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01. LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Considere o texto abaixo para responder às questões a seguir: 
 
TEXTO 1 - A PIRÂMIDE MARCIANA 
 
     A pirâmide é uma das formas geométricas mais reconhecidas do mundo. Diferentes 
civilizações, incluindo Maias, Asteca e Egípcios, construíram monumentos de formato piramidal 
para servir como tumbas, templos ou até mesmo observatórios astronômicos. Por isso, quando 
um grupo de estudiosos avistou uma pedra de formato peculiar na superfície de Marte, em um 
vídeo divulgado pela agência espacial americana (Nasa), na semana passada, a imaginação dos 
que buscam sinais de vida fora da Terra foi às alturas. Seria a rocha evidência de uma construção 
planejada por seres inteligentes? 
     Os cientistas até agora descartam essa ideia. A pirâmide encontrada pelo robô Curiosity tem, 
de acordo com estimativas de pesquisadores, o tamanho de um carro popular. Seu formato, 
apesar de raro, não é inédito na história da exploração de Marte. Oficialmente, a Nasa não se 
pronunciou sobre o assunto. No entanto, um dos cientistas da missão disse à imprensa 
americana que tudo não passa de uma coincidência. “O olho humano é bom em reconhecer 
formatos familiares em objetos aleatórios”, diz Jim Bell, que também é professor de ciência 
planetária na Universidade do Arizona. 
     Durante os bilhões de anos de história de Planeta Vermelho, o choque de asteroides e os 
ventos ajudaram a moldar infinitos ângulos nas pedras da superfície. É possível, portanto, que 
algumas dessas rochas se assemelhem a pirâmides. Até que novos estudos sejam realizados, os 
cientistas também tratam o caso como fizeram com a “face de Marte”, capturada pela sonda 
Viking em 1976, que revelou uma montanha cuja porção superior parecia se assemelhar a um 
rosto de formato humanoide. Fotografias de melhor resolução tiradas décadas depois acabaram 
com o mito. Enquanto isso, o Curiosity, prestes a completar três anos no planeta, continua a 
fazer ciência. 
 

01. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) “O olho humano é bom em reconhecer 

formatos familiares e objetos aleatórios [...]”; “[...] quando um grupo de estudiosos avistou uma 
pedra de formato peculiar na superfície de Marte, [...] a imaginação dos que buscam sinais de 
vida fora da Terra foi às alturas”. 
 
Nos trechos em destaque, as palavras grifadas, respectivamente, dizem respeito a: 
 

Ⓐ aquilo que está associado ao geométrico e aquilo que é atributo de alguém ou algo. 

Ⓑ aquilo que depende de fatores incertos e aquilo que é próprio de alguém ou algo. 

Ⓒ aquilo que está associado ao acaso e aquilo que é derivado de alguém ou algo. 

Ⓓ aquilo que depende de fatores casuais e aquilo que é extraído de alguém ou algo. 

Ⓔ aquilo que está associado ao imagético e aquilo que é particular de alguém ou algo. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não se diz respeito a “objetos geométricos”. Na verdade, trata-se 
de elementos amorfos, familiares. Já a segunda está correta, pois “peculiar” significa “singular”. 
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Alternativa B: CORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não são 
objetivos; são da ordem a subjetividade. Já a segunda está correta, pois “peculiar” pode 
significar “singular”. 
Alternativa C: INCORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não 
são objetivos; são da ordem a subjetividade. Já “peculiar” não deriva de alguém ou de algo. 
Alternativa D: INCORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não 
são objetivos; são da ordem a subjetividade. Já “peculiar” não é extraído de alguém ou de algo, 
mas sim o que se destaca em alguém ou algo. 
Alternativa E: INCORRETA. O que é “aleatório” não necessariamente está ligado ao imagético. 
Já a segunda está correta, pois “peculiar” pode significar “particular”. 
 

02. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Analise os trechos abaixo e, em seguida, 

responda.  
 
“A pirâmide encontrada pelo robô Curiosity tem, de acordo com estimativas de pesquisadores, 
o tamanho de um carro popular. Seu formato, apesar de raro, não é inédito na história da 
exploração de Marte”. 
“[...] os cientistas também tratam o caso como fizeram com a ‘face de Marte’, capturada pela 
sonda Viking em 1976, que revelou uma montanha cuja porção superior parecia se assemelhar 
a um rosto de formato humanoide”. 
 
Os vocábulos em destaquem referem-se, respectivamente, a: 
 

Ⓐ carro popular e sonda Viking. 

Ⓑ pirâmide encontrada e sonda Viking. 

Ⓒ robô Curiosity e face de Marte. 

Ⓓ pirâmide encontrada e montanha. 

Ⓔ carro popular e montanha. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. “Carro popular” é o tamanho da pirâmide e a “sonda Viking” foi o 
que capturou a “face de Marte”. 
Alternativa B: INCORRETA. “Seu”, de fato, refere-se à pirâmide encontrada, mas “sonda Viking” 
se refere ao motivo apontado na alternativa anterior. 
Alternativa C: INCORRETA. O robô Curiosity encontrou o a pirâmide (trata-se de um agente da 
voz passiva), enquanto a “face de Marte” revela a montanha. 
Alternativa D: CORRETA. O “formato raro” é o da pirâmide, logo, por anáfora, esse é o termo 
retomado, assim como “cuja” é pronome relativo que retoma “montanha”, que o antecede 
imediatamente. 
Alternativa E: INCORRETA. “Carro popular” corresponde ao tamanho da pirâmide, enquanto 
“cuja” é o pronome relativo que retoma “montanha”, que o antecede imediatamente. 
 

03. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Leia a oração que se segue: 

 
“Apoio à pesquisa em segurança alimentar e nutricional é muito bem-vinda”. 
 
Com relação à oração acima, é correto afirmar que ela apresenta um erro de: 
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Ⓐ concordância verbal. 

Ⓑ concordância nominal. 

Ⓒ regência nominal. 

Ⓓ ortografia. 

Ⓔ acentuação gráfica. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. O verbo “ser” concorda corretamente com o sujeito “apoio”. 
Alternativa B: CORRETA. “Bem-vinda” deve figurar no gênero masculino, já que se refere ao 
sujeito “apoio”. 
Alternativa C: INCORRETA. “À pesquisa” deve aparecer dessa maneira, já que se trata de um 
complemento nominal e todo complemento nominal deve ser acompanhado por preposição. 
Alternativa D: INCORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com as regras 
ortográficas. 
Alternativa E: INCORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com as regras de 
acentuação. 
 

04. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Sobre os padrões normativos, analise 

as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 
 
I. Em “Dirigiu-se a qualquer pessoa que encontrou na agência”, o uso da crase é facultativo, uma 
vez que a preposição está diante de palavra de sentido indefinido. 
II. Em “Ela se referiu a minha mãe com muito carinho”, o uso da crase é facultativo, uma vez que 
a preposição está diante de pronome possessivo com substantivo feminino claro. 
III. Em “Não sei a quem pertence essa chuteira”, não ocorre crase, uma vez que a preposição 
está diante de um pronome relativo. 
 

Ⓐ somente I está correta. 

Ⓑ somente II está correta. 

Ⓒ somente III está correta. 

Ⓓ somente I e II estão corretas. 

Ⓔ somente II e III estão corretas. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: INCORRETA. Ao contrário do que diz a alternativa, a crase não pode ser utilizada 
justamente porque a preposição aparece antecedendo um termo de caráter indefinido. 
Assertiva II: CORRETA. A afirmação e a explicação da assertiva estão completamente de acordo 
com o que diz a regra gramatical sobre crase. 
Assertiva III: CORRETA. A afirmação e a explicação da assertiva estão completamente de acordo 
com o que diz a regra gramatical sobre crase. 
 

Resposta: Ⓔ 
 

05. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Assinale a alternativa cuja sentença 

esteja de acordo com as regras de ortografia e acentuação. 
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Ⓐ órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os problemas da 
cidade. 

Ⓑ a noite, com as ruas iluminadas por explêndidas fogueiras de São João, as pessoas dançavam 
na rua. 

Ⓒ devido às opniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de elevar o 
IPTU. 

Ⓓ as discursões sobre o reflorestamento influênciaram na votação favorável ao projeto do 
governo. 

Ⓔ aos improváveis visitantes aquelas paragens se juntaram os funcionários da prefeitura. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: CORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta. O 
curioso é que a palavra “experto” está correta, ao contrário do que se possa pensar, já que existe 
a palavra homófona “esperto”. “Experto” significa experiente. 
Alternativa B: INCORRETA. “A noite” deve apresentar crase, já que se trata de uma expressão 
adverbial: “à noite”. Já “explêndidas” está incorreto em relação à norma padrão. O correto é 
“esplêndidas”. 
Alternativa C: INCORRETA. “Opniões” está incorreto. De acordo com a norma, o certo é 
“opinião”. 
Alternativa D: INCORRETA. “Influenciaram” não apresenta acento. 
Alternativa E: INCORRETA. Deve-se utilizar crase na expressão “aquelas”, já que se trata de uma 
expressão adverbial de lugar. O correto seria: “àquelas”. 
 

06. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Assinale a alternativa correta de acordo 

com as regras gramaticais canônicas: 
 

Ⓐ o que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 

Ⓑ meu professor de violão mora à rua Ari Barrosa. 

Ⓒ esse caso é análogo daquele último julgamento. 

Ⓓ o carioca Vinicius de Moraes radicou-se na Bahia. 

Ⓔ a estratégia apresentada visa um aumento de receita. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Antes de verbo no infinitivo, quando for necessário exprimir a 
posição de sujeito na primeira pessoa, não é possível utilizar o pronome oblíquo “mim”. Deve-
se utilizar o pronome do caso reto “eu”. 
Alternativa B: INCORRETA. A regência do verbo “morar” convoca outro tipo de preposição que 
não o “a”. Deve-se, portanto, utilizar o “em”. Isso porque o verbo “morar” é intransitivo e, 
quando for acompanhado de um advérbio que exprima lugar, deve aparecer aquela preposição. 
Alternativa C: INCORRETA. O adjetivo “análogo” solicita a preposição “a”. Logo, no trecho da 
frase deve ser “análogo àquele”. 
Alternativa D: CORRETA. Todos os itens da frase estão em concordância com a norma padrão 
da língua portuguesa. 
Alternativa E: INCORRETA. A regência do verbo “visar” solicita a preposição “a”, por se tratar 
de um verbo transitivo indireto. 
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02. HISTÓRIA 
 

07. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Analise as afirmativas sobre a política 

econômica de D. João VI no Brasil e marque a opção correta. 
 
I. A industrialização brasileira adquiriu um impulso definitivo pouco depois da publicação do 
Alvará de 1808, que permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no território 
colonial. 
II. A abertura do comércio para as nações amigas foi um fator que serviu para inibir a indústria 
colonial nas primeiras décadas do século XIX. 
III. Os grandes beneficiados pelas medidas joaninas foram os comerciantes portugueses, pois 
entre as suas principais bandeiras estava a da liberação do comércio ultramatrino. 
 

Ⓐ somente I é verdadeira. 

Ⓑ somente II é verdadeira. 

Ⓒ somente III é verdadeira. 

Ⓓ somente I e II são verdadeiras. 

Ⓔ somente II e III são verdadeiras. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: INCORRETA. Apesar do Alvará de 1808 romper com o pacto colonial, pacto esse que 
proibia a instalação de indústria e manufaturas no Brasil, ele também promoveu a abertura dos 
Portos brasileiros para o comércio com Nações Amigas de Portugal em Nações Amigas, leia-se 
basicamente a Inglaterra grande potência industrial da época, logo uma indústria recém-
instalada não tinha meios de competir com os produtos ingleses que além de terem melhor 
qualidade, entravam no mercado brasileiro com preços muito menores. 
Assertiva II: CORRETA. A Assertiva I é justamente o oposto dessa, ou seja, na realidade o Alvará 
de 1808 permite a entrada de produtos ingleses no mercado brasileiro e em vista de 
impossibilidade de competição a indústria colonial é inibida. 
Assertiva III: INCORRETA. A política Joanina (D. João VI) de abertura dos portos do Brasil, põe 
fim ao Pacto Colonial, sistema que permitia aos portugueses terem o monopólio das relações 
comerciais com a colônia, logo os comerciantes portugueses a partir de 1808 passaram a ter que 
competir com outras nações pelo mercado colonial o que não os beneficiou. 
 

Resposta: Ⓑ 
 

08. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Sobre o Estado Novo, analise as 

afirmativas e assinale a resposta correta. 
 
I. A Constituição de 1937 teve como principal característica o predomínio do Poder Executivo 
sobre as demais instâncias de Poder do Estado. 
II. Em relação ao operariado, o Estado Novo procurou anular a sua influência por meio de uma 
política trabalhista que negava a luta de classes. 
III. O Estado Novo surgiu de um golpe forjado pela união ampla das elites econômicas com as 
político-militares. 
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Ⓐ somente I é verdadeira. 

Ⓑ somente II é verdadeira. 

Ⓒ somente III é verdadeira. 

Ⓓ somente I e II são verdadeiras. 

Ⓔ somente I e III são verdadeiras. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: CORRETA. A constituição de 1937 possuía um caráter altamente autoritário, bem 
como centralizador, onde previa um fortalecimento do executivo (encarnado por Getúlio 
Vargas) sobre os outros poderes, como o legislativo, notado pelo fechamento do Congresso 
promovido por Vargas. 
Assertiva II: CORRETA. O Estado Novo foi marcado por sua atitude populista e trabalhista, em 
que o poder público se colocava como o grande pai dos trabalhadores, principalmente após a 
aprovação das Leis Trabalhistas, o que acabou por enfraquecer a luta sindical e incutir nos 
trabalhadores que não era necessário um enfrentamento ao estado, negando assim a luta de 
classes. 
Assertiva III: INCORRETA. Getúlio Vargas não contou com o apoio das elites econômicas, muito 
por conta da sua característica centralizadora do poder estatal, enfraquecendo assim outras 
esferas de poder, entre elas as elites econômicas em geral formadas por empresários. 
 

Resposta: Ⓓ 
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03. GEOGRAFIA 
 

09. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESAEX – 2010) Em relação às massas de ar no Brasil, 

assinale a alternativa correta. 
 

Ⓐ A massa Equatorial Atlântica origina-se no Oceano Atlântico setentrional e influencia 
diretamente o clima na região Sul do país. 

Ⓑ A massa Equatorial Continental origina-se na porção norte do país e influencia diretamente 
o clima seco no Nordeste Brasileiro. 

Ⓒ A massa Polar Atlântica tem atuação apenas na região Sul do país. 

Ⓓ A massa Tropical Continental forma-se na depressão do Chaco e é responsável pelas chuvas 
frontais na região Nordeste. 

Ⓔ A massa Tropical Atlântica influencia diretamente o clima na faixa leste do país. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. A massa Equatorial Atlântica, quente e úmida, tem forte atuação 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo responsável pelas chuvas de verão nessas regiões. 
Atua ainda em boa parte da região Centro-oeste e norte da região Sudeste. Ela não atua na 
região Sul do Brasil. 
Alternativa B: INCORRETA. Por ter altos índices de umidade, a massa Equatorial Continental, 
formada sobre a Amazônia, intensifica as chuvas nas regiões Centro-oeste e no sertão 
nordestino nos meses de novembro a março. 
Alternativa C: INCORRETA. A massa Polar Atlântica, originada no extremo sul da América do Sul, 
ganha força no inverno com o deslocamento da zona de alta pressão para o norte, estacionando 
nas proximidades do Uruguai. Atua na região Sul, fazendo cair muito as temperaturas. É 
responsável pela formação de geadas em áreas da região Sul e do interior do Estado de São 
Paulo. Desloca-se em direção ao sul da Amazônia, provocando a queda nas temperaturas, num 
fenômeno conhecido como “friagem” e é responsável pelas chuvas frontais no litoral do Sudeste 
e Nordeste. 
Alternativa D: INCORRETA. A massa Tropical Continental, quente e seca, dificulta a formação de 
nuvens nas áreas onde atua, intensificando a aridez, em áreas da região Centro-oeste, e na 
porção oeste das regiões Sul e Sudeste. 
Alternativa E: CORRETA. A massa Tropical Atlântica, formada no Atlântico Sul, é quente e úmida. 
Ela amplia os índices de pluviosidade atuando no litoral das regiões Sudeste e Nordeste o ano 
todo. No verão, intensifica as chuvas no interior da região Sudeste e parte da região Centro-
oeste. No inverno, ao encontrar-se com a massa Polar Atlântica, intensifica as chuvas frontais 
no litoral do Sudeste e do Nordeste. 
 

 10. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Em relação às planícies brasileiras, pode-

se afirmar: 
 

Ⓐ Correspondem a 59% do território, sendo que os planaltos, ocupam os 41% restantes. 

Ⓑ São formadas por estruturas geológicas antigas do período terciário e quaternário 
(cenozoico). 

ⒸOcupam extensões menores que os planaltos, apesar da sua grande expressão na Amazônia. 
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Ⓓ Equivalem em área aos planaltos, pois as áreas classificadas como depressões, fazem parte 
do conjunto de planícies. 

Ⓔ São consideradas superfícies nas quais predominam o processo de desgaste, e 
consequentemente, são as áreas mais baixas do território. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. O Brasil tem parte de seu território, cerca de 60%, formado por 
planaltos que se distribuem por duas grandes áreas: o Planalto das Guianas, na região Norte, e 
o Planalto Brasileiro, cobrindo a maior parte do Brasil, em destaque para o Centro-oeste. O 
território apresenta ainda formação de planaltos na região Nordeste, destaque para o Planalto 
de Borborema, além de várias formações sedimentares conhecidas como mesões e chapadas. 
Alternativa B: INCORRETA. A formação do relevo brasileiro é muito antiga, algumas estruturas 
remontam ao período pré-cambriano, como os escudos cristalinos e aos períodos paleozoico e 
mesozoico, como as bacias sedimentares. A maior parte dos terrenos onde se localizam as 
planícies de fato, remontam ao período cenozoico sendo, portanto, muito mais recentes. 
Alternativa C: CORRETA. Pela classificação de relevo proposta pelo professor Jurandyr Ross, boa 
parte das planícies observadas pelo critério da altitude foi reclassificada como depressão 
relativa, diminuindo muito sua incidência no território brasileiro. Entre as terras em torno dos 
rios, denominadas de planícies típicas, o destaque fica para planície amazônica. 
Alternativa D: INCORRETA. As áreas de formação de planícies são menores que as de formação 
de planaltos. Planícies e depressões são classificados separadamente, por causa dos diferentes 
fatores de formação. Enquanto na formação das planícies predominam os fatores de 
sedimentação, nas depressões predominam a denudação de sedimentos. 
Alternativa E: INCORRETA. Com base na nova classificação do relevo brasileiro proposta pelo 
professor Jurandyr Ross, as planícies são terras baixas onde predominam os fatores de 
sedimentação. As áreas que são classificadas a partir da predominância dos processos de 
desgaste são os planaltos. 
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04. INGLÊS 
 

 11. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) In the sentence: “The oldest human 

footprints in 
Europe have been discovered in Britain”, choose the correct verb time. 
 

Ⓐ Simple past. 

Ⓑ Past perfect. 

Ⓒ Simple present. 

Ⓓ Present perfect continuous. 

Ⓔ Present perfect. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Para que estivesse no Simple Past, a frase deveria trazer a seguinte 
construção: “They discovered the oldest human footprints in Europe…”. 
Alternativa B: INCORRETA. No Past Perfect (Passado Perfeito) a forma seria “The oldest human 
footprints in Europe had been discovered...”. 
Alternativa C: INCORRETA. Para o Simple Present teríamos “They discover the oldest human 
footprints in Europe…”. 
Alternativa D: INCORRETA. No Present Perfect Continuous a frase seria “They have been 
discovering the oldest human footprints in Europe”. 
Alternativa E: CORRETA. A estrutura “have been discovered” está na forma do Present Perfect. 
 

 12. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Choose the correct alternative that 

shows a superlative form. 
 

Ⓐ There was at least one adult, too. 

Ⓑ The oldest human footprints in Europe have been discovered in Britain. 

Ⓒ Scientists think that most of the footprints are children’s. 

Ⓓ There are only three other sets of footprints that are older and they are in Africa. 

Ⓔ Scientists took digital photographs of the footprints and created a 3D image from them. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não há sinal de superlativo em “Havia pelo menos um adulto, 
também”. 
Alternativa B: CORRETA. “As mais antigas pegadas humanas na Europa foram descobertas na 
Grã-Bretanha”. Se não quiser usar a tradução literal, observe a marca típica do superlativo na 
Língua Inglesa: a estrutura “the ...est”. 
Alternativa C: INCORRETA. Boa tentativa de confundir o candidato (que inclusive influiu no grau 
de dificuldade da questão), já que o vocábulo “most” é marca típica do superlativo, mas neste 
contexto, traz a ideia de “a maior parte das...”. 
Alternativa D: INCORRETA. A passagem “that are older and they are in...” traz a marca de 
comparativo, não superlativo. 
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Alternativa E: INCORRETA. Não há marca alguma de superlativo em “Cientistas tiraram 
fotografias digitais de pegadas e criaram uma imagem em 3D delas”. 
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05. ESPANHOL 
 

 13. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Considere a figura abaixo para a 

resolução da questão a seguir: 

 
Podemos entender en portugués que tras la lectura del cómic arriba, se considera que la niña: 
 

Ⓐ está doente. 

Ⓑ é intolerante. 

Ⓒ está chateada. 

Ⓓ não é muito inteligente. 

Ⓔ tem dificuldades em aceitar reclamações. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com a fala do adulto que conversa com a menina, ela está 
“aburrida”, o que significa em português “estar entediado” e não doente. 
Alternativa B: INCORRETA. De acordo com o texto, a garota está “aburrida”, isto é, entediada. 
Alternativa C: CORRETA. De acordo com a leitura do texto, a menina está “aburrida”, ou seja, 
entediada. Estar chateado em português também pode significar estar entediado, além do 
sentido mais usual – o de “estar irritado”. 
Alternativa D: INCORRETA. Segundo o texto, a garota está “aburrida”, isto é, sentindo tédio. 
Alternativa E: INCORRETA. Conforme o texto, a menina está entediada e não demonstra 
dificuldade em aceitar reclamações. 
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 14. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Observe La imagen abajo y lea el texto 

(VIÑETA). 

 
A partir de la lectura de la imagen y del texto contenido en ella, se concluye que: 
 

Ⓐ se nota que hay fuerte intención por alcanzar los objetivos formulados en el proyecto. 

Ⓑ el hambre y pobreza son temas que no promueven muchos trabajos sociales. 

Ⓒ la desigualdad social es motivo consternación entre todos que allí trabajan. 

Ⓓ “de nuevo” revela la poca importância que han dado hasta entonces al proyecto. 

Ⓔ ahora el proyecto alcanzará su objetivo y el hambre y pobreza serán exterminados en 
definitivo. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O segundo balão com “¡Y esta vez no quiero risitas!” revela o 
descaso com o tema em questão. 
Alternativa B: INCORRETA. Não se pode afirmar isso somente com a leitura desse texto. Seria 
ampliar demais as deduções. 
Alternativa C: INCORRETA. “Costernación” significa abatimento de ânimo, tristeza e, se os que 
estavam se reunindo estavam rindo a ponto de ser necessário repetir a leitura, significa que não 
havia sentimento de consternação entre eles. 
Alternativa D: CORRETA. De acordo com a charge, foi necessário ler de novo o texto devido aos 
risos, o que revela a pouca importância que os envolvidos davam ao projeto. 
Alternativa E: INCORRETA. Não há no texto qualquer afirmação nesse sentido. 
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06. CONTABILIDADE GERAL 
 

 15. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) Uma empresa de Material Elétrico Ltda. 

Efetuou aquisição de 100 caixas de lâmpadas fluorescente de 40W, com 100 unidades em cada 
caixa, ao custo unitário de R$ 2,00, pagando 30% de entrada e o restante por meio de duplicatas. 
A operação foi isenta de tributação. A empresa irá utilizar 5% das lâmpadas adquiridas para 
consumo próprio e o restante será utilizado para revenda. Desse modo, pode-se afirmar que o 
registro contábil dessa transação é um Fato Administrativo: 
 

Ⓐ Permutativo. 

Ⓑ Composto diminutivo. 

Ⓒ Composto aumentativo. 

Ⓓ Modificativo aumentativo. 

Ⓔ Modificativo diminutivo. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DO AUTOR: A informação de que uma parte das lâmpadas serão utilizadas para 
consumo próprio da empresa, conforme consta na questão, pode levantar a dúvida se esta 
parcela da compra não deveria ser diretamente registrada na despesa. Porém, como observado 
na escrita da questão “a empresa irá utilizar...”, de forma que se entende que as lâmpadas ainda 
não foram utilizadas e, portanto, devem ser registradas em uma conta de estoque específica. 
Quando da utilização das lâmpadas, as mesmas deverão ser baixadas para o resultado, gerando 
assim um fato administrativo modificativo diminutivo, pois irá diminuir o PL da entidade. 
 
Alternativa A: CORRETA. Um fato administrativo permutativo representa uma permuta (troca), 
entre elementos do ativo e passivo, porém sem alterar o valor do Patrimônio 
Líquido (PL) da entidade. Com este conceito definido é necessário analisar a transação descrita 
na questão para chegarmos a seguinte contabilização: 
D – Estoques para revenda (ativo) – R$19.000 (100 caixas x 100 unidades x R$ 2,00 
* 95% para revenda). 
D – Estoque de sobressalentes (ativo) – R$1.000 (100 caixas x 100 unidades x R$ 2,00 
* 5% para consumo próprio). 
C – Caixa (ativo) – R$ 6.000 (100 caixas x 100 unidades x R$ 2,00 * 30% pagamento à vista) 
C – Fornecedores (passivo) – R$ 14.000 (100 caixas x 100 unidades x R$ 2,00 * 70% pagamento 
a prazo) 
Desta forma é possível observar que a transação não impactou o PL da entidade, sendo, 
portanto, o fato administrativo classificado como permutativo. 
Alternativa B: INCORRETA. O fato administrativo composto diminutivo ocorre quando o fato 
contábil envolve mais de uma conta patrimonial (ativo ou passivo) e uma ou mais conta do 
resultado de forma negativa, geralmente trata-se de uma conta de despesa, resultando em 
diminuição do Patrimônio Líquido. Como apresentado na alternativa “A”, o fato contábil não 
impacta o resultado e por isso não pode ser considerado um fato administrativo composto 
diminutivo. 
Alternativa C: INCORRETA. O fato administrativo composto aumentativo ocorre quando o fato 
contábil envolve mais de uma conta patrimonial (ativo ou passivo) e uma ou mais conta do 
resultado de forma positiva, geralmente trata-se de uma conta de receita, resultando em 
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aumento do Patrimônio Líquido. Como apresentado na alternativa “A”, o fato contábil não 
impacta o resultado e por isso não pode ser considerado um fato administrativo composto 
aumentativo. 
Alternativa D: INCORRETA. O fato administrativo modificativo aumentativo ocorre quando o 
fato contábil envolve apenas uma conta patrimonial (ativo ou passivo) e uma conta do resultado 
de forma positiva, geralmente trata-se de uma conta de receita, resultando em aumento do 
Patrimônio Líquido. Como apresentado na alternativa “A”, o fato contábil não impacta o 
resultado e além disso impacta mais de uma conta patrimonial, por isso não pode ser 
considerado um fato administrativo modificativo aumentativo. 
Alternativa E: INCORRETA. O fato administrativo modificativo diminutivo ocorre quando o fato 
contábil envolve apenas uma conta patrimonial (ativo ou passivo) e uma conta do resultado de 
forma negativa, geralmente trata-se de uma conta de despesa, resultando em diminuição do 
Patrimônio Líquido. Como apresentado na alternativa “A”, o fato contábil não impacta o 
resultado e além disso impacta mais de uma conta patrimonial, por isso não pode ser 
considerado um fato administrativo diminutivo aumentativo. 
 

 16. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2012) Como se denomina o princípio de 

contabilidade que "determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em 
aumento ou diminuição do Patrimônio Líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das 
mutações patrimoniais resultantes da observância do Princípio da Oportunidade" (Silvério das 
Neves, 2009)? 
 

Ⓐ Continuidade. 

Ⓑ Prudência. 

Ⓒ Registro pelo valor original. 

Ⓓ Competência. 

Ⓔ Atualização Monetária. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário  
 
DICA DO AUTOR: A resolução CFC n° 750/93 foi revogada a partir de 1° de janeiro de 2017 
pela NBC TSP – Estrutura Conceitual. 
 
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com o art. 5° da resolução CFC 750/93, “o Princípio da 
Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a 
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância”. O princípio impacta diretamente na forma de avaliar e apresentar os valores que 
impactam o Patrimônio Líquido, mas não é ele que exerce a maior influência quando se trata do 
momento em que devem ser reconhecidos esses impactos. 
Alternativa B: INCORRETA. De acordo com o art. 10 da resolução CFC 750/93, “o Princípio da 
PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os componentes do ATIVO e do maior para 
os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação 
das mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido”. O princípio da prudência 
também apresenta diretrizes que impactam na forma de avaliar e reconhecer os componentes 
do patrimônio, mas não determina quando os impactos dos mesmos devem ser reconhecidos 
no patrimônio da entidade. 
Alternativa C: INCORRETA. De acordo com o art. 7° da resolução CFC 750/93, “o Princípio do 
Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem ser 
inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional”. 
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O princípio não determina quando esses registros devem ser feitos, mas sim como devem ser 
mensurados. 
Alternativa D: CORRETA. De acordo com o art. 9° da resolução CFC 750/93, “o Princípio da 
Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento”. O princípio da 
competência determina quando os registros contábeis devem ser reconhecidos, principalmente 
aqueles que afetam o Patrimônio 
Líquido da entidade e, portanto, se enquadra perfeitamente no princípio descrito por Silverio 
das Neves, reproduzido na questão. 
Alternativa E: INCORRETA. O Princípio da Atualização Monetária foi revogada pela Resolução 
CFC ° 1.282/10. A atualização monetária é uma forma de mensurar o valor original de um 
componente do patrimônio, ou seja, o conceito de atualização monetária está englobado no 
Princípio do Registro pelo Valor Original. 
 

 17. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) A Demonstração do Valor Adicionado 

mostra a riqueza criada pela empresa e como ela é distribuída ou transferida. Assinale a opção 
que apresenta um procedimento a ser adotado na elaboração desse tipo de demonstração.  
 

Ⓐ No valor dos salários e encargos sociais distribuídos pela sociedade aos empregados, são 
incluídos os valores relativos ao INSS. 

Ⓑ A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é incluída no cálculo do valor adicionado, 
por representar uma estimativa de perda de receitas de vendas. 

Ⓒ Os resultados não operacionais não são apresentados como integrantes das receitas da 
entidade. 

Ⓓ As receitas de vendas são apresentadas pelo valor constante da nota fiscal de venda. 

Ⓔ A Demonstração de Valor Adicionado é representada em termos brutos. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Os valores relativos ao INSS não são incluídos na Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) na linha de salários e encargos sociais distribuídos, mas sim no grupo de 
impostos, taxas e contribuições, conforme exposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 
09 – Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
Alternativa B: INCORRETA. A provisão para créditos de liquidação duvidosa deve ser excluída 
do cálculo do valor adicionado, de forma que diminua o saldo do valor adicionado total a 
distribuir, pois se trata de uma estimativa de perda das receitas de vendas. O valor será incluído 
no cálculo apenas quando se tratar de reversão da provisão, aumentado assim o valor 
adicionado total a distribuir. 
Alternativa C: INCORRETA. Os resultados não operacionais, tratados a partir de 2008 como 
outros resultados operacionais, devido a alterações da Lei 6.404/76 introduzidas pela Medida 
Provisória 449/08, convertida na Lei 11.941/16, são apresentados como integrantes das receitas 
da entidade, no grupo de outras receitas, conforme item 28 do CPC 09. 
Alternativa D: CORRETA. As receitas de venda são apresentadas na DVA pelo seu valor bruto, 
incluídos os tributos incidentes sobre a venda, ou seja, o valor da venda é igual ao valor do 
faturamento bruto e consequentemente igual ao valor apresentado na nota fiscal. 
Alternativa E: INCORRETA. Conforme o CPC 09, a Demonstração do Valor Adicionado é 
apresentada líquida dos custos financeiros (insumos, perdas, entre outros) e econômicos 
(depreciação, amortização, exaustão) que contribuíram para geração do valor adicionado. 
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 18. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) Assinale a opção que representa 

operações que não afetam o fluxo de caixa. 
 

Ⓐ Acréscimos de itens de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. 

Ⓑ Pagamentos de dividendos aos acionistas. 

Ⓒ Integralização do capital pelos sócios ou acionistas. 

Ⓓ Aquisição de item do ativo imobilizado. Indenização de seguros recebidas. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: CORRETA. O fluxo de caixa é afetado por todas as operações que interferem nas 
disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo). Acréscimos de 
investimentos pelo método de equivalência patrimonial não representam ganhos financeiros, 
mas sim ganhos econômicos que ocorrem quando a empresa investida possui lucro contábil e 
através do método de equivalência patrimonial faz-se um ajuste de acordo com a participação 
do capital da investidora na empresa investida. Esse ajuste não causa nenhum impacto no caixa, 
vide estrutura do lançamento a seguir: 
D – Investimento (conta do Ativo Não Circulante) 
C – Resultado de equivalência patrimonial (Conta do resultado) 
Alternativa B: INCORRETA. Os pagamentos de dividendos representam uma saída de recurso e 
podem ser classificadas como uma atividade de financiamento conforme item 34 do 
Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nesse caso, o saldo 
de disponibilidades é afetado negativamente pelo pagamento. 
Alternativa C: INCORRETA. A integralização de capital por sócios ou acionistas pode afetar o 
fluxo de caixa, desde que a integralização seja em espécie e não em bens móveis ou imóveis, 
por exemplo. Como a questão solicita os tipos de movimento que não afetam o fluxo caixa, 
existindo a chance de afetar o caixa, como é o caso, torna a alternativa incorreta. 
Alternativa D: INCORRETA. A aquisição de ativo imobilizado também é um fato que pode afetar 
o fluxo de caixa, desde que sua aquisição tenha sido realizada, totalmente ou parcialmente, à 
vista e não a prazo ou por meio de arrendamento mercantil afetando o fluxo de caixa 
futuramente, mas não no momento da aquisição financeiro, como adverte o item 44 do CPC 03 
(R2). Como a questão solicita os tipos de movimento que não afetam o fluxo caixa, existindo a 
chance de afetar o caixa, como é o caso, torna a alternativa incorreta. 
Alternativa E: INCORRETA. O recebimento de indenização de seguros afeta positivamente o 
fluxo de caixa uma vez que significa entrada de recursos no grupo de disponibilidades. 
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07. CONTABILIDADE PÚBLICA 
 

 19. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) Segundo Di Pietro (2013), correspondem 

aos serviços públicos comerciais ou industriais do Estado: 

 

Ⓐ serviços que estejam diretamente relacionados à exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado, que somente poderão ser explorados quando necessários aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. 

Ⓑ serviços que o Estado assume em caráter de monopólio, como aqueles relacionados à 
exploração de petróleo, de minas e jazidas, de minérios e minerais nucleares. 

Ⓒ qualquer serviço de ordem econômica que se relacione intimamente às atribuições do poder 
público e que, por isso mesmo, é indelegável. 

Ⓓ serviços que a Administração Pública executa, direta ou indiretamente, por meio de 
concessão ou permissão, para atender às necessidades coletivas de ordem econômica. 

Ⓔ serviços de ordem econômica que a Administração Pública executa por meio de Empresas 
Públicas ou Sociedade de Economia Mista, não sendo permitida sua concessão. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. A definição constante nesta assertiva não se relaciona a uma das 
espécies de serviço público. Em verdade, o art. 173 da CF/88 apenas estabelece que, ressalvados 
os casos previstos na própria Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
Alternativa B: INCORRETA. Embora o art. 177 da CF/88 estabeleça ser monopólio (propriedade) 
da União, dentre outras, a lavra das jazidas de petróleo e de minérios e minerais nucleares, a 
exploração econômica destes bens pode ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer 
ofensa à reserva de monopólio. 
Alternativa C: INCORRETA. Considerando não serem atividades primordiais do poder público o 
desenvolvimento de atividades comercias e/ou industriais, não haveria fundamento para que 
tais atividades fossem indelegáveis. 
Alternativa D: CORRETA. A Doutrina define os serviços comerciais ou industriais como sendo 
aqueles que a Administração executa direta ou indiretamente, atendendo a necessidades 
coletivas de ordem econômica e respeitando o disposto nos artigos 173 e 175 da Constituição 
Federal. 
Alternativa E: INCORRETA. Os serviços públicos comerciais ou industriais do Estado podem ser 
executados através de concessão, que corresponde a uma das formas de delegação. 
 

20. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) Sobre a Organização Administrativa 

Brasileira, assinale a opção a que está de acordo com o Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro 
de 1967. 

 

Ⓐ Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com 
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade 
econômica. 
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Ⓑ Sociedade de Economia Mista é a entidade sem personalidade jurídica definida, criada por 
lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade limitada. 

Ⓒ Autarquia é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, criada por lei, 
para executar atividades atípicas da Administração Pública. 

Ⓓ As entidades compreendidas na Administração Indireta, por serem independentes, não estão 
vinculadas a nenhum Ministério, salvo quando houver determinação legal. 

ⒺNo caso da Sociedade de Economia Mista, quando a atividade for submetida a regime de 
monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Empresa Pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas 
admitidas em direito. 
Alternativa B: INCORRETA. Sociedade de Economia Mista é uma entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em 
sua maioria à União ou à entidade da Administração Indireta. 
Alternativa C: INCORRETA. Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada. 
Alternativa D: INCORRETA. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se 
ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 
Alternativa E: CORRETA. Conforme disposto no § 3º do Art. 5º do Decreto-Lei n° 200/67. 
 

21. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) O investimento, cuja execução ultrapasse 

um exercício financeiro, não poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem 
lei que autorize a inclusão, sob pena do crime de: 
 

Ⓐ improbidade administrativa. 

Ⓑ corrupção ativa. 

Ⓒ peculato. 

Ⓓ responsabilidade. 

Ⓔ concussão. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O crime de improbidade administrativa, em síntese, é caracterizado 
por condutas que geram o enriquecimento ilícito do servidor, condutas que causam prejuízo ao 
erário ou aquelas que atentam contra os princípios da administração pública. Não há, 
entretanto, previsão legal para enquadrar a conduta descrita na questão como sendo crime de 
improbidade administrativa. 
Alternativa B: INCORRETA. A conduta de oferecer vantagem indevida a um funcionário público, 
em troca de algum tipo de favor ou benefício é tipificado como sendo crime de corrupção ativa. 
A conduta descrita na questão não se enquadra na tipificação da corrupção ativa; ademais, 
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quando o oferecimento de vantagem é cometido por funcionário público, caracteriza-se o crime 
de concussão. 
Alternativa C: INCORRETA. Quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, comete 
o crime de peculato. Nesse sentido, a conduta descrita na questão não pode ser enquadrada na 
tipificação deste crime. 
Alternativa D: CORRETA. De acordo com o Art. 167, § 1º da Constituição Federal, nenhum 
investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 
Alternativa E: INCORRETA. Concussão é o crime praticado por funcionário público, em que este 
exige, para si ou para terceiro, vantagem indevida, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. 
 

22. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) De acordo com a Lei n° 10.180/2001, 

o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades, exceto: 
 

Ⓐ avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União; 

Ⓑ Evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações. 

Ⓒ exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União; 

Ⓓ apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: CORRETA. A finalidade indicada na assertiva encontra-se disposta no Decreto n° 
3.591/ 2000. 
Alternativa B: INCORRETA. Cabe à Contabilidade Pública evidenciar a situação patrimonial do 
ente público. 
Alternativa C: CORRETA. De acordo com o disposto no art. Art. 2o do Decreto n° 3.591/ 2000, a 
finalidade indicada na assertiva refere-se ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal. 
Alternativa D: CORRETA. Uma das finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  
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08. AUDITORIA 
 
23. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) A Auditoria Contábil é considerada: 

 

Ⓐ O objeto da contabilidade. 

Ⓑ Um dos meios para atingir a finalidade da contabilidade. 

Ⓒ A finalidade da contabilidade. 

Ⓓ Ciência destinada a estudar e controlar o patrimônio das entidades. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, o conjunto 
de bens, direitos e obrigações, ou seja, seu campo de atuação. 
Alternativa B: CORRETA. A auditoria é uma especialização da contabilidade voltada a testar a 
eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma 
opinião sobre determinado dado, segundo Attie (2012). Considerando que o objetivo da 
auditoria é expressar uma opinião com base em fatos, evidências e informações, neste caso, das 
demonstrações contábeis, ela se torna um meio, uma ferramenta para atingir a finalidade da 
contabilidade. 
Alternativa C: INCORRETA. A Contabilidade tem como finalidade registrar, controlar os fatos e 
fornecer informações econômicas e financeiras acerca da entidade, cujo produto final está 
indicado nas Demonstrações Contábeis. 
Alternativa D: INCORRETA. A ciência que se destina a estudar e controlar o patrimônio das 
entidades é a Contabilidade. 
 

24. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) Quanto às diversas formas em que 

a Auditoria Contábil se apresenta, assinale a alternativa correta. 
 

Ⓐ De acordo com a extensão do trabalho, a Auditoria pode ser classificada apenas como geral 
ou parcial. 

Ⓑ De acordo com a profundidade dos exames, a Auditoria pode ser classificada apenas como 
integral ou por amostragem. 

Ⓒ De acordo com sua natureza, a Auditoria pode ser classificada apenas como permanente ou 
eventual. 

Ⓓ A auditoria permanente somente será realizada de forma continuada. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com a extensão dos trabalhos, a Auditoria pode ser geral, 
parcial ou revisão limitada. A auditoria geral é exercida sobre todos os elementos componentes 
do patrimônio. A auditoria parcial examina uma ou apenas algumas demonstrações com 
objetivos específicos e com base nos interesses da administração ou de terceiros, enquanto que, 
a revisão limitada, constitui exames específicos, nos quais não se aplicam todas as normas de 
auditoria. 
Alternativa B: CORRETA. A profundidade dos trabalhos é que definirá as formas de auditoria. 
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A auditoria integral, que pode ser considerada como perícia, pois examina todos os registros 
contábeis da empresa, analisa documentos, controles internos. Já a auditoria parcial ou por 
amostragem compreende a realização de exames de determinada percentagem dos 
documentos, registros e controles da empresa. A percentagem será determinada segundo 
avaliação do auditor, que deve considerar fatores, tais como: relevância, valor ou influência em 
relação ao objeto do exame e em relação ao risco provável. 
Alternativa C: INCORRETA. A natureza da auditoria não se limita a eventual que não possui 
caráter habitual, que não é realizada todos os anos ou permanente, aquela realizada de forma 
continuada, onde são efetuados exames constantes (trimestral, semestral ou anual), pois existe 
ainda a auditoria de balanço com fim específico, que pode ter como objetivo apenas as 
demonstrações contábeis periódicas (balanço patrimonial e outras demonstrações). 
Alternativa D: INCORRETA. Conforme já explicado na alternativa anterior a auditoria poderá ser 
realizada de forma continuada (permanente), mas também eventual ou de balanço com fim 
específico. 
 

25.  (CONTADOR – MARINHA – DENSM – 2014) Programa de auditoria consiste em 

um tipo de 
 

Ⓐ Programa de controle. 

Ⓑ Papel de controle. 

Ⓒ Papel de auditoria. 

Ⓓ Papel de Trabalho. 

Ⓔ Papel de Levantamento. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O programa de auditoria ou planejamento de auditoria que segundo 
a NBCT 11 – IT 07 07 é a etapa do trabalho na qual o auditor independente estabelece a 
estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando-o a partir da 
contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, 
de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz e não se trata somente de um programa 
de controle. 
Alternativa B: INCORRETA. Basicamente esta é uma alternativa para confundir a resposta, pois 
o controle dos procedimentos da auditoria faz parte do programa de auditoria. 
Alternativa C: INCORRETA. O papel de auditoria na verdade é todo o conjunto de papéis de 
documentos considerados pela auditoria na execução dos seus trabalhos. 
Alternativa D: CORRETA. Os papéis de trabalho representam um conjunto de registro dos 
procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões 
alcançadas pelo auditor, eles evidenciam as informações obtidas na execução do programa de 
auditoria. 
Alternativa E: INCORRETA. O papel de levantamento deve constar todos os dados levantados 
pela empresa de auditoria sobre a empresa a ser auditada. 
 

26. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2011) Como é definido o procedimento de 

auditoria que consiste basicamente no exame da documentação que, em conjunto, suporta os 
lançamentos e saldos contábeis? 
 

Ⓐ Circularização. 
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Ⓑ Teste de Saldos. 

Ⓒ Seleção Aleatória. 

Ⓓ Teste de Transações. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A circularização é uma forma de o auditor obter confirmação 
independente das informações fornecidas pela administração referentes a situações 
relacionadas à empresa, junto a pessoas independentes à empresa e que estejam habilitadas a 
confirmar. 
Alternativa B: INCORRETA. São testes substantivos que serão realizados pelo auditor de forma 
a obter evidências sobre os saldos apresentados pela empresa. 
Alternativa C: INCORRETA. Seleção aleatória ou randômica é a que assegura que todos os itens 
da população ou do estrato fixado tenham idêntica possibilidade de serem escolhidos. 
Alternativa D: CORRETA. Estes testes objetivam no exame da documentação que, em conjunto, 
suporta os lançamentos e saldos contábeis. 
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09. CONTABILIDADE DE CUSTOS 
 

27. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2013) Com relação à terminologia utilizada 

pela Contabilidade de Custos, é correto afirmar que: 
 

Ⓐ gastos são custos ou despesas que a empresa incorre para realizar a produção e vendê-la. 

Ⓑ despesas são gastos incorridos com a produção de bens e serviços com a intenção de sua 
venda posterior. 

Ⓒ investimentos não são gastos, uma vez que se tratam de ativos adquiridos pela empresa que 
somente serão depreciados lentamente. 

Ⓓ perdas são bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. 

Ⓔ custos são gastos que a empresa incorre para a comercialização dos produtos por ela 
fabricados. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Gastos são sacrifícios financeiros que a empresa realiza para atingir 
seus objetivos. 
Alternativa B: INCORRETA. Despesas não são gastos incorridos na produção, mas diz respeito 
ao esforço financeiro com o objetivo de obter receita. 
Alternativa C: INCORRETA. Ainda que sejam ativos imobilizados que serão utilizados pela 
empresa como instrumento da depreciação para apropriar os custos, os investimentos fazem 
parte da família de gastos. 
Alternativa D: CORRETA. O conceito de perda é gasto incorrido a partir do consumo de bens ou 
serviços de forma anormal ou involuntária. Como o desperdício, a deterioração do estoque etc. 
Alternativa E: INCORRETA. Custos são todos os gastos incorridos na produção de um bem ou 
serviço. 
 

28. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2014) Classifique os custos de produção de 

um produto, de determinado período, em diretos e indiretos e assinale a opção que totaliza os 
valores corretos. 
 
I. Matéria-prima e embalagens que podem ser apropriadas perfeita e diretamente ao produto, 
R$1.500.000,00; 
II. Material de consumo que não há como ser associado ao produto com exatidão, R$400.000,00; 
III. Mão de obra do pessoal da produção, R$800.000,00; 
IV. Salários da supervisão da fábrica, R$300.000,00; 
V. Depreciação de máquinas, linearmente em valores iguais por período, e não por produto, 
R$150.000,00; 
VI. Energia elétrica, R$250.000,00 alocado diretamente pelo medidor e R$100.000,00 alocado 
indiretamente ao produto; e 
VII. Aluguel do prédio, R$120.000,00. 
 

Ⓐ Custos diretos R$ 2.950.000,00 e indiretos R$ 670.000,00. 

Ⓑ Custos diretos R$ 2.550.000,00 e indiretos R$ 1.070.000,00. 

Ⓒ Custos diretos R$ 2.670.000,00 e indiretos R$ 950.000,00. 
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Ⓓ Custos diretos R$ 2.700.000,00 e indiretos R$ 920.000,00. 

Ⓔ Custos diretos R$ 2.300.000,00 e indiretos R$ 1.320.000,00. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativas A, C, D e E: INCORRETAS. Vide resolução na alternativa B. 
Alternativa B: CORRETA. Os custos com Matéria-Prima, Mão de Obra Direta e a parte da Energia 
medida diretamente são classificados como custos diretos. Os materiais de consumo, salário do 
supervisor, a parte da energia que não é medida diretamente e o aluguel são custos indiretos. 
 
Custo Direto (R$ 2.550.000) 
*MP ---- 1.500.000 
*MOD -- 800.000 
*energia - 250.000 
 
Custo INDIRETO (R$ 1.070.000) 
*MC ---- 400.000 
*MOI------ 300.000 
*Depreciação – 150.0000 
*Energia – 100.000 
*Aluguel – 120.000 
 

29. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2012) A empresa GM fabrica apenas dois 

produtos X e Y, e optou por utilizar o sistema de custeio ABC. Em entrevistas realizadas com os 
gestores dos departamentos, uma das atividades identificadas como relevantes é a de comprar 
materiais e o direcionador de custo criado para essa atividade foi o número de pedido de 
compras. O custo dessa atividade foi de R$ 51.500,00. Considerando que o número de pedido 
de compras do produto X é de 130 e do produto Y é de 70, o custo total a ser apropriado aos 
produtos referentes a compras de materiais será de, respectivamente: 
 

Ⓐ R$7.400,00 e R$11.100,00. 

Ⓑ R$18.750,00 e R$11.250,00. 

Ⓒ R$21.375,00 e R$16.625,00. 

Ⓓ R$33.475,00 e R$18.025,00. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativas A, B e C: INCORRETAS. Vide cálculos na alternativa D. 
Alternativa D: CORRETA. 
Custo Total da atividade: R$ 51.500,00 
Compras de Produto X: 130 
Compras de Produto Y: 70 
Quantidade Total: X + Y = 200 
CUSTO TOTAL UNITÁRIO: R$ 51.500,00 / 200 = R$ 257,50 
Custo Produto X: R$ 257,50 x 130 = R$ 33.475,00 
Custo Produto Y: R$ 257,50 x 70 = R$ 18.025,00 
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30. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2011) Das alternativas abaixo, a que não 

está relacionada com sistemas de custeio aplicados à contabilidade, ou também conhecidos 
como integrantes do “Sistema ABC”, é a que se refere a custeio: 
 

Ⓐ por Absorção. 

Ⓑ por Atividade. 

Ⓒ por Apropriação. 

Ⓓ Direto ou Marginal. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
DICA DO AUTOR: Os principais sistemas de custeio são: 
• Custeio por Absorção 
• Custeio Variável ou Direto 
• Custeio Padrão 
• Custeio por Atividade (ABC) 
 
Alternativa A: INCORRETA. É um dos Métodos de Custeio mais conhecidos e utilizados entre as 
empresas, cujo objetivo é ratear todos os custos fixos e variáveis em cada fase da produção. 
Alternativa B: INCORRETA. O Custeio ABC é um método de custeio que está baseado nas 
atividades que a empresa efetua no processo de fabricação de seus produtos. 
Alternativa C: CORRETA. Não está relacionado a sistema de custeio. 
Alternativa D: INCORRETA. É um método de custeio que consiste em considerar como 
Custo de Produção do Período apenas os custos variáveis incorridos. Os Custos não são 
considerados como Custos de Produção, mas como Despesas. 
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