da música popular 
brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, 
fundamentalmente, ao seguinte movimento: 

(A) Bossa Nova. 

(B) Jovem Guarda. 

(C) BRock. 

(D) Tropicalismo. 

(E) Mangue Beat. 

25  

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por 
crises políticas que afetaram vivamente seus Parlamentos. Um 
caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde 
sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União 
Europeia, no episódio conhecido como brexit. 

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V): 

I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, 
esteve à frente do governo por ocasião das intensas 
negociações com a União Europeia que culminaram no brexit. 
Vitoriosa no brexit, deixou o cargo de Primeira-Ministra 
pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão. 

II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido 
Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson 
tentou desfazer o brexit. Com isso, administrou crise após 
crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois 
episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa 
na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no 
auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu 
a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma 
pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a 
renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de 
Johnson, em 2021.  

III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-
Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem 
entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador 
nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política 
econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

As descrições são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – V. 

 

Legislação Básica 

26  

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de 
provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para 
resolver um grave problema particular, afeto à administração de 
uma empresa deixada por seu falecido pai. 

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa  
natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente 
informado que 

(A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, 
a lei não prevê licença dessa natureza. 

(B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de 
dois anos, sendo que Joana somente receberia sua 
remuneração no primeiro ano. 

(C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou 
cessada por decisão superveniente. 

(D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a 
pedido de Joana ou no interesse do serviço. 

(E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem 
prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do 
serviço. 
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27  

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o 
tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que 
todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente 
relacionado às suas atividades finalísticas. 

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não 
governamental “amigos da privacidade” consultou o seu 
advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que 

(A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que 
deve ser regida por legislação específica. 

(B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, 
que pode ser livremente realizado por órgão público ou por 
pessoa jurídica de direito privado. 

(C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos 
dados pessoais. 

(D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso 
concreto, à luz dos interesses envolvidos;  

(E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, 
não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, 
sem o consentimento do titular dos dados. 

28  

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao 
fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade 
competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor 
a respeito do referido débito. 

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a 
autoridade competente 

(A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até 
a quitação do débito. 

(B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

(C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus 
vencimentos. 

(D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus 
vencimentos. 

(E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas 
funções até quitar o débito existente, mediante desconto 
mensal não superior a 10% dos seus vencimentos. 

29  

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado 
benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando 
que Maria figurava como parte interessada em um processo 
administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe 
aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as 
referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último 
processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas 
alegações.  

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), é correto afirmar que 

(A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto 
controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer 
outro fim que não aquele indicado pelo titular. 

(B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na 
LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para 
os fins pretendidos pelo servidor. 

(C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para 
o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados 
em seu prejuízo. 

(D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora 
dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe 
aprouver. 

(E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria 
caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público. 

30  

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício 
de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em 
sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, 
viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. 

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que 
João deve ser 

(A) necessariamente aposentado. 

(B) necessariamente exonerado. 

(C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a 
ocorrência da vaga. 

(D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a 
ocorrência de vaga. 

(E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos. 
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Conhecimentos Específicos 

31  

No ano de X1, uma sociedade empresária vendeu R$200.000 de 
seu estoque por R$500.000, sendo que houve um abatimento de 
10% do valor por conta de problemas ocorridos na entrega dos 
produtos. 

Da receita, metade do valor foi recebida em X1, enquanto o 
restante deverá ser recebido em X2. A sociedade empresária 
estima inadimplência de 2%.  

Ainda, a sociedade empresária paga a seus vendedores, no 
momento da venda, comissão de 5% sobre o preço. 

No ano, também foram reconhecidas despesas administrativas de 
R$80.000. 

Assinale a opção que indica o Lucro Bruto da sociedade 
empresária contabilizado em 31/12/X1. 

(A) R$223.000. 

(B) R$250.000. 

(C) R$423.000. 

(D) R$427.500. 

(E) R$450.000. 

32  

De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual- Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro, em uma entidade, um ativo 
deve 

(A) ter liquidez. 

(B) ser mensurado pelo custo. 

(C) relacionar-se com os proprietários da entidade. 

(D) apresentar o potencial de produzir benefícios econômicos. 

(E) representar um recurso financeiro para a entidade que o 
apresenta. 

33  

Em 31/12/X0, uma sociedade empresária não apresentava 
obrigações com terceiros e nem ativos intangíveis. Já o seu 
patrimônio líquido era de R$800.000. 

Na data, o ativo circulante era de R$200.000 e o ativo imobilizado 
era o dobro do ativo realizável a longo prazo. 

Assinale a opção que indica o saldo do grupo Investimentos, no 
ativo da sociedade empresária, considerando que este é igual ao 
saldo do ativo realizável a longo prazo. 

(A) R$120.000. 

(B) R$150.000. 

(C) R$200.000. 

(D) R$300.000. 

(E) R$450.000. 

34  

Em 31/12/X0, uma entidade adquiriu um instrumento financeiro 
para venda futura por R$50.000. A entidade costuma reconhecer 
o valor justo das variações de seus ativos financeiros no 
patrimônio líquido. 

Em 31/12/X1, o instrumento financeiro rendeu juros de R$5.000 
e apresentava valor de mercado de R$58.000. 

Assinale a opção que indica a contabilização da contrapartida do 
aumento em Instrumento financeiro em 31/12/X1. 

(A) Reserva de Lucros de R$58.000 na Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. 

(B) Ajustes de Avaliação Patrimonial de R$8.000 na 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

(C) Receita de R$3.000 na Demonstração do Resultado do 
Exercício e Reserva de Lucros de R$5.000 na Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido. 

(D) Receita de R$5.000 na Demonstração do Resultado do 
Exercício e Reserva de Lucros de R$3.000 na Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido. 

(E) Receita de R$5.000 na Demonstração do Resultado do 
Exercício e Ajustes de Avaliação Patrimonial de R$3.000 na 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

35  

Assinale a opção que indica uma transação que não impacta o 
saldo do ativo total. 

(A) Compra a prazo de estoques. 

(B) Aumento de capital social por meio de um  terreno. 

(C) Reconhecimento de provisão para contingências. 

(D) Reconhecimento e pagamento de despesa de salários. 

(E) Reconhecimento da despesa de depreciação de ativo 
imobilizado. 

36  

Uma entidade produz e vende roupas para festas. Em outubro de 
X0, ela recebeu R$10.000 de um cliente pela compra de uma 
roupa que deverá ser entregue em dezembro do mesmo ano. Os 
custos para a produção da roupa, que será iniciada em 
novembro,  estão estimados em R$7.000. 

Assinale a opção que indica o impacto no balanço patrimonial da 
entidade em outubro de X0. 

(A) Aumento no ativo: R$3.000; Aumento no passivo: R$3.000. 

(B) Aumento no ativo: R$10.000; Aumento no passivo: R$10.000. 

(C) Aumento no ativo: R$3.000; Aumento no patrimônio líquido: 
R$3.000. 

(D) Aumento no ativo: R$10.000; Aumento no patrimônio 
líquido: R$10.000. 

(E) Aumento no ativo: R$10.000; Aumento no passivo: R$7.000; 
Aumento no patrimônio líquido: R$3.000. 
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37  

De acordo com a NBC TG 16 (R2)– Estoques, o custo dos estoques 
pode não ser recuperável se esses ativos estiverem danificados 
ou se total ou parcialmente obsoletos. 

A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor 
realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser 
reconhecidas como 

(A) despesa no período em que a redução ocorrer. 

(B) despesa antecipada no período em que a redução ou a perda 
ocorrerem. 

(C) despesa no período em que o valor pela venda do estoque for 
recebido. 

(D) provisão para perda de estoques no período em que a 
redução ocorrer. 

(E) provisão para perda de estoques no período em que a venda 
do estoque ocorrer. 

38  

Uma sociedade empresária tinha como atividade fim a prestação 
de serviços de educação. Ela possuía um prédio de 10 andares, 
que funcionava do seguinte modo: 

 Andares 1 a 5: prestação de serviços 

 Andares 6 e 7: aluguel para que terceiros prestem serviços 

 Andares 8: aluguel para que seus funcionários originados de 
outras cidades residam 

 Andares 9 a 10: aluguel para que terceiros residam 

Cada andar do prédio era avaliado por R$2 milhões. 

Assinale a opção que indica a contabilização relacionada ao 
prédio no balanço patrimonial da sociedade empresária: 

(A) Ativo Realizável a Longo Prazo- R$2 milhões; Investimentos- 
R$4 milhões e Ativo Imobilizado- R$14 milhões. 

(B) Ativo Realizável a Longo Prazo- R$4 milhões; Investimentos- 
R$6 milhões e Ativo Imobilizado- R$10 milhões. 

(C) Investimentos- R$6 milhões e Ativo Imobilizado- R$14 
milhões. 

(D) Investimentos- R$8 milhões e Ativo Imobilizado- R$12 
milhões. 

(E) Investimentos- R$10 milhões e Ativo Imobilizado- R$10 
milhões. 

39  

Uma sociedade empresária tinha uma van que era utilizada para 
o deslocamento de seus funcionários. A van foi comprada em 
01/01/X1 por R$200.000 e tinha vida útil avaliada em 10 anos. A 
sociedade empresária não estimava valor residual e depreciava 
os seus ativos imobilizados de acordo com o método da linha 
reta. 

Em 31/12/X4, a sociedade empresária estimou que o valor justo 
líquido de despesas de venda da van era de R$135.000. Já o valor 
em uso era de R$100.000. 

Assinale a opção que indica se há necessidade de 
reconhecimento de uma despesa relacionada à perda por 
recuperabilidade da van e, caso, positivo, por qual valor. 

(A) Sim. R$10.000. 

(B) Sim. R$15.000. 

(C) Sim. R$20.000. 

(D) Sim. R$35.000. 

(E) Não há. 

40  

Uma sociedade empresária tem uma dívida operacional com 
vencimento em 14 meses. Essa dívida é apresentada no balanço 
patrimonial como passivo circulante. 

Assinale a opção que indica a circunstância que permite essa 
contabilização. 

(A) O passivo é com o acionista controlador. 

(B) O passivo decorre de uma dívida tributária. 

(C) O passivo é com uma empresa em recuperação judicial. 

(D) O passivo é com uma instituição financeira que tem o 
histórico de permitir a renegociação da dívida. 

(E) O passivo é com fornecedores e a empresa que adquiriu o 
estoque tem ciclo operacional de 15 meses. 

41  

Em 01/07/X0, uma entidade obteve um empréstimo bancário no 
valor de R$48.000. O montante foi recebido nesta data. A 
entidade elabora demonstrações contábeis mensais. 

O empréstimo deverá ser pago em 48 parcelas mensais no valor 
de R$1.000, a partir de 01/08/X0. Junto com a parcela, a entidade 
deve pagar mensalmente R$200, a título de juros. 

Assinale a opção que indica o montante apresentado, 
respectivamente, como passivo circulante e como passivo não 
circulante em 01/07/X0. 

(A) R$6.000 e R$42.000. 

(B) R$7.200 e R$50.400. 

(C) R$12.000 e R$36.000. 

(D) R$18.000 e R$30.000. 

(E) R$21.600 e R$36.000. 

42  

Uma entidade apresentava, em seu Balanço Patrimonial, os 
seguintes saldos em seu ativo em 31/12/X0: 

 Disponibilidades: R$40.000 

 Contas a receber de clientes(420 dias): R$200.000 

 Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa: 
R$10.000 

 Ajuste a valor presente a apropriar sobre Clientes: R$15.000 

 Veículo utilizado para entregas: R$80.000 

 Depreciação acumulada do veículo: R$20.000 

 Seguro do carro pago antecipadamente com apropriação 
mensal e linear por 24 meses: R$12.000 

Assinale a opção que indica o total do ativo circulante da 
entidade em 31/12/X0. 

(A) R$21.000. 

(B) R$30.000. 

(C) R$40.000. 

(D) R$46.000. 

(E) R$55.000. 
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43  

Em relação ao Balanço Patrimonial, assinale a opção correta, de 
acordo com a NBC TG 26 (R5)– Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 

(A) A nomenclatura de contas utilizada e sua ordem de 
apresentação ou agregação de itens semelhantes não podem 
ser modificadas. 

(B) A entidade deve julgar a adequação da apresentação de 
contas adicionais separadamente com base na avaliação nos 
montantes dos ativos e na liquidez dos passivos. 

(C) Uma entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos 
e subtotais nos balanços patrimoniais sempre que sejam 
relevantes para o entendimento da posição financeira e 
patrimonial da entidade. 

(D) A utilização de distintos critérios de mensuração de classes 
semelhantes de ativos sugere que suas naturezas ou funções 
são parecidas, apesar de serem apresentadas em contas 
separadas. 

(E) Na situação em que a entidade apresente separadamente 
seus ativos e passivos circulantes e não circulantes, os 
impostos diferidos ativos devem ser classificados como ativos 
circulantes e os passivos como passivos circulantes. 

44  

Uma entidade apresenta uma análise das despesas em sua 
Demonstração do Resultado do Exercício utilizando uma 
classificação baseada na sua natureza, uma vez que acredita que 
este critério oferece informação confiável e mais relevante. 

Assinale a opção que indica um item apresentado na 
demonstração do resultado de acordo com o método da natureza 
do gasto. 

(A) Despesas de vendas. 

(B) Despesas administrativas. 

(C) Despesas operacionais. 

(D) Custo dos produtos e serviços vendidos. 

(E) Despesa com benefícios a empregados. 

45  

De acordo com a NBC TG 26 (R5)– Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, quando os itens de receita e despesa 
são materiais, sua natureza e montantes devem ser divulgados 
separadamente. 

Entre as circunstâncias que dão origem à divulgação separada de 
itens de receitas e despesas estão as seguintes, à exceção de 
uma. Assinale-a. 

(A) Solução de litígios. 

(B) Unidades operacionais descontinuadas. 

(C) Depreciação de ativos imobilizados e amortização de ativos 
intangíveis. 

(D) Reduções nos estoques ao seu valor realizável líquido, assim 
como as suas reversões. 

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

46  

No exercício de X0, uma sociedade empresária constituiu reserva 
para contingências, no valor de R$20.000, pois previa uma perda 
extraordinária futura. 

Assinale o efeito que pode ocorrer em decorrência da 
constituição desta reserva. 

(A) Antecipação de possíveis prejuízos. 

(B) Obediência ao regime de competência. 

(C) Economia de imposto de renda a pagar. 

(D) Reconhecimento de perdas possíveis realizadas. 

(E) Uniformização dos dividendos anuais distribuídos. 

47  

Uma entidade apresentava os seguintes saldos em 31/12/X0: 

 Disponibilidades: R$10.000 

 Contas a receber de Clientes em janeiro de X1: R$5.000 

 Ações preferenciais resgatáveis em janeiro de X1: R$18.000 

 Título do governo federal com prazo de vencimento em 
fevereiro de X1: R$8.000 

 Investimento com prazo de vencimento em março de X1, 
sujeito à flutuação de valor: R$15.000 

 Estoques com estimativa de venda no primeiro semestre de 
X1: R$12.000 

Assinale a opção que indica o saldo do Caixa e equivalentes de 
caixa, evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa em 
31/12/X0. 

(A) R$18.000. 

(B) R$36.000. 

(C) R$41.000. 

(D) R$51.000. 

(E) R$56.000. 

48  

Assinale a opção que indica, respectivamente, exemplos de fluxos 
de caixa relacionados às atividades de investimento e de 
financiamento em uma sociedade que presta serviços de 
consultoria. 

(A) caixa recebido pela emissão de debêntures e amortização de 
empréstimos e financiamentos. 

(B) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado e 
adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros. 

(C) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos 
disponíveis para venda futura e caixa recebido pela emissão 
de ações. 

(D) recebimentos de caixa provenientes da venda de 
instrumentos patrimoniais e pagamentos em caixa a 
investidores para resgatar ações da entidade. 

(E) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos de 
dívida de outras entidades e recebimentos de caixa pela 
amortização de empréstimos concedidos a terceiros. 
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49  

Uma sociedade empresária reconheceu os seguintes eventos no 
ano de X0: 

 Venda por R$200.000 à vista de estoque que tinha valor 
contábil de R$100.000. 

 Venda à vista de ativo imobilizado cujo valor contábil era de 
R$50.000 por R$60.000. 

 Reconhecimento e pagamento das despesas de salários a 
seus empregados (R$30.000) e de aluguel (R$24.000) 

 Reconhecimento da despesa de depreciação do ativo 
imobilizado: R$5.000 

 Reconhecimento de imposto de renda e contribuição social 
no valor de R$17.000 

Assinale a opção que indica o Valor Adicionado Total a Distribuir 
da sociedade empresária, de acordo com a NBC TG 09– 
Demonstração do Valor Adicionado. 

(A) R$75.000. 

(B) R$81.000. 

(C) R$86.000. 

(D) R$105.000. 

(E) R$110.000. 

50  

De acordo com a NBC TG 26 (R5)– Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, as entidades devem divulgar nas 
notas explicativas informação acerca dos principais pressupostos 
relativos ao futuro, e outras fontes principais da incerteza das 
estimativas à data do balanço, que tenham risco significativo de 
provocar modificação material nos valores contábeis de ativos e 
passivos durante o próximo. 

Em relação a esses ativos e passivos, analise os aspectos a seguir: 

I. sua natureza; 

II. seu valor contábil à data do balanço; 

III. seu valor de liquidação. 

As notas explicativas devem incluir detalhes informativos acerca 
do que se afirma em: 

(A) I, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 

51  

O desempenho da maioria das entidades do setor público pode 
ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação 
patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. 

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, isso 
acontece porque 

(A) essas entidades obtêm receitas por meio de transações com e 
sem contraprestação. 

(B) muitas entidades contabilizam as suas transações com base 
no regime de caixa, em detrimento ao regime de 
competência. 

(C) as normas contábeis para essas entidades não são 
abrangentes como as normas para as entidades com 
finalidade de lucro. 

(D) o objetivo principal destas entidades é prestar serviços à 
sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro 
aos investidores. 

(E) muitos programas do setor público são de longo prazo, e a 
capacidade para cumprir os compromissos depende dos 
tributos e das contribuições a serem arrecadados no futuro. 

52  

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, a elaboração 
das demonstrações contábeis aplicadas às entidades do setor 
público é fundamentada pela 

(A) continuidade das entidades deste setor. 

(B) capacidade para cumprir os compromissos no longo prazo. 

(C) prestação de contas e responsabilização (accountability). 

(D) comparação entre a execução orçamentária com o 
orçamento previsto. 

(E) regulação de entidades que operam em determinados 
setores da economia. 

53  

Uma entidade pública tem expectativa de ganho de uma causa, 
considerando a entrada de recursos provável. 

De acordo com a NBC TSP 03– Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, essa entidade deve 

(A) evidenciar um ativo contigente. 

(B) contabilizar um ativo circulante. 

(C) contabilizar um ativo não circulante. 

(D) reconhecer uma receita de transação com contraprestração. 

(E) reconhecer uma receita de transação sem contraprestração. 
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54  

Em janeiro de X0, uma entidade do setor público inicia a 
construção de uma ponte. 

Para a construção, a entidade obtém um empréstimo bancário de 
longo prazo sobre o qual incorrem juros mensais. Esses juros são 
capitalizados como custo da ponte. 

No período de junho a setembro de X0, o nível das águas é muito 
elevado, devido às chuvas de inverno comuns naquela região, de 
modo que há atraso na construção da ponte. Nesse período, 
apenas os trabalhos administrativos são feitos. 

Assinale a opção que indica a contabilização dos juros nos meses 
de junho a setembro de X0, de acordo com a NBC TSP 14- Custos 
de Empréstimos. 

(A) Perda. 

(B) Custo do ativo. 

(C) Despesa financeira. 

(D) Despesa operacional. 

(E) Empréstimos a pagar. 

55  

No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, as contas são 
agrupadas segundo suas funções, possibilitando gerar os 
aspectos a seguir, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) Determinar os resultados econômicos e financeiros dos 
exercícios posteriores. 

(B) Conhecer a composição e situação do patrimônio analisado, 
por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos. 

(C) Individualizar os devedores e credores, com a especificação 
necessária ao controle contábil do direito ou obrigação. 

(D) Controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de 
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres. 

(E) Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil, pelo 
método das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão, de 
maneira uniforme e sistematizada. 

56  

Em relação à avaliação e à mensuração dos elementos 
patrimoniais nas entidades do setor público assinale a afirmativa 
correta, de acordo com o MCASP. 

(A) Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas 
são ajustados a valor presente. 

(B) As aplicações financeiras de liquidez imediata são 
mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a 
data das demonstrações contábeis. 

(C) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor 
original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à 
taxa de câmbio vigente na data da transação. 

(D) Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em 
conta de resultado, a qual será reduzida ou anulada quando 
deixarem de existir os motivos que a originaram. 

(E) Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas 
são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos 
até a data de encerramento das demonstrações contábeis. 

57  

Duas entidades celebram um contrato de concessão de serviço 
público. 

De acordo com o contrato, o parceiro privado deverá construir 
uma estrada e prestar os serviços de manutenção necessários 
para o seu bom funcionamento. Este será remunerado pela 
cobrança de pedágio dos usuários da estrada. 

Por conta dos altos valores do pedágio, o parceiro público 
subsidia o projeto mediante contraprestação pública ao parceiro 
privado. 

O contrato representa uma 

(A) parceria público-privada na modalidade concessão 
patrocinada. 

(B) parceria público- privada na modalidade concessão 
administrativa. 

(C) concessão comum na modalidade concessão de serviço 
público. 

(D) concessão comum na modalidade concessão de serviço 
público precedida de execução de obra pública. 

(E) concessão comum na modalidade concessão de bem público. 

58  

De acordo com o MCASP, os principais tipos de operações de 
crédito são empréstimo, financiamento e arrendamento 
mercantil (leasing). 

Assinale a opção que indica uma diferença entre empréstimos e 
financiamentos. 

(A) Nos empréstimos, os juros e os encargos são menores, 
enquanto nos financiamentos eles são maiores. 

(B) Os empréstimos são de longo prazo, enquanto os 
financiamentos são de curto/médio prazo. 

(C) Nos empréstimos, há uma análise mais detalhada para a 
liberação dos recursos, enquanto nos financiamentos, a 
liberação dos recursos é mais simples. 

(D) Os empréstimos têm como objetivo a contratação de um 
serviço, enquanto os financiamentos tem como objetivo a 
aquisição de um bem. 

(E) Os empréstimos não possuem finalidade específica, enquanto 
nos financiamentos, os recursos financeiros liberados devem 
ser usados com uma finalidade específica. 

59  

Os recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado destinados a atender despesas de 
manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade 
pública específica, mas que não correspondam a uma 
contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou a 
transferência são classificados como receitas 

(A) Correntes- contribuições. 

(B) Correntes- transferências correntes. 

(C) Correntes- receitas de serviços. 

(D) De capital- operações de crédito. 

(E) De capital- transferências de capital. 
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60  

Depois de reconhecidas as receitas orçamentárias, podem 
ocorrer fatos supervenientes que ensejem a necessidade de 
restituições. 

No caso de restituição de receitas consideradas extintas, como a 
devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, 
quando a restituição for feita em exercício em que não houve 
transferência do respectivo convênio/contrato, a restituição deve 
ser contabilizada como 

(A) despesa extraorçamentária. 

(B) dedução de receita extraorçamentária. 

(C) despesa orçamentária. 

(D) dedução de receita orçamentária. 

(E) dedução de receita orçamentária até o limite do valor das 
transferências recebidas e despesa orçamentária o montante 
que ultrapassar o valor. 

61  

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, será dada 
ampla divulgação aos planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias e às prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio, entre outros. 

Essa determinação relaciona-se com o seguinte princípio 
orçamentário: 

(A) Unidade. 

(B) Legalidade. 

(C) Publicidade. 

(D) Universalidade. 

(E) Transparência. 

62  

No Anexo de Riscos de Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
se faz a avaliação 

(A) dos riscos realizados em comparação aos previstos. 

(B) do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

(C) dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas. 

(D) da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência 
social dos servidores públicos. 

(E) da evolução do patrimônio líquido, com destaque à origem e 
à aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

63  

Em relação à Lei Orçamentária Anual, a atualização monetária do 
principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar, de 
acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, 

(A) a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

(B) a variação do Cerificado de Depósito Bancário (CDI). 

(C) a variação da taxa de atualização da Caderneta de Poupança. 

(D) o refinanciamento da dívida pública prevista na lei 
orçamentária. 

(E) a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica. 

64  

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é vedada a 
aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para o financiamento 
de despesa corrente, salvo se destinada por lei: 

(A) a obrigações relacionadas aos Juros da Dívida Pública. 

(B) ao pagamento de salários referentes aos serviços básicos do 
país. 

(C) a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 

(D) aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. 

(E) a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 

65  

De acordo com a Lei nº 12.527/2011, a autenticidade representa 
a qualidade da informação 

(A) que não foi modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino. 

(B) coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações. 

(C) conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 
sistemas autorizados. 

(D) produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 

(E) submetida temporariamente à restrição de acesso público em 
razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado. 

66  

De acordo com Lei 12.527/2011, cabe aos órgãos e entidades do 
poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar, entre outros pontos, a gestão 
transparente da informação, o que é feito do seguinte modo: 

(A) propiciando amplo acesso e divulgação da informação. 

(B) permitindo a publicação nas revistas especializadas. 

(C) garantindo a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. 

(D) garantindo a adequação da informação às características 
qualitativas fundamentais. 

(E) implementando e acompanhando resultados dos programas, 
projetos e ações relacioncionados à informação. 

67  

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o processo licitatório tem 
os seguintes objetivos, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 
sustentável. 

(B) assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem 
como a justa competição. 

(C) evitar contratações com sobrepreço ou com preços 
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 
execução dos contratos. 

(D) celebrar parcerias da administração pública com entidades 
privadas com a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis. 

(E) assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de 
contratação mais vantajoso para a Administração Pública, 
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 
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68  

Assinale a opção que indica a fase do processo de licitação que é 
caracterizada pelo planejamento. 

(A) Preparatória. 

(B) De habilitação. 

(C) De julgamento. 

(D) De divulgação do edital de licitação. 

(E) De apresentação de propostas e lances. 

69  

O leilão representa uma modalidade de licitação, de acordo com 
a Lei nº 14.133/2021. 

Em relação a essa modalidade, é correto afirmar que 

(A) exige registro cadastral prévio e tem fase de habilitação. 

(B) tem divulgação restrita à publicação no diário oficial, de 
modo a controlar a publicidade e a competitividade. 

(C) deve ser homologado assim que concluída a fase de lances, 
superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo 
licitante vencedor, na forma definida no edital. 

(D) é restrito a contratações em que o objeto envolva inovação 
tecnológica ou técnica e em que haja impossibilidade de as 
especificações técnicas serem definidas com precisão 
suficiente. 

(E) pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado 
pela autoridade competente da Administração, sendo que em 
caso de leiloeiro oficial, a Administração deverá selecioná-lo 
mediante concurso. 

70  

Assinale a opção que indica um ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário, de acordo com a  
Lei nº 8.429/1992. 

(A) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

(B) Deixar de prestar contas no prazo devido quando esteja 
obrigado a fazê-lo. 

(C) Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial 
de concurso público, de chamamento ou de procedimento 
licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto 
ou indireto, ou de terceiros. 

(D) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão 
das atribuições e que deva permanecer em segredo, 
propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou 
colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 

(E) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, 
antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política 
ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou 
serviço. 
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Questão Discursiva 

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

 

O veículo é depreciado de acordo com o método da linha reta. Ele tem vida útil estimada em 5 anos. Ainda, não é considerado valor 
residual. 

Em janeiro de X1 aconteceram os seguintes fatos: 

 Pagamento da dívida referente aos salários. 

 Compra de R$200.000 em estoque. Do valor, 20% foi pago à vista e o restante será pago em 01/06/X1. 

 Venda de metade do estoque por R$180.000 para recebimento em 10/03/X1. A sociedade empresária estima inadimplência de 4%. 

 Reconhecimento e pagamento de despesas gerais no valor de R$20.000. 

 Reconhecimento da despesa de depreciação. 

 Venda do veículo por R$25.000 à vista. 

Apresente em 31/01/X1: 

a) Os saldos da Demonstração do Resultado do Exercício. 

b) Os saldos do Balanço Patrimonial. 

 
 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ativo Circulante 100.000 Passivo Circulante 30.000

Disponibilidades 100.000 Salários a pagar 30.000

Ativo não Circulante 20.000

Imobilizado Patrimônio Líquido 90.000

Veículos 30.000 Capital Social 100.000

Depreciação acumulada -10.000 Prejuízos Acumulados -10.000

Ativo Total 120.000 Passivo + PL 120.000
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