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CASA DA MOEDA DO BRASIL

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA , E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. Por razões de segurança, o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer na sala
até 30 (trinta) minutos antes do encerramento das provas.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 2 (DUAS) HORAS E (TRINTA)
MINUTOS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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Ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao estudo e
à análise da ética enquanto base da convivência huma-
na, e de uma permanente reflexão sobre o papel da ética
na conquista de um autoconhecimento, pode o profes-
sor Gabriel Chalita ser considerado hoje como o
propugnador máximo de uma transformação ética do país,
só ela capaz de resolver os grandes problemas que o
Brasil vem enfrentando há séculos.(...)
ZS: Qual foi o ponto de partida para seu livro (Os dez
mandamentos da ética) sobre ética?
GC: Foi minha permanente observação de que o ser hu-
mano está cada vez mais distante da ética e do equilíbrio.
O que vemos é a agressividade quase gratuita que se tra-
duz em brigas, violência no trânsito e no radicalismo exa-
cerbado gerador dos conflitos de ordem política, social e
religiosa, bem como dos vários tipos de preconceito e de
discriminação. São valores, concepções e ações equivo-
cadas, distorcidas e arcaicas que vêm prejudicando a
humanidade, como um todo, em vários momentos da sua
História. Essas atitudes e pensamentos estão na contra-
mão do que se espera de um mundo marcado pela forte
simbologia do novo milênio e de um novo século que, em
tese, deveriam trazer mais evolução, mais conscientização,
mais compreensão a respeito das coisas. Neste contexto,
creio que o resgate e/ou fortalecimento de valores essen-
ciais à vida em comunidade, tais como: honestidade, res-
peito às diferenças, tolerância, amor e solidariedade �
cada vez mais necessários nos dias de hoje � estão
profundamente vinculados e dependentes da apreensão
da ética e do seu exercício contínuo. Por isso, este livro
� fruto de anos como estudioso da filosofia, educador e
observador do comportamento humano � visa a colaborar
para o fortalecimento destas virtudes e para a reflexão em
torno delas.(...)
ZS: Acha que a melhor compreensão da ética ajudaria a
encurtar o abismo entre o discurso e a prática política?
GC: Sem dúvida. Muitos representantes da classe políti-
ca precisam compreender melhor o que é o chamado
�caminho do bem� � magistralmente descrito por
Aristóteles � bem como o que é a ciência do bem co-
mum. Dessa forma, certamente agiriam de maneira mui-
to mais comprometida e responsável.
Estou convencido de que o resultado de suas ações se-
ria muito melhor se refletissem mais a respeito da gran-
de responsabilidade social que têm nas mãos quando
ocupam um cargo. Outra reflexão essencial para eles
seria sobre o aspecto transitório do poder e o modo como
a brevidade dessa passagem impõe seriedade, princí-
pios éticos e uma postura correta em relação às pessoas
e às suas necessidades mais prementes.

Jornal de Letras, no 72, RJ, ago. 2004.

PORTUGUÊS III

O texto a seguir é parte de uma entrevista concedida por
Gabriel Chalita a Zora Seljan e publicada no Jornal de
Letras.
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1
Segundo o texto, a ética, para Gabriel Chalita, pode promover:

I - maior compreensão do indivíduo sobre si mesmo;
II - relacionamento positivo entre os homens;
III - solução das crises e conflitos brasileiros.

Está(ão) correta(s) o(s) item(ns):
(A) I, somente. (B) II, somente.
(C) III, somente. (D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

2
No trecho �...radicalismo exacerbado gerador dos confli-
tos...� (l.14-15), a palavra destacada significa que o radica-
lismo se tornou mais:
(A) intenso.
(B) intempestivo.
(C) inusitado.
(D) inconseqüente.
(E) incompreensível.

3
Ao introduzir mais um período, a expressão �Neste con-
texto� (l. 24) refere-se à(ao):
(A) prática cotidiana da ética pelos cidadãos.
(B) comparação estabelecida entre ética e equilíbrio.
(C) pleno exercício da ética num grande país.
(D) afastamento de valores imprescindíveis ao convívio social.
(E) reconhecimento da importância de valores equivocados.

4
Segundo o autor, espera-se também dos políticos que aten-
dam a princípios éticos, tendo em vista a:
(A) certeza da reeleição.
(B) extensão do mandato.
(C) transitoriedade do poder.
(D) inconstância dos valores.
(E) responsabilidade dos eleitores.

5
No trecho �... que, em tese, deveriam trazer mais evolução,�
(l. 22-23), o verbo dever está na forma de plural porque
concorda com:
(A) a humanidade.
(B) ações equivocadas.
(C) novo milênio e novo século.
(D) essas atitudes e pensamentos.
(E) vários momentos da sua História.
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�São valores, concepções e ações equivocadas, distorcidas
e arcaicas que vêm prejudicando...� (l.17-18). Na forma ver-
bal assinalada está o verbo:
(A) vir, na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.
(B) vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(C) vir, na terceira pessoa do singular do presente do

subjuntivo.
(D) ver, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(E) ver, na terceira pessoa do singular do presente do

indicativo.

7
�Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais
comprometida e responsável.� (l.41-42). A expressão assi-
nalada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
(A) Assim (B) Por que
(C) Embora (D) Porém
(E) Isto é

8
Dentre as palavras assinaladas, a que NÃO pertence à
mesma classe gramatical das demais é:
(A) �... uma vida inteiramente dedicada ao estudo...� (l.1)
(B) �... minha permanente observação ...� (l.11)
(C) �... estão profundamente vinculados ...� (l.28-29)
(D) �... magistralmente descrito ...� (l.39)
(E) �Dessa forma, certamente agiriam ...� (l.41)

9
A palavra que FOGE à regra de acentuação que as demais
seguem é:
(A) substância.
(B) núcleo.
(C) idéia.
(D) família.
(E) tendências.

10
Assinale a opção em que o item destacado muda de signifi-
cado e passa a pertencer a outra classe de palavras quando
colocado após o substantivo.
(A) Drásticas limitações.
(B) Criativa resistência.
(C) Difíceis tempos.
(D) Negros anos.
(E) Certas leis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
O montante acumulado em 12 meses, a partir de um capital
de R$ 12.000,00 aplicado a uma taxa de 5% ao mês, no
regime de juros compostos, em reais, será:
(A) 18.615,94
(B) 19.200,00
(C) 20.524,07
(D) 21.550,28
(E) 22.627,79

12
A empresa ABC pagou, em 2 de janeiro de 2004, R$ 6.420,00
referentes ao aluguel de todo o ano de 2004. Sabendo-se
que esta empresa encerra seu exercício social em 31 de
dezembro de cada ano, o saldo da conta Despesas Anteci-
padas, em 30 de setembro de 2004, tem o valor, em reais, de:
(A) 1.605,00
(B) 2.140,00
(C) 4.815,00
(D) 5.850,00
(E) 6.420,00

13
Dentre as apresentadas a seguir, a Reserva que NÃO pode-
rá ser utilizada para aumento de capital e nem absorção de
prejuízos é a:
(A) Legal.
(B) Estatutária.
(C) de Capital.
(D) de Contingência.
(E) de Reavaliação.

14
Considere as assertivas em relação à Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA):

I - a DLPA apresenta o resultado do exercício e sua trans-
ferência para o Patrimônio Líquido;

II - na DPLA são evidenciadas as transferências para
reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorpora-
da ao capital e o saldo de Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados no final do exercício;

III - a DPLA deverá indicar eventuais aumentos de capital
em dinheiro e poderá ser incluída na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas. (B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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15
A Cia. BRASILEIRA apresentou as seguintes contas e
saldos na Demonstração do Resultado do Exercício de 2004,
em reais:

� Receita de Vendas
� Despesas Administrativas
� CMV
� ICMS s/ Vendas
� Despesa de Depreciação
� Perda na venda de imobilizado
� Resultado negativo de Participações

em Controladas
� Despesas de Vendas
� Vendas canceladas

Os valores da Receita Líquida e do Lucro Operacional,
em reais, respectivamente, são:
(A) 1.480,00  e  220,00
(B) 1.480,00  e  160,00
(C) 1.980,00  e  220,00
(D) 1.980,00  e  160,00
(E) 2.100,00  e  160,00

16
O registro de uma provisão para contingências, baseado na
opinião do departamento jurídico da empresa, mostra que
seus administradores observaram o princípio contábil da(o):
(A) competência.
(B) entidade.
(C) continuidade.
(D) prudência.
(E) registro pelo valor original.

17
Na realização de uma Auditoria Independente, são conside-
rados papéis de trabalho de natureza corrente os relativos a:
(A) Investimentos, Patrimônio Líquido, Manuais de Procedi-

mentos Internos.
(B) Investimentos, Questionário de Controles Internos,

Revisão Analítica.
(C) Investimentos, Revisão Analítica, Cópias de Contratos

Bancários de Financiamento de Longo Prazo.
(D) Patrimônio Líquido, Manuais de Procedimentos Internos,

Questionário de Controles Internos.
(E) Revisão Analítica, Patrimônio Líquido, Cópias de Contra-

tos Bancários de Financiamento de Longo Prazo.

2.450,00
600,00
500,00
350,00
40,00
60,00

120,00
500,00

 120,00

350,00
500,00
450,00
500,00

 2.800,00
 700,00
250,00

18
A Cia. União é uma empresa comercial e apresentava os
seguintes dados, em reais, em 2004:

� Saldo inicial de Estoque
� Saldo final de Estoques
� Saldo inicial de Fornecedores
� Saldo final de Fornecedores
� Receita Bruta de Vendas
� Lucro Bruto
� Devoluções de Vendas

Considerando apenas estas informações, pode-se afirmar
que as compras desembolsadas no ano, informadas na
Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto, atingiram,
em reais:
(A) 1.850,00
(B) 1.950,00
(C) 2.100,00
(D) 2.200,00
(E) 2.650,00

Considere os dados apresentados a
seguir e responda às questões 19 e 20.

A Cia. Bons Negócios realizou as seguintes operações no
mês de janeiro de 2005:

Dia  06 � Compra de 20 unidades por R$ 10,00 cada, com
frete pago no ato de R$ 30,00.

Dia  07 � Venda de 15 unidades por R$ 20,00 cada.
Dia 12 � Compra de 20 unidades por R$ 12,00 cada, com

frete de R$ 15,00 a ser pago em sessenta dias.
Dia 14 � Venda de 20 unidades por R$ 20,00 cada.

Obs.: A Cia. Bons Negócios possui um estoque inicial de
10 unidades, no valor total de R$ 100,00.

19
O valor do Custo das Mercadorias Vendidas, calculado se-
gundo o método PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
será, em reais, de:
(A) 360,00 (B) 382,50
(C) 393,75 (D) 405,00
(E) 485,00

20
O Lucro Bruto, em reais, utilizando o método de Custo
Médio, será:
(A) 295,00 (B) 306,25
(C) 322,00 (D) 340,00
(E) 460,00
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21
A empresa Dia-a-Dia S/A apresentou um lucro, após o im-
posto de renda, no valor de R$ 45.000,00. Sabendo-se que o
estatuto da empresa prevê participações de administradores
de 10%, e de empregados e debenturistas, de 5%, a parcela
do lucro atribuída aos empregados, observando-se a Lei
no 6.404/76, será, em reais, de:
(A) 1.923,75
(B) 2.025,00
(C) 2.137,50
(D) 2.250,00
(E) 2.375,00

22
Os procedimentos de auditoria representam o conjunto de
técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas
suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião
sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem
testes:
(A) de transações e procedimentos de revisão analítica.
(B) de observância e procedimentos de revisão analítica.
(C) de observância e testes substantivos.
(D) de transações e testes substantivos.
(E) substantivos e procedimentos de revisão analítica.

23
Os controles internos em uma entidade servem de base
para o auditor externo determinar a natureza, a oportunidade
e a extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria.
Esses controles internos são classificados em contábeis e
administrativos. São exemplos de controles contábeis:
(A) Boletins de Caixa / Folhas de Pagamento.
(B) Relatórios de Viagem / Folhas de Pagamento.
(C) Controle de Qualidade / Boletins de Caixa.
(D) Controle de Qualidade / Treinamento de Pessoal.
(E) Treinamento de Pessoal / Relatórios de Viagem.

24
Uma empresa prestadora de serviços de transporte de carga
efetuou os seguintes gastos com pessoal, em reais:

• Remuneração dos diretores
• Carregadores dos veículos de carga
• Pessoal do escritório
• Motoristas dos veículos de carga

O custo dos serviços prestados, em reais, foi de:
(A)   4.500,00
(B)   6.500,00
(C)   8.000,00
(D) 14.500,00
(E) 18.000,00

10.000,00
3.500,00
2.000,00
4.500,00

25
“Em nossa opinião, exceto quanto à falta da provisão para
contingências trabalhistas, as demonstrações contábeis
representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa
XYZ em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, o resultado
de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido
e as origens e aplicações de recursos referentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade”.

O trecho acima, retirado de um parecer de auditores
independentes, endereçado ao Conselho de Administração
da Empresa XYZ, é um parecer do tipo:
(A) adverso.
(B) com ressalvas.
(C) com abstenção de opinião.
(D) sem ressalvas.
(E) sem ressalvas, mas com limitação de escopo.

26
Na produção de 10.000 unidades de um determinado produto,
incorrem custos variáveis totais de R$ 140.000,00, sendo
os custos fixos de R$ 90.000,00 e o preço unitário de ven-
da, de R$ 24,00. Para atingir o ponto de equilíbrio, quantas
unidades a empresa deve vender?
(A) 5.000
(B) 6.000
(C)  8.000
(D) 9.000
(E)  10.000

27
O procedimento técnico utilizado pelo auditor para certificar-se
dos saldos bancários constantes no balanço das empresas
é o(a):
(A) cálculo.
(B) observação.
(C) inspeção.
(D) revisão analítica.
(E) confirmação.

28
Uma indústria petroquímica contrata empresa de transporte
coletivo para transportar seu pessoal para sua plataforma,
de onde extrai petróleo para a produção de seus derivados.
Os gastos com os serviços contratados serão apropriados,
em relação à produção dos derivados de petróleo, como:
(A) custo da matéria-prima.
(B) custo de mão-de-obra.
(C) custo de serviços de terceiros.
(D) despesas gerais de produção.
(E) despesas não operacionais.
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29
A atribuição de todos os gastos de fabricação aos produtos
é determinada pelo critério de custeio denominado:
(A) variável.
(B) estimado.
(C) direto.
(D) por absorção.
(E) baseado em atividades - ABC.

30
A Cia. Boas Novas obteve, em 2004, um lucro líquido de
R$ 1.200,00, apresentado na Demonstração do Resultado,
onde estão incluídos os seguintes valores, em reais:

� Despesa de Depreciação
� Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial
� Receitas de Aplicações Financeiras

A empresa recebeu aluguel antecipado (do ano seguinte,
2005) no valor de R$ 30,00, classificado no grupo de Resul-
tado de Exercícios Futuros, terminando o ano de 2004 com
este saldo.
O lucro líquido ajustado a ser apresentado na Demonstração
de Origens e Aplicações de Recursos da Cia. Boas Novas
será, em reais, de:
(A) 1.170,00
(B) 1.190,00
(C) 1.220,00
(D) 1.230,00
(E) 1.250,00

60,00
40,00
20,00


