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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA – BLOCO I
QUESTÃO 1

De acordo com as concepções iniciais de Max Weber,
são características da burocracia
A o excesso de regras, a subjetividade e o mecanicismo.
B o individualismo, os registros escritos e a estrutura orgânica.
C a racionalidade, o compromisso profissional e a hierarquia
de autoridade.
D a divisão do trabalho, a flexibilidade organizacional
e a previsibilidade.
E a informalidade das comunicações, a impessoalidade
e o profissionalismo.

QUESTÃO 5

Na administração pública, uma entidade criada por lei específica,
com personalidade de direito público e patrimônio próprio,
que desempenha atribuições públicas típicas e tem capacidade
de autoadministração sob controle estatal é denominada
A
B
C
D
E

QUESTÃO 2

A formulação das políticas públicas, um dos principais resultados
das ações do Estado, constitui a fase em que são
A transformadas em ações rotinas e processos sociais.
B definidas as ações que serão adotadas para solucionar
problemas pertinentes à esfera pública da sociedade.
C avaliadas criticamente as informações sobre programas,
produtos e serviços governamentais.
D definidos objetivos, programas e linhas de ação.
E determinados os temas considerados merecedores
de intervenção pública.
QUESTÃO 3

A partir da Constituição da República de 1988, o federalismo
passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. No federalismo,
A os entes federados detêm autonomia financeira,
administrativa e política.
B qualquer ente federado está impedido de intervir em outro
ente federado.
C os entes federados são autônomos e soberanos.
D o poder central concentra o poder político.
E os municípios são subordinados aos estados.
QUESTÃO 4

As políticas públicas do governo federal são estabelecidas
no plano plurianual (PPA), um instrumento de planejamento
estratégico das ações governamentais cujo período de vigência
A é prorrogável por mais quatro anos, em caso de reeleição
do presidente da República.
B coincide com os quatro anos do mandato do presidente
da República eleito.
C tem início no segundo ano de um mandato governamental
e se encerra no final do primeiro ano do mandato seguinte.
D coincide com a vigência da lei de diretrizes orçamentárias
(LDO).
E está condicionado ao cumprimento das metas anteriormente
aprovadas.

ente de cooperação.
consórcio público.
autarquia.
fundação pública.
empresa governamental.
QUESTÃO 6

A participação popular, importante instrumento para a promoção
da transparência dos atos administrativos, pode se dar por meio de
A
B
C
D
E

inspeção.
avaliação de competências.
processo administrativo disciplinar.
audiência pública.
sindicância.
QUESTÃO 7

Vários atores participam e influenciam, direta ou indiretamente,
o processo de formulação de políticas públicas, a exemplo de atores
estatais ou públicos, entre os quais se incluem
A
B
C
D
E

os burocratas e os designados politicamente.
as organizações de terceiro setor e os meios de comunicação.
os empresários e as sociedades civis organizadas.
os grupos de interesse e os fornecedores.
os políticos e os grupos de pressão.
QUESTÃO 8

A avaliação constitui um instrumento imprescindível para o
conhecimento da viabilidade de programas e projetos
governamentais. Nesse sentido, avaliar a eficácia consiste em
A obter explicações a respeito de programas e projetos
governamentais a partir da perspectiva de pesquisadores.
B determinar ações que ajudem a otimizar o desempenho
de instituições e programas.
C avaliar a relação entre as metas e os instrumentos explícitos
e os resultados de determinado programa governamental.
D examinar a relação entre a implementação e o impacto
social de determinado programa governamental.
E avaliar a relação entre o esforço empregado para implementar
determinada política pública e os seus resultados.
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QUESTÃO 9

De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow,
o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são
necessidades
A
B
C
D
E

econômicas.
de estima.
sociais.
de segurança.
de autorrealização.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que apresenta atividade pública ou privada
vedada a auditores do estado do Rio Grande do Sul.
A cargo de mandatário de organização não governamental
B mandato eletivo de cargo público
C funções em entidades da administração indireta do estado,
observadas as prescrições constitucionais
D mandato gratuito e compatível com o exercício normal das
atribuições do cargo em entidade filantrópica sem fins
lucrativos
E cargo de magistério
QUESTÃO 14

QUESTÃO 10

O diagnóstico estratégico, em seu processo de análise externa
e interna, apresenta pontos fortes e pontos fracos, oportunidades
e ameaças. A esse respeito, assinale a opção correta.
A A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos
bem como das ameaças e das oportunidades são suficientes
para subsidiar o processo de tomada de decisão.
B Nas análises internas, a facilidade de se obter informações
precisas faz que seja possível classificar todo fator como
ponto forte ou como ponto fraco.
C A organização como um todo pode não ser parte integrante
de seu ambiente, sendo o conhecimento efetivo do ambiente
fundamental para o processo estratégico.
D Embora sejam variáveis externas, as oportunidades podem
ser controladas pela organização, o que, por sua vez,
possibilita que sejam criadas condições favoráveis para
usufruí-las.
E Diferentemente dos pontos fortes e dos pontos fracos,
as oportunidades e as ameaças representam as variáveis
não controláveis pela organização.

Entre as quatro categorias de objetivos organizacionais
estabelecidas pelo COSO inclui-se a categoria dos objetivos
operacionais, cujo propósito é
A assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos.
B utilizar de forma eficaz e eficiente os recursos.
C viabilizar o atingimento de metas no nível mais elevado,
alinhando-se e fornecendo apoio à missão.
D evitar a perda de ativos ou recursos da organização.
E atestar a confiabilidade dos relatórios.
QUESTÃO 15

Diversos tipos de alterações, como, por exemplo, nas condições
demográficas, nos costumes sociais, nas estruturas das famílias,
nas prioridades de trabalho, podem provocar mudanças na demanda
de produtos e serviços, novos locais de compra, demandas
relacionadas a recursos humanos e paralisações da produção.
De acordo com o COSO, as relações entre essas alterações e seus
efeitos são consideradas eventos
A
B
C
D
E

políticos.
de meio ambiente.
sociais.
pessoais.
econômicos.
QUESTÃO 16

QUESTÃO 11

O Sistema de Controle Interno na Administração Pública
do Estado do Rio Grande do Sul possui delegações junto
às unidades administrativas do(s)

Determinado componente do gerenciamento de riscos corporativos
permite que a organização considere até que ponto eventos
em potencial podem impactar o atingimento de seus objetivos.
O COSO denomina esse componente de

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

Poderes Legislativo e Judiciário, somente.
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Poder Executivo, somente.
Poderes Executivo e Legislativo, somente.
Poderes Executivo e Judiciário, somente.
QUESTÃO 12

No âmbito da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado,
a competência para exercer funções de consultoria em matéria
de ética funcional e de normas disciplinares é do(s)
A
B
C
D
E

Conselho Superior.
órgãos de execução.
órgãos de execução direta.
auditor do estado.
contador e auditor-geral do estado.

monitoramento.
atividades de controle.
avaliação de riscos.
identificação de eventos.
informações e comunicações.
QUESTÃO 17

Os auditores devem conhecer e cumprir as normas, as políticas,
os procedimentos e as práticas aplicáveis de auditoria,
contabilidade e gestão financeira, bem como devem compreender,
de maneira adequada, os princípios e as normas constitucionais,
legais e institucionais que regem o funcionamento da entidade
fiscalizada. De acordo com o Código de Ética da INTOSAI,
a afirmação acima refere-se ao princípio ético
A
B
C
D
E

desenvolvimento profissional.
neutralidade política.
imparcialidade.
independência.
competência profissional.
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QUESTÃO 18

Conforme a INTOSAI, a norma de auditoria destinada
a determinar a existência dos parentescos adequados entre as
rubricas e entre seus distintos elementos, de forma que se possam
detectar possíveis erros e tendências irregulares, denomina-se
A
B
C
D
E

planejamento.
provas de auditoria.
supervisão e revisão.
exame das contas.
exame e avaliação do controle interno.
QUESTÃO 19

De acordo com o Instituto Internacional de Auditores Internos,
os conhecimentos, as habilidades e outras competências que
se exigem dos auditores internos para o desempenho eficaz
de suas responsabilidades profissionais referem-se
A
B
C
D
E

à proficiência profissional.
ao zelo profissional.
ao desenvolvimento profissional.
à independência.
à objetividade.
QUESTÃO 20

A administração de uma universidade estadual identificou
e avaliou os riscos associados com a gerência da residência
estudantil: concluiu que a referida gerência não possuía
internamente os requisitos necessários e as funcionalidades para
administrar eficazmente essa grande propriedade residencial,
razão pela qual optou por terceirizar a administração da residência
para uma empresa especializada, que, entre outros fatores, tivesse
condições de reduzir o impacto e a probabilidade de riscos.
De acordo com o COSO, a categoria de resposta a risco descrita
na situação hipotética apresentada é
A
B
C
D
E

compartilhar.
evitar.
reduzir.
aceitar.
acolher.
QUESTÃO 21

Assinale a opção que apresenta medida protetiva de urgência
a ser aplicada ao agressor no caso de constatação da prática
de violência doméstica contra a mulher, conforme o disposto
na Lei Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006.
A transferência para outra comarca
B prestação de serviços em creches e asilos
C proibição de aproximação ou contato com familiares
da ofendida
D pagamento de multa
E pagamento de cestas básicas

QUESTÃO 22

A Lei Maria da Penha estabelece deveres a serem observados
pela autoridade policial no atendimento à mulher em situação
de violência doméstica. A respeito desse assunto, julgue
os seguintes itens.
I

A mulher deverá ser mantida no lar com escolta policial
até que seja encerrado o inquérito ou até que seja concedida
medida protetiva de urgência.
II A autoridade policial deverá garantir que a mulher não
tenha contato direto com o agressor ou com pessoas a ele
relacionadas, salvo se por meio de familiares e testemunhas.
III É direito da mulher o atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado por servidores
— preferencialmente do sexo feminino — previamente
capacitados.
IV A autoridade policial deverá garantir que não haja
revitimização da mulher que tenha sofrido violência familiar,
evitando sucessivas inquirições sobre sua vida privada.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas os itens I e IV estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Apenas os itens III e IV estão certos.
QUESTÃO 23

Instituído pelo Estatuto Nacional da Igualdade Racial
— Lei n.º 12.288/2010 —, o Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (SINAPIR) tem por objetivo
A iniciar a ação penal em face de atitudes e práticas
de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em
quaisquer outros locais.
B formular políticas, programas e projetos voltados para
a inclusão da população negra no mercado de trabalho.
C descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos
governos estaduais, distrital e municipais.
D ratificar os compromissos assumidos pelo Brasil junto
a organismos internacionais.
E instituir os conselhos para a aplicação do Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social (FNHIS).
QUESTÃO 24

Conforme o disposto no Estatuto Estadual da Igualdade
Racial, instituído pela Lei do Estado do Rio Grande do Sul
n.º 13.694/2011, julgue os itens seguintes.
I

O conceito de discriminação racial constante do referido
Estatuto inclui, além da noção de raça, as noções de cor,
descendência, origem nacional ou étnica.
II O referido Estatuto, além de combater o preconceito,
a discriminação e as desigualdades raciais, visa combater
a intolerância religiosa.
III As ações afirmativas, para efeito do referido Estatuto,
incluem tanto medidas e programas adotados pelo Estado
quanto pela iniciativa privada.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 25

No controle interno, embora classificar uma deficiência como
significativa seja uma questão de julgamento profissional,
há indicadores que definem se uma deficiência deve ser assim
considerada. De acordo com as Normas de Auditoria Independente
das Demonstrações Contábeis, os indicadores que permitem
classificar uma deficiência como significativa incluem a
A frequência de comprovações fiscais para comprovar
os números fiscais.
B ausência de transações.
C diferença de valores entre transações.
D causa e a frequência das exceções encontradas em decorrência
da deficiência.
E existência de saldo igual à zero.
QUESTÃO 26

A estratégia global e o plano de auditoria são processos
A estanques.
B dependentes.
C sucessivos.
D autônomos.
E relacionados.
QUESTÃO 27

Quando do início de sua primeira auditoria em determinada
empresa, o auditor deve ter como objetivo primordial
A aplicar os procedimentos de auditoria para as demonstrações
contábeis do ano corrente e do ano anterior.
B examinar as demonstrações financeiras do ano anterior,
sem emitir opinião sobre seus saldos finais.
C aplicar os procedimentos de auditoria sobre as demonstrações
financeiras do ano corrente a partir dos saldos iniciais,
sem emitir opinião sobre eles.
D realizar a circularização dos saldos iniciais a fim de emitir
a sua opinião.
E emitir sua opinião sobre as demonstrações contábeis do ano
anterior, considerando os seus saldos finais.
QUESTÃO 28

Caso não consiga obter evidência apropriada e suficiente para
assegurar a existência física de saldo inicial de estoques, o auditor
deve, no que se refere ao desempenho e aos fluxos de caixa,
fazer constar no relatório as expressões
A opinião com ressalva ou opinião adversa.
B opinião sem ressalva ou opinião adversa.
C opinião com ressalva ou abstenção de opinião.
D opinião sem ressalva ou abstenção de opinião.
E opinião adversa ou abstenção de opinião.

QUESTÃO 29

Com relação às afirmações e aos riscos relativos às demonstrações
financeiras, assinale a opção correta.
A Os riscos e as afirmações se relacionam às demonstrações
de maneira parcial.
B Os riscos se relacionam de forma generalizada às
demonstrações financeiras como um todo.
C A existência é uma afirmação restrita às transações de contas
que englobam bens tangíveis.
D A ocorrência é uma afirmação que se refere a todos
os saldos iniciais.
E As afirmações e os riscos restringem-se às contas de resultado
nas demonstrações.
QUESTÃO 30

As evidências de auditoria possuem diferentes níveis de persuasão
quanto à validação das informações. Nesse sentido, no que
se refere à fonte, o documento que fornece maior segurança
e confiabilidade é
A
B
C
D
E

a planilha de recálculo efetuado pelo auditor.
o relatório de observação física do auditor.
o relatório de controle interno.
a nota fiscal eletrônica de fornecedor.
o extrato bancário fornecido pela empresa auditada.
QUESTÃO 31

A independência do auditor pressupõe
A
B
C
D
E

autorrevisão.
familiaridade com a entidade auditada.
moderação na emissão de opinião.
preservação dos interesses das entidades auditadas.
integridade e objetividade na emissão de relatórios.
QUESTÃO 32

Opinião adversa aplica-se
A quando a obtenção de auditoria apropriada e suficiente
for possível.
B às demonstrações contábeis que apresentam distorções
relevantes, mas não generalizadas.
C às demonstrações contábeis que apresentam distorções
relevantes e generalizadas.
D às demonstrações contábeis que apresentam distorções
generalizadas, mas não relevantes.
E quando a obtenção de evidência de auditoria apropriada
e suficiente for impossível.
QUESTÃO 33

Denominam-se efeitos generalizados
demonstrações financeiras os efeitos que

de

distorções

nas

A são secundários para o entendimento dos usuários quanto
às divulgações.
B apresentam divergência em um grupo específico de contas
do ativo.
C decorrem de ausência de evidências apropriadas para
transações específicas da receita.
D são restritos a uma parte das demonstrações e as afetam
de maneira superficial.
E se encontram disseminados em vários elementos, contas
ou itens da demonstração financeira.
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QUESTÃO 34

No relatório de auditoria, o parágrafo de ênfase deve ser incluído
quando o auditor
A identificar limitação do escopo na fase de execução
ou planejamento da auditoria.
B emitir opinião adversa ou abstiver-se de emitir opinião
em função das evidências.
C considerar necessário complementar as informações
da nota explicativa.
D identificar distorção relevante e generalizada nas
demonstrações financeiras.
E estiver satisfeito com seu trabalho e não identificar qualquer
limitação a ele.
QUESTÃO 35

As finalidades da documentação de auditoria incluem
I

permitir que a equipe de trabalho seja responsabilizada
por seu trabalho.
II manter o registro de assuntos de importância recorrente
para auditorias futuras.
III permitir a condução de inspeções externas em conformidade
com as exigências legais.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas um item está certo.
Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
QUESTÃO 36

A documentação de auditoria deve ser preparada de maneira lógica
e organizada de modo que um auditor experiente, que não tenha
se envolvido com a auditoria, entenda
I

a natureza, a época e a extensão dos procedimentos
de auditoria executados.
II os resultados dos procedimentos de auditoria executados
e a evidência de auditoria obtida.
III os assuntos significativos identificados durante a auditoria.
IV as conclusões que ficarão sob sigilo absoluto e indisponíveis
inclusive à diretoria da entidade auditada.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e IV.
II e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
QUESTÃO 37

Cadeia de evidências composta por códigos, referências cruzadas
e registros que conectam saldos de contas e outros resultados
a dados originais de transações é denominada
A
B
C
D
E

evidência relevante.
evidência apropriada.
trilha de auditoria.
papel de trabalho.
afirmação de auditoria.
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Texto 1A5AAA
O contador de determinada empresa considerou,
equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo,
em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva
de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido
da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações
contábeis identificou, além da referida distorção de registro,
uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva
subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor
do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas
demonstrações contábeis.
QUESTÃO 38

Na situação hipotética constante do texto 1A5AAA, o auditor
A deverá provocar o Poder Judiciário no caso de identificar
ou suspeitar de fraude.
B poderia garantir que não houve fraude nem erro somente
se tivesse acesso a uma amostragem mais robusta.
C será responsabilizado, junto com a diretoria da empresa,
em caso de fraude.
D deverá emitir parecer de auditoria excluindo a responsabilidade
do contador quanto à fraude.
E não poderá garantir que o trabalho de auditoria realizado
está livre de fraude.
QUESTÃO 39

Na situação hipotética descrita no texto 1A5AAA, o auditor estará
correto se concluir que
A parte do lucro obtido foi distribuída indevidamente.
B o resultado do exercício apresentou distorções em razão
de mudanças de práticas contábeis.
C as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes.
D as demonstrações contábeis espelham fielmente a situação
econômica da empresa.
E o balanço patrimonial carece de notas explicativas.
QUESTÃO 40

No que se refere aos procedimentos para a identificação da
distorção na reserva de lucros a realizar, referida no texto
1A5AAA, assinale a opção correta.
A Os impostos sobre vendas deveriam ter sido registrados
como não deduzidos das vendas, para preservação dos direitos
ao benefício fiscal.
B Os impostos que incidiram sobre as receitas de vendas
não precisam ser esclarecidos em notas explicativas.
C O reconhecimento impróprio de receita bruta não afetou
o resultado do exercício.
D As receitas deveriam ter sido registradas como líquidas,
deduzidos os impostos, conforme as práticas contábeis
internacionais.
E As mudanças de práticas contábeis e a correção de erros
no reconhecimento da receita devem ser registradas nas
demonstrações de forma não retroativa.
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QUESTÃO 41

Relativamente aos estoques, um procedimento correto a ser
adotado pelo auditor na situação apresentada no texto 1A5AAA
consistiria em
A registrá-los pelo preço de compra somado aos impostos,
a outros tributos (exceto os recuperáveis) e aos custos
de transporte.
B verificar a existência de banco de dados de credores e de
segregação de função entre os setores de compra e orçamento.
C proceder à contagem física ou à checagem do inventário físico.
D permitir a continuidade das operações no estoque mesmo
durante o inventário e a contagem física.
E registrá-los pelo custo de aquisição ou de fabricação,
deduzido da provisão, para ajustá-lo ao valor de mercado.
QUESTÃO 42

Um empregado de determinada instituição bancária,
que trabalhava no setor de compensação de cheques, depositava,
habitualmente, um mesmo cheque em duas contas: na conta
designada pelo depositante e na conta de um comparsa.
Tal crédito possuía duas origens diferentes: uma da conta do
emitente do cheque, e outra de uma conta contábil transitória,
de natureza credora. Uma auditoria nos demonstrativos de controle
operacional do sistema de compensação de cheques e nos registros
contábeis da instituição bancária verificou saldo irregular na
referida conta transitória e, a partir disso, foi detectada a fraude
que vinha sendo praticada.
Com base nessas informações, é correto afirmar que o empregado
realizava os registros
A
B
C
D
E

a menor em contas de receita.
duplicados em contas de ativo.
a menor em contas de compensação.
a maior em contas de despesas.
a maior em contas de ativos.
QUESTÃO 43

A respeito da auditoria de sistemas, julgue os seguintes itens.
I

Para a busca de usuários não autorizados e discrepâncias,
um dos objetivos da auditoria de sistemas, é suficiente
a realização de testes esporádicos e aleatórios, o que serve
também para verificar se o sistema é pleno em segurança.
II Na auditoria de sistemas, verificam-se a segurança e a
acurácia das informações geradas pelo sistema de informação,
bem como a privacidade dos dados e das informações.
III São típicos da auditoria de sistemas os testes de segurança
do sistema de informação contábil e de privacidade dos dados,
que visam à salvaguarda dos ativos da empresa.

QUESTÃO 44

Julgue os itens a seguir, acerca de fraudes e erros nas organizações.
I

Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados,
mas deve-se dedicar especial atenção àqueles que possuem
pouco conhecimento, pouca aptidão para o cargo ocupado
e que não aceitam assumir responsabilidades extras.
II Processos e controles automáticos descartam o erro não
intencional e, por isso, evitam a fraude.
III A escolha ou mudança nas políticas contábeis da entidade,
em especial aquelas subjetivas e em transações complexas,
pode indicar fraude nas informações financeiras.
IV A incorporação de elementos de imprevisibilidade na seleção
dos procedimentos de auditoria ajuda a reduzir fraudes.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
QUESTÃO 45

A respeito de auditoria de demonstrações financeiras, assinale
a opção correta.
A O controle interno é responsável por preparar demonstrações
financeiras livres de distorções, fraudes e erros.
B Para que o trabalho do auditor seja realizado com eficiência,
basta que a ele seja franqueado o acesso às informações
consideradas no processo de elaboração das demonstrações.
C Cabe ao auditor fazer estimativas contábeis, selecionar
e aplicar políticas e práticas contábeis adequadas.
D As notas explicativas devem atender exclusivamente a usuários
específicos, com propósitos especiais.
E A auditoria realizada nas demonstrações financeiras não exime
a responsabilidade da administração pela sua elaboração.
QUESTÃO 46

Assinale a opção correta no que se refere à auditoria para
empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes.
A As obrigações flutuantes devem estar apropriadamente
classificadas e descritas nas demonstrações.
B O propósito dessa auditoria inclui verificar se todas as
obrigações foram devidamente autorizadas pelo controle
interno.
C Todos os empréstimos e outras dívidas estão incluídos nas
contas a receber, na data do balanço.
D Esse tipo de auditoria possui um único objetivo: verificar
se os passivos são registrados na contabilidade corretamente.
E A contabilização dos encargos deve ser livre de distorções
e conforme os princípios contábeis.
QUESTÃO 47

Assinale a opção correta.

Na auditoria em investimentos de controladas, coligadas e de
empreendimentos em conjunto, os ajustes de avaliação patrimonial
ocorrem na área do

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.

fluxo de caixa.
ativo.
passivo.
patrimônio líquido.
ativo diferido.
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QUESTÃO 48

Nos casos em que o auditor seleciona contas de receita e de despesa
para serem analisadas mais profundamente, o intuito do auditor é
A verificar operações incomuns e aquelas que tenham
importância para a situação patrimonial.
B analisar as contas-chave em exercícios financeiros alternados,
no caso de suspeita de fraude.
C conferir operações comuns e numerosas, independentemente
do valor.
D conferir todas as operações registradas em determinada
conta, relevantes ou não.
E atentar mais especificamente a operações comuns entre
a empresa e diretores ou empregados-chave.
QUESTÃO 49

O auditor deve comunicar aos responsáveis e à administração
as deficiências significativas de controle interno identificadas
na auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de
importância suficiente para merecer a atenção deles. Conforme a

QUESTÃO 51

As informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas
a diversos usuários. Considerando as necessidades específicas
de cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens
a seguir.
I

As instituições financeiras estão interessadas em informações
relativas ao endividamento da empresa e à existência
de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento
dos empréstimos adquiridos.
II Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que
seja mais lucrativa e que pague maiores dividendos.
III As agências reguladoras, no cumprimento de suas funções,
apuram o lucro tributável das concessionárias de serviço
público com o objetivo de fiscalizar a execução de suas
atribuições legais.
IV O empregado está interessado na demanda do mercado pelo
produto fabricado pela empresa e no preço necessário para
que se atinja a margem de lucro esperada.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

NBC TA 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno,
em caso de deficiência, é apropriada a comunicação
A por denúncia escrita ao conselho diretor.
B por carta aos administradores.
C em reunião do conselho diretor, se verbal.
D por meio do relatório de auditoria.
E verbal, sendo, porém, indispensável a comunicação por escrito.
QUESTÃO 50

I e II.
I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
QUESTÃO 52

Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos
contábeis que impactam economicamente a equação básica
contábil: ativo = passivo + patrimônio líquido, assinale a opção
correspondente a evento que afeta a equação contábil.
A
B
C
D
E

análise de proposta de fornecedor
anúncio de imóveis para venda em sítios da Internet
cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários
contratação de empregados
aquisição de materiais à vista
QUESTÃO 53

A companhia se insere no seguimento de comércio,
importação e exportação de conservas alimentícias, doces,
geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios
em geral e seus derivados.
Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota
explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto
A fiscal.
B legal.
C formal.
D jurídico.
E operacional.

No início de sua constituição, determinada empresa
possuía patrimônio líquido composto por um capital integralizado
no valor de R$ 12.000. No primeiro ano de atividade, a sociedade
obteve R$ 4.000 de lucros: R$ 1.000 foram destinados para
o pagamento de dividendos, e o restante, para a constituição
de reservas. No segundo ano, a sociedade apurou um prejuízo
de R$ 2.000.
Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar
que o valor do patrimônio líquido da empresa no final do segundo
ano foi de
A
B
C
D
E

R$ 15.000.
R$ 14.000.
R$ 13.000.
R$ 12.000.
R$ 16.000.
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QUESTÃO 54

Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,
A
B
C
D
E

o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.
o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.
o ativo está inversamente relacionado ao passivo.
o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.
o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.
QUESTÃO 55

Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa
era de R$ 60.000 e o passivo, de R$ 200.000, então o valor
de seu patrimônio líquido era
A
B
C
D
E

negativo em R$ 140.000.
negativo em R$ 260.000.
igual a R$ 260.000.
igual a R$ 200.000.
igual a R$ 140.000.
QUESTÃO 56

Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem
o efeito de
A
B
C
D
E

aumentar os ativos e reduzir os passivos.
aumentar tanto os ativos como os passivos.
reduzir tanto os ativos como os passivos.
neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.
reduzir os ativos e aumentar os passivos.
QUESTÃO 57

A respeito do ciclo contábil, julgue os itens a seguir.
I

Compõem o ciclo contábil o registro das transações no diário
e no razonete, a preparação do balancete após ajustes e os
registros de encerramento.
II Elaborar os papéis de trabalho é parte inicial na programação
do ciclo contábil, momento em que são traçados os objetivos
de todo o processo.
III As fases do ciclo contábil podem ser descritas como: captação,
reconhecimento, processo de acumulação, sumarização
e evidenciação.
IV A elaboração das demonstrações financeiras relativas
a cada exercício social não necessariamente deve seguir
o ciclo contábil.
Estão certos apenas os itens

QUESTÃO 58

A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção
correta.
A As contas de receitas e despesas são contas de resultado,
também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos
são encerrados para a apuração do resultado da entidade.
B As contas de receitas e despesas, denominadas contas
patrimoniais, são encerradas no final do período para
a apuração do resultado.
C Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo,
sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber.
D Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com
o aumento de obrigações a serem cumpridas para com clientes.
E As contas de despesas são de natureza credora, e as contas
de receita são de natureza devedora.
QUESTÃO 59

A respeito do regime de competência e dos livros contábeis,
julgue os itens a seguir.
I

No regime de competência, as receitas são reconhecidas
quando são ganhas, mesmo que não recebidas.
II No lançamento em livro diário, devem-se descrever o título
e o saldo da conta.
III No livro razão, o confronto dos créditos e dos débitos
denomina-se saldo.
IV De acordo com o regime de competência, as receitas
e as despesas são consideradas em função dos recebimentos
ou dos pagamentos.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.
QUESTÃO 60

Acerca dos registros de operações típicas empresariais, das
operações com mercadorias e estoques, da apuração do resultado
e de dividendos, julgue os itens a seguir.
I

No fluxo de caixa, a compra de um terreno à vista
é considerada uma atividade de investimento.
II Os abatimentos são obtidos ou concedidos em virtude
de as empresas realizarem grandes compras de mercadorias.
III Os dividendos pagos no exercício são calculados na apuração
do resultado, como dedutíveis de IRPJ e CSLL.
IV O pagamento de fretes de mercadorias enviadas a clientes
não implica ajuste da conta estoques no sistema de inventário
permanente.
Estão certos apenas os itens

A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

A
B
C
D
E

I e II.
I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

||368_SEFAZRS_001_01N984719||

CESPE | CEBRASPE – SEFAZ/RS – Aplicação: 2018

QUESTÃO 61

Conforme a NBC TG Estrutura Conceitual aprovada pela
Resolução CFC n.º 1.374/2011, o valor realizável é a base
de mensuração que implica avaliar o ativo de acordo com o
A valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas
líquidas de caixa esperados do ativo no curso normal
das operações.
B montante de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam
ser obtidos pela sua venda em forma ordenada.
C montante de caixa ou equivalentes de caixa a serem pagos
se esse mesmo ativo ou um ativo equivalente for adquirido
na data do balanço.
D maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa
de venda e o seu valor em uso.
E valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data
de aquisição.

QUESTÃO 64

Considerando o disposto no Código Civil sobre o livro diário,
assinale a opção correta.
A A prescrição ou decadência dos atos consignados no diário
não eximem o empresário e a entidade empresária da sua
guarda por um prazo adicional de cinco anos.
B Antes de ser colocado em uso, o livro diário deverá
ser autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis,
salvo disposição especial de lei.
C Mesmo no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica,
o diário não poderá ser substituído por fichas.
D O balanço patrimonial e o de resultado econômico devem
ser lançados em livro distinto do diário.
E No diário, deve constar unicamente a assinatura do técnico
em ciências contábeis legalmente habilitado e responsável
pelos lançamentos nele efetuados.
QUESTÃO 65

QUESTÃO 62

Se o grau de alavancagem financeira de determinada sociedade
anônima for igual a 1,35, isso significa que
A o retorno para os acionistas é 135% maior que aquele
que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente
com capital próprio.
B o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele
que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente
com capital próprio.
C os recursos de terceiros são 1,35 vezes maiores que os
recursos próprios da referida empresa.
D os recursos próprios dessa empresa são 1,35 vezes maiores
que os recursos de terceiros.
E o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele que
obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente
pelo capital de terceiros.
QUESTÃO 63

Na elaboração do balanço patrimonial relativo ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, determinada
sociedade anônima adotou os procedimentos a seguir.
I

O resultado positivo do período foi apresentado em uma
conta específica do patrimônio líquido, denominada lucros
ou prejuízos acumulados.
II Para fins de avaliação contábil, considerou-se o valor justo
das matérias-primas como o preço pelo qual esses ativos
poderiam ter sido vendidos pela empresa na data do balanço.
III Os saldos devedores e credores em que não havia direito
de compensação foram apresentados separadamente.
IV As doações e subvenções para investimentos foram
classificadas no patrimônio líquido como reservas de capital.
V As ações em tesouraria foram apresentadas no balanço
retificando a conta de patrimônio líquido que registrava
a origem dos recursos utilizados na sua aquisição.
Estão em conformidade com o disposto na legislação societária
apenas os procedimentos constantes dos itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
III e V.
IV e V.

Assinale a opção correspondente a situação que afeta
simultaneamente o ciclo operacional e o ciclo financeiro
de uma empresa industrial bem como impacta positivamente o
giro dos negócios.
A
B
C
D
E

aumento do prazo médio de fabricação
redução do prazo médio de pagamento aos fornecedores
aumento do prazo médio de pagamento aos fornecedores
redução do prazo médio de cobrança
aumento do prazo médio de estocagem de produtos acabados
QUESTÃO 66

Com relação aos indicadores de uma empresa adquirente,
a compra à vista de estoques junto a fornecedores
A aumenta os índices de liquidez seca e liquidez imediata
e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral
nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
B reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata
e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral
nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
C aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez geral
e mantém os índices de liquidez seca e de liquidez imediata
nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
D aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez seca
e mantém os índices de liquidez geral e de liquidez imediata
nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
E reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata
e aumenta os índices de liquidez geral e de liquidez corrente.
QUESTÃO 67

Se, para determinada empresa, o grau de imobilização de capitais
permanentes apresenta valor inferior a 1,0, então
A a participação das aplicações permanentes da empresa
em seu ativo total não é relevante.
B a empresa trabalha mais com capital de terceiros do que
com capital próprio.
C a empresa trabalha mais com recursos de curto prazo do que
com recursos de longo prazo.
D uma parcela dos recursos da empresa aplicados em
investimentos de caráter permanente é financiada por dívidas
de curto prazo.
E os recursos permanentes da empresa são insuficientes para
financiar suas aplicações de caráter permanente.
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QUESTÃO 68

A respeito do indicador retorno sobre o investimento, julgue
os itens a seguir.
I

Duas empresas podem apresentar a mesma taxa de retorno,
mas com margem de lucro e giro de ativo totalmente diferentes.
II Ao implantar um sistema de gestão de estoques que adota
a manutenção de nível mínimo de estoque como premissa,
a expectativa da empresa é que, mantido o mesmo nível
de vendas, o giro do ativo venha a aumentar.
III Aumentar o giro do ativo sem aumentar simultaneamente
a margem de lucro não é suficiente para provocar uma variação
positiva na taxa de retorno sobre o investimento.
IV O volume de vendas não é uma variável relevante para
o cálculo da margem de lucro de uma empresa.
Assinale a opção correta.
A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item IV está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Apenas os itens III e IV estão certos.
QUESTÃO 69

Assinale a opção que apresenta a premissa subjacente para
a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com
a NBC TG Estrutura Conceitual.
A relevância
B tempestividade
C essência econômica sobre a forma jurídica
D representação fidedigna
E continuidade
QUESTÃO 70

Assinale a opção correspondente a preceito legal aplicável
às demonstrações contábeis elaboradas por sociedade anônima.
A As contas de natureza semelhante que apresentem pequenos
saldos devem ser agrupadas em contas de designações
genéricas.
B A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indicará
o montante do lucro por ação do capital social.
C A duração do exercício social não pode ser inferior a um ano.
D Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício
social serão evidenciados em notas explicativas sempre que
tragam, ou venham a trazer, impactos relevantes na situação
financeira e no resultado futuro da empresa.
E É vedado às companhias fechadas utilizar-se das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
para fins de elaboração de suas demonstrações contábeis.

QUESTÃO 71

A construção da contabilidade de custos, a partir da contabilidade
societária pré-industrial, exigiu o desenvolvimento de novas
terminologias e novas regras que se adaptaram aos procedimentos
e às práticas contábeis vigentes. Com relação a esse assunto, julgue
os itens a seguir.
I

Sendo a despesa um bem ou serviço consumido com vistas à
obtenção de uma receita, a expressão custo das mercadorias
vendidas é tecnicamente incorreta: é, antes, uma despesa do
que um custo.
II O custeio por absorção está apoiado no regime de competência:
só se registram em contas de resultado os custos fixos e os
variáveis dos produtos e das mercadorias que tenham sido
efetivamente vendidos.
III Um contrato de manutenção de equipamentos industriais com
cláusula de reajuste periódico pelo índice de preços é um
exemplo de custo variável.
IV Se o salário do pessoal da área produtiva for contratado por
mês e não por peça produzida, o custo da mão de obra torna-se
um custo indireto.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
II e III.
III e IV.
I, II e IV.
I, III e IV.
QUESTÃO 72

A departamentalização auxilia na alocação racional de custos aos
produtos, mas exige que seus diversos componentes estejam
adequadamente conceituados e mensurados. Para a contabilidade
de custos, um desses componentes é a unidade mínima de
acumulação de custos indiretos, conceito que define
A
B
C
D
E

os departamentos de serviços.
os centros de custos.
a gerência de administração da produção.
a equipe de contabilidade de custos.
os departamentos de produção.
QUESTÃO 73

Para apurar seus custos unitários de produção pelo custeio
por absorção, determinada indústria utiliza um sistema de
acumulação contínua de custos, controlados por meio da média
ponderada móvel. No último período, a indústria trabalhou 200.000
unidades de seu único produto, concluindo 80% delas. As unidades
não concluídas estavam 80% acabadas do ponto de vista dos custos
de matérias-primas e 40% acabadas do ponto de vista dos custos de
conversão. A empresa apurou custos unitários de 12 UM (unidades
monetárias) com matéria-prima direta, 4 UM com mão de obra
direta e 16 UM com custos gerais de produção.
Nessa situação hipotética, o valor do estoque final de produto
semiacabado foi de
A
B
C
D
E

1.280.000 UM.
5.120.000 UM.
6.400.000 UM.
448.000 UM.
704.000 UM.
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QUESTÃO 74

O custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes
metodologias de acumulação de custos, as quais incluem a
produção por ordem de serviços e a produção contínua que, apesar
de apresentarem diferenças significativas, também apresentam
algumas semelhanças. Essas semelhanças incluem
A o emprego das mesmas contas básicas de produção.
B a utilização de equivalentes de produção.
C idêntico grau de complexidade: ambas trabalham com produtos
significativamente diferenciados.
D o fluxo regular de produtos ao longo de todo o processo de
fabricação.
E o uso do mesmo documento-chave de controle de custos.
QUESTÃO 75

Julgue os itens seguintes, relativos ao custeio baseado em atividades
(ABC).
O custeio ABC permite tanto o levantamento de demonstrações
contábeis quanto a apuração de custos mais confiáveis para fins
gerenciais, visto que o ABC se guia integralmente pelas normas
usuais da contabilidade societária.
II Para o custeio ABC, considera-se atividade qualquer evento
que provoque o consumo de recursos gerais da entidade.
III Enquanto os sistemas de custeio tradicionais associam aos
produtos os custos efetivamente utilizados na sua produção, o
custeio ABC aplica o custo da capacidade instalada aos
produtos.
IV Em um sistema de custeio baseado em atividade, um
acumulador de custos de atividades é uma cesta na qual são
acumulados os custos que dizem respeito a uma única medida
de atividade do sistema de custeio.

QUESTÃO 77

Uma empresa atinge seu ponto de equilíbrio ao vender
50 mil unidades de seu único produto. Caso ela aumente suas
vendas em 5% — mantidos custos e preços —, ela obterá um lucro
de R$ 150 mil.
Nesse caso, o valor de sua margem de contribuição unitária será
A
B
C
D
E

QUESTÃO 78

Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade gerencial de
uma empresa:
custos e despesas fixas totais: R$ 300.000;
custos e despesas variáveis unitárias: R$ 45;
preço de venda: R$ 60;
faturamento no mês mais recente: R$ 1.290.000.

I

Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens I e IV estão certos.
Apenas os itens II e IV estão certos.
QUESTÃO 76

Um pequeno frigorífico usa padrões para controlar o
consumo de uma mistura de carnes de diferentes tipos de frutos do
mar de alta qualidade utilizada como matéria-prima na fabricação
de um produto para exportação: para cada quilo de produto, são
utilizados 450 gramas da mistura, ao custo de R$ 125 o quilo.
Em determinado mês, foram produzidos 2.000 kg do produto e
constatadas as seguintes variações totais:
variação de preço: R$ 9.000 favorável;
variação total: R$ 3.500 desfavorável.

inferior a R$ 5.
superior a R$ 5 e inferior a R$ 25.
superior a R$ 25 e inferior a R$ 45.
superior a R$ 45 e inferior a R$ 65.
superior a R$ 65.

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no mês
considerado, a margem de segurança da empresa
A
B
C
D
E

inexistiu.
foi inferior a 1.000 unidades.
ficou entre 1.000 unidades e 2.000 unidades.
ficou entre 2.000 unidades e 3.000 unidades.
foi superior a 3.000 unidades.
QUESTÃO 79

Para determinada empresa, a margem de contribuição de
seu único produto é de R$ 18 e os custos fixos, de R$ 270.000.
Visando aumentar a lucratividade, a empresa decidiu utilizar
matéria-prima de melhor qualidade, o que lhe permitirá, ao mesmo
preço de venda e sem aumentar seus custos fixos, ampliar
significativamente suas vendas. A nova matéria-prima aumentará
em 5% o total de custos variáveis, que já somam 60% da receita de
vendas.
Nessa situação hipotética, o ponto de equilíbrio será atingido se as
vendas da empresa aumentarem de i%, em que
A
B
C
D
E

3 # i # 5.
5 # i # 7.
7 # i # 9.
i $ 13.
i = 0.
QUESTÃO 80

Nesse caso, é correto afirmar que o preço efetivamente pago pelo
quilo de matéria-prima foi

Se em determinado momento uma empresa apresentar margem de
contribuição de R$ 4.800 e lucro antes de IR/CSLL de R$ 1.000,
então o lucro após um incremento de 5% no montante de vendas
será

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

inferior a R$ 110.
superior a R$ 110 e inferior a R$ 115.
superior a R$ 115 e inferior a R$ 120.
superior a R$ 120 e inferior a R$ 125.
superior a R$ 125.

inferior a R$ 1.000.
superior a R$ 1.000 e inferior a R$ 1.100.
superior a R$ 1.100 e inferior a R$ 1.200.
superior a R$ 1.200 e inferior a R$ 1.300.
superior a R$ 1.300.
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QUESTÃO 82

Estas memórias ficariam injustificavelmente
incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo
breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo
na companhia de minha mulher e de meus fantasmas
particulares. Desde criança fui possuído pelo demônio das
viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias
terras e povos visitou-me repetidamente a mocidade e a idade
madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta
da casa dos setenta, um convite à viagem tem ainda o poder
de incendiar-me a fantasia.
Na minha opinião, existem duas categorias principais
de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam
para buscar. Considero-me membro deste último grupo,
embora em 1943, nauseado pelo ranço fascista de nosso
Estado Novo, eu haja fugido com toda a família do Brasil
para os Estados Unidos, onde permanecemos dois anos.
O que pretendo fazer agora é apresentar ao leitor, por
assim dizer, alguns diapositivos e filmes verbais dos lugares
por onde passamos e das pessoas que encontramos, tudo assim
à maneira impressionista, e sem rigorosa ordem cronológica.
Usei como título deste capítulo, dedicado a minhas
viagens, uma expressão popular que suponho de origem
gauchesca: mundo velho sem porteira. Tenho-a ouvido
desde menino, da boca de velhos parentes e amigos,
de tropeiros, peões de estância, índios vagos, gente
da rua... Minha própria mãe empregava-a com frequência
e costumava pontuá-la com um fundo suspiro de queixa.
As pessoas em geral pareciam usar essa frase para descrever
um mundo que se lhes afigurava não só incomensurável
como também misterioso, absurdo, sem pé nem cabeça...
Parece a mim, entretanto, que na sua origem essa
exclamação manifestava apenas a certeza popular de que
Deus fizera o mundo sem nenhuma porteira a fim de que
nele não houvesse divisões e diferenças entre países e povos
— gente rica e gente pobre, fartos e famintos, uns com
terra demais, outros sem terra nenhuma. Em suma, o que
o Velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo
mundo. É neste sentido que desejo seja interpretada a frase
que encabeça esta divisão do presente volume.
Quem me lê poderá objetar que basta a gente
passar os olhos pelo jornal desta manhã para verificar que
o mundo nunca teve tantas e tão dramáticas porteiras como
em nossos dias... Mas que importa? Um dia as porteiras
hão de cair, ou alguém as derrubará. “Para erguer outras
ainda mais terríveis” — replicará o leitor cético. Ora, amigo,
precisamos ter na vida um mínimo de otimismo e esperança
para poder ir até ao fim da picada. Você não concorda?
Ô mundo velho sem porteira!
Erico Veríssimo. Solo de clarineta: memórias. Porto Alegre:
Globo, v. 2, 1976, p. 57-58 (com adaptações).

QUESTÃO 81

No texto 1A9AAA, com o emprego da expressão “mundo velho
sem porteira” (R.23) para dar título a um dos capítulos de Solo
de clarineta: memórias, Erico Veríssimo indica que, para ele,
viajar é uma forma de
A conectar-se às suas raízes genealógicas, mediante a visita
a lugares inacessíveis a seus antepassados.
B contestar, de modo pragmático, as fronteiras geopolíticas,
por meio de ações materiais.
C experimentar uma vida de fantasia, na qual as regras cotidianas
possam ser burladas.
D vivenciar experiências diversas e mitigar as separações
entre lugares e entre indivíduos.
E romper com uma visão religiosa conservadora segundo
a qual o mundo não deve ser adulterado pelo homem.

Com relação ao trecho “incendiar-me a fantasia” (R.10), do texto
1A9AAA, é correto interpretar a partícula “me” como o
A
B
C
D
E

agente da ação de “incendiar”.
paciente da ação de “incendiar”.
prejudicado pela ação de “incendiar”.
possuidor de “fantasia”.
destinatário de “fantasia”.
QUESTÃO 83

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto
1A9AAA, julgue os itens a seguir.
I

Embora a correção gramatical e o sentido do texto fossem
mantidos caso se substituísse o trecho “se lhes afigurava” (R.29)
por afigurava-se a elas, a linguagem resultaria informal e,
consequentemente, inadequada ao gênero textual.
II Tanto na oração “que suponho de origem gauchesca”
(R. 22 e 23) quanto na oração “que desejo seja interpretada
a frase” (R.38), há elementos gramaticais elípticos.
III A repetição da palavra “mundo”, em “o que o Velho queria
mesmo era um mundo que fosse de todo mundo” (R. 36 a 38),
torna o trecho redundante.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
QUESTÃO 84

Assinale a opção que apresenta uma forma / locução verbal do texto
1A9AAA que denota uma ação / um fato que ocorreu repetidamente
no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto.
A
B
C
D
E

“tenho largado” (R.3)
“fui possuído” (R.5)
“tem” (R.9)
“haja fugido” (R.15)
“narrasse” (R.2)
QUESTÃO 85

Conclui-se do texto 1A9AAA que seu autor, no capítulo da obra
de que tal texto faz parte,
A relata as viagens que fez durante a juventude e a idade adulta,
com exceção do período de exílio nos Estados Unidos.
B desenvolve descrições e narrativas escritas, de caráter
subjetivo, das viagens que fez acompanhado de sua esposa.
C apresenta fotografias e outros recursos imagéticos, a fim
de cativar os leitores de seu livro de memórias.
D pondera sobre aspectos negativos de seu hábito contumaz
de viajar, o que é denotado pela alusão a “demônio” (R.5).
E reflete sobre a ideia de procurar novos horizontes a fim
de entender melhor o próprio passado.
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QUESTÃO 86

QUESTÃO 88

Em relação ao trecho “ou alguém as derrubará” (R.44) no texto
1A9AAA, a oração ‘Para erguer outras ainda mais terríveis’
(R. 44 e 45) transmite uma ideia de
A conformidade.
B condição.
C causa.
D proporção.
E propósito.
Texto 1A9BBB
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O vocábulo “toponímia” (R.12) refere-se, no texto 1A9BBB,
ao conjunto de

A nomes próprios de lugares.
B gírias e jargões.
C textos históricos.

Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo
de integração efetiva dos paulistas no mundo da língua
portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade
do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem
índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em
português, mas em uma língua de origem indígena,
derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasiliana ou,
mais comumente, geral.
No Brasil colônia, coexistiam duas versões de
língua geral: a amazônica, ou nheengatu, ainda hoje
empregada por cerca de oito mil pessoas, e a paulista,
que desapareceu, não sem que deixasse marcas na toponímia
do país e na língua portuguesa. São elas que nos
possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé
socando milho para preparar mingau — sem os termos
que migraram para o português, só veríamos um habitante
da área rural, melancólico, preparando comida às margens
de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé,
sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.
O idioma da gente paulista formou-se como
resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses
e índias e a escravização dos índios. Os primeiros europeus
que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas
e criaram os filhos juntos e misturados — as crianças
usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos,
essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena
e casavam entre si, não mais em suas aldeias de origem.
Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia
nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco
era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas,
os bandeirantes, que a difundiram nas bandeiras até as terras
que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná.
Branca Vianna. O contrário da memória.
In: Piauí, ed. 116, maio/2016 (com adaptações).

QUESTÃO 87

No texto 1A9BBB, é verificado o emprego de discurso indireto
no trecho
A “Era o que falavam os primeiros paulistas, os bandeirantes”
(R. 31 e 32).
B “Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo (...)
metade do século XVIII” (R. 1 a 4).
C “a gente paulista (...) não se comunicava em português,
mas em uma língua de origem indígena” (R. 4 a 6).
D “Sem caipira, sem jururu, sem igarapé, (...) descrever
uma bucólica paisagem inglesa” (R. 18 a 20).
E “as crianças usavam o tupi da mãe e o português do pai”
(R. 25 e 26).

D acidentes geográficos.
E expressões de uso geral.
QUESTÃO 89

Depreende-se do segundo parágrafo do texto 1A9BBB que,
no trecho “São elas que nos possibilitam olhar um caipira
jururu à beira de um igarapé socando milho para preparar
mingau”, o propósito do autor é

A retratar com humor o estereótipo do caipira.
B caracterizar hábitos alimentares e comportamentais da
população paulista do Brasil colônia.
C ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do
português falado no Brasil.
D destacar a importância da língua geral como fator de inclusão
social dos habitantes da zona rural, apelidados de caipiras.
E comprovar que o caipira é fruto da miscigenação entre
índios e portugueses.
QUESTÃO 90

A correção gramatical e os sentidos do texto 1A9BBB seriam
preservados se fosse isolado por vírgulas o termo

A “a gente” (R.4).
B “mas” (R.6).
C “hoje” (R.10).
D “assim” (R.29).
E “então” (R.4).
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QUESTÃO 93

A justiça tributária está em debate. O Brasil possui
um sistema tributário altamente regressivo: quem ganha
até dois salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos
em tributos, enquanto quem ganha acima de trinta salários
mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação
internacional, se tributa excessivamente o consumo, e não
o patrimônio e a renda.
A má distribuição tributária e de renda restringe
o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado induzir
uma política distributiva conforme a qual quem ganha
mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha
menos e a maior parcela do orçamento seja destinada para
as necessidades básicas da população.
A justiça tributária ocorre com a redução da carga
tributária e da regressividade dos tributos e com sua
eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária
permite maior competitividade para as empresas, geração
de empregos, diminuição da inflação e indução do
crescimento econômico.
Com a redução da carga tributária sobre o consumo,
todos ganham: a população de baixa e média renda,
pela melhora no seu poder aquisitivo; a de maior renda,
pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos
econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão
da oferta de empregos.
Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos,
que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam
sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior
desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo,
produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza.
O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação
pública, proporcionando maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura, além de gerar
maior atratividade para os investimentos nas empresas.
Amir Kjair. Le monde diplomatique Brasil. 12.ª ed.
Internet: <https://diplomatique.org.br> (com adaptações).

No texto 1A10AAA, no trecho “a população de baixa e média
renda, pela melhora no seu poder aquisitivo” (R. 21 e 22),
a preposição por, em “pela”, introduz uma ideia de
A causa.
B finalidade.
C consequência.
D condição.
E conclusão.
QUESTÃO 94

O sujeito da forma verbal “incidam”, na linha 27 do texto
1A10AAA, é
A oculto.
B composto.
C indeterminado.
D inexistente.
E simples.
QUESTÃO 95

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta
de reescrita para o seguinte trecho do texto 1A10AAA:
“O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública,
proporcionando

maiores

recursos

para

investimentos

em

políticas sociais e em infraestrutura” (R. 31 a 33). Assinale a opção
que apresenta uma proposta de reescrita que preserva os
sentidos originais do texto.

QUESTÃO 91

Na opinião do autor do texto 1A10AAA, a carga tributária
brasileira deveria ser
A
B
C
D
E

menos progressiva.
maior.
menor.
menos regressiva.
mais indireta.
QUESTÃO 92

No texto 1A10AAA, o autor defende a ideia de que
o desenvolvimento econômico é
A
B
C
D
E

relacionado à distribuição tributária.
independente da arrecadação pública.
alcançado com a elevação da tributação do consumo.
inviável com a diminuição da arrecadação pública.
promovido com a diminuição da arrecadação pública.

A O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública,
mas proporciona maiores recursos para investimentos em
políticas sociais e em infraestrutura
B O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública
e proporciona maiores recursos para investimentos em políticas
sociais e em infraestrutura
C O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública,
porque proporciona maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura
D O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública
à medida que proporciona maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura
E O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública
quando proporciona maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura
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QUESTÃO 97

O Brasil sempre foi um país com grandes
desigualdades. Marcada por diferenças sociais, econômicas
e regionais, esta nação tem procurado, nos últimos anos,
promover a diminuição das desigualdades que sempre
a marcaram de forma profunda. A Constituição Federal
de 1988 traçou diversos objetivos, entre eles, a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Embora, infelizmente, tais metas não tenham sido
atingidas, ocorreram diversos avanços, como, por exemplo,
a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo;
a melhoria na expectativa de vida; o aumento do número
de jovens nas escolas, entre outros.
No mundo, a busca pelo tratamento igual já estava
presente desde antes da Revolução Francesa, mas, a partir
dela, a luta por um tratamento equânime entre as pessoas
não só se tornou sinônimo de aplicação de justiça,
como também passou a ser um dos aspectos de como
a dignidade da pessoa humana se revela, em especial,
no tratamento que o Estado reserva ao homem.
O direito à igualdade ou ao tratamento isonômico
está definido como um direito fundamental, assumindo posição
de destaque na sociedade moderna e invertendo a tradicional
relação entre o Estado e o indivíduo, ao reconhecer que
a pessoa humana tem, primeiro, direitos, e, depois,
deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado
tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo
de melhor cuidar das necessidades dos seus cidadãos.
Por meio de ações corretivas dos poderes públicos
e do estabelecimento de direitos relativos à assistência social,
à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à cultura e ao
esporte, por exemplo, procurou-se promover uma igualdade
material, ou seja, o tratamento equânime de todos os seres
humanos, bem como a sua equiparação no que diz respeito
às possibilidades de concessão de oportunidades.
Embora a tributação tenha um papel fundamental
como instrumento reformador e capaz de atuar na diminuição
das desigualdades, o modo como o sistema tributário está
estruturado não logra os objetivos estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988. Há, portanto, necessidade
de uma reforma para que ele se adéque às exigências de um
sistema justo, com fundamento na igualdade e na capacidade
contributiva, em busca de uma maior justiça social e fiscal.
Nesse sentido, o imposto sobre a renda das pessoas físicas é o
maior responsável por fazer avançar ou retroceder a capacidade
econômica e, por consequência, a solidariedade social.
Élvio Gusmão Santos. Internet: <www.agu.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 96

Assinale a opção que apresenta a relação entre justiça tributária
e desigualdade social construída no texto 1A10BBB.
A Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se
de modo diretamente proporcional.
B A desigualdade social é uma das consequências da justiça
tributária.
C Justiça social e desigualdade social relacionam-se
de modo aleatório.
D Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se
de modo inversamente proporcional.
E A desigualdade social é um dos obstáculos à justiça social.

A correção gramatical e os sentidos do texto 1A10BBB
seriam preservados caso a forma verbal “ocorreram” (R.10)
fosse substituída por
A existiu.
B aconteceu.
C sucederam.
D tiveram.
E houveram.
QUESTÃO 98

Feitas as devidas alterações na pontuação e nas maiúsculas e
minúsculas, a correção gramatical e o sentido original do texto
1A10BBB seriam preservados caso o vocábulo “infelizmente” (R.9)
fosse deslocado para
A imediatamente após “exemplo” (R.10).
B imediatamente após “avanços” (R.10).
C o início do período.
D o final do período.
E imediatamente após “tais metas” (R.9).
QUESTÃO 99

Considere o seguinte trecho do texto 1A10BBB: “Por meio
de ações corretivas dos poderes públicos e do estabelecimento
de direitos relativos à assistência social, à educação, ao trabalho,
ao lazer, à saúde, à cultura e ao esporte, por exemplo, procurou-se
promover uma igualdade material” (R. 29 a 33). O sentido e a
correção gramatical desse trecho seriam mantidos caso as
expressões “Por meio de” e “relativos” fossem substituídas,
respectivamente, por
A Em razão de e alusivos.
B Em consequência de e subordinados.
C Através de e subordinados.
D Por intermédio de e atinentes.
E Em consequência de e atinentes.
QUESTÃO 100

No texto 1A10BBB, a argumentação especificamente em defesa
de uma reforma do sistema tributário brasileiro está explícita no
A primeiro parágrafo.
B segundo parágrafo.
C terceiro parágrafo.
D quarto parágrafo.
E último parágrafo.

