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Edital FEA 07/2017 – Segunda etapa das provas de Transferência Externa 
para o 1º semestre de 2018, referente aos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências Atuariais da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP. 

De acordo com o que dispõem o Estatuto, o Regimento Geral da USP e a 
Resolução CoG-7326/2017, que regulamenta o processo seletivo de 
Transferência Externa para ingresso no 1º semestre de 2018, na USP, as provas 
da segunda fase do processo seletivo para transferência referente aos cursos de  
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais da FEA, destinam-se 
aos candidatos classificados na pré-seleção da FUVEST, e serão realizadas no 
dia 18 de agosto de 2017, no prédio FEA-1, na Avenida Luciano Gualberto, 908, 
Cidade Universitária. 

1. Provas 

1.2  Os convocados pela pré-seleção realizada pela FUVEST, segundo o 
determinado no “Processo de Transferência 2017-2018”, deverão 
entregar nos dias 25 e 26 de maio de 2017, no prédio FEA-1, sala H1, 
das 9 às 12 horas, das 14 às 16 horas, e das 18 às 21h30, os seguintes 
documentos: 
1.2.1 Atestado de Matrícula, emitido em 2017, da Instituição ou 

Unidade de origem do candidato, com nome do curso, 
habilitação, semestre em que se encontra matriculado, semestre 
ideal e máximo para conclusão de seu curso, devidamente 
carimbado e assinado; 

1.2.2 Histórico Escolar, emitido em 2017, da Instituição ou Unidade de 
origem do candidato, com as especificações do nome do curso e 
habilitação em que se encontra matriculado, devidamente 
carimbado e assinado; 

1.2.3 Estrutura Curricular do ano de ingresso, do curso de origem do 
candidato, com as especificações do nome do curso e 
habilitação em que se encontra matriculado, devidamente 
carimbado e assinado; 

1.2.4 Uma cópia da cédula de identidade. 
1.3 Os candidatos deverão apresentar, no dia da prova, a via original da 

cédula de identidade. 
1.4 Não será permitida a entrada de candidatos na sala após os horários 

determinados para início de cada uma das provas. 
1.5 As provas serão de natureza analítico-expositiva. 
1.6 A prova para os candidatos à transferência ao curso de Ciências 

Contábeis abrangerá o programa da disciplina “Contabilidade 
Introdutória”. 



 

1.6.1 A prova de “Contabilidade Introdutória” terá início às 13 
horas, com duração de três horas. 

1.7 As provas para os candidatos à transferência ao curso de Ciências 
Atuariais abrangerá o programa das disciplinas “Introdução à 
Atuária” e “Matemática Financeira (para Ciências Atuariais)”. 
1.7.1 As provas de “Introdução à Atuária” e “Matemática 

Financeira (para Ciências Atuariais)” terá início às 13 horas, 
com duração de três horas. 

1.8  As provas para os candidatos à transferência ao curso de 
Administração abrangerá o programa das disciplinas “Fundamentos 
de Administração” e “Matemática Financeira (para 
Administração)”. 
1.8.1 As provas de “Fundamentos de Administração” e 

“Matemática Financeira (para Administração)” terá início às 
13 horas, com duração de três horas. 
 

2. Classificação 

2.1 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota 
mínima 5,0 (cinco) em cada uma das provas exigidas para o curso de 
sua opção. 

2.2 Os candidatos habilitados serão classificados, em ordem decrescente, 
pela média aritmética simples das notas obtidas nas provas, e serão 
aproveitados, de acordo com a opção feita na inscrição, até o limite de 
vagas existentes para transferência, que são as seguintes: 
 

Curso Período Vagas 
Administração diurno 08 
Administração noturno 07 
Ciências Contábeis diurno 18 
Ciências Contábeis noturno 20 
Ciências Atuariais noturno 09 

 
2.3 De acordo com o parágrafo único do artigo 77 do Regimento Geral da 

USP, não serão aceitas transferências de alunos de outras Instituições 
de Ensino Superior para o primeiro e os dois últimos semestres letivos 
do curso. 

2.4 O desempate será feito, sucessivamente, por: 
● Aluno da USP, este terá preferência sobre os de outras instituições 
de ensino superior, segundo do estabelecido no Artigo 78, § 2º, do 
Regimento Geral da USP; 
● Maior pontuação obtida na primeira fase deste processo seletivo; 
● Idade, dando-se preferência ao candidato mais idoso. 

2.5 Os resultados do concurso serão divulgados no dia 29 de setembro de 
2017, no site: https://goo.gl/VSsO8T. 

2.6 Não será concedida revisão ou vista de provas. 



 

3. Matrícula 

3.1 Os candidatos classificados efetuarão matrícula para o primeiro 
semestre letivo de 2018, no período de 04 a 05 de janeiro de 2018, no 
Serviço de Graduação da FEA, das 10 às 12 horas e das 17 às 19 
horas, mediante a apresentação obrigatória de: 

3.1.1 Histórico Escolar atualizado, da Instituição ou Unidade de 
origem do candidato, com as especificações do nome do 
curso e habilitação em que se encontra matriculado, 
devidamente carimbado e assinado (via original);] 

3.1.2 Cópia do certificado de conclusão de curso de ensino médio 
(segundo grau) ou equivalente e do respectivo histórico 
escolar. O documento original deverá ser apresentado para 
conferência da cópia; 

3.1.3 Uma foto 3X4, datada, com menos de um ano. 
3.2 O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar a cédula 

de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária 
ou permanente no país. Se for o caso, protocolo de refúgio, emitido 
pela Polícia Federal do Brasil. 

3.3 O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino médio 
(segundo grau), no todo ou em parte, no exterior, deverá apresentar 
reconhecimento de equivalência de estudos, promovido pela Secretaria 
de Educação. 

3.4 Os documentos escolares provenientes de Instituições de Ensino do 
Exterior deverão estar visados pela autoridade consular brasileira, no 
país de origem, e acompanhados da respectiva tradução oficial. 

3.5 Os candidatos que não comparecerem para efetuar a matrícula no 
período estipulado acima e os candidatos que não apresentarem no dia 
da matrícula a documentação exigida perderão o direito à vaga, ficando 
sem efeito as notas ou a classificação que lhes tiverem sido atribuídas 
nas provas do processo seletivo para transferência. 

3.6 Os prazos e procedimentos para solicitação de pedidos de 
aproveitamento de estudos realizados em outras instituições de Ensino 
Superior são definidos anualmente pela Comissão de Graduação e 
podem ser consultados em https://goo.gl/oIamf2. 

3.7 Os resultados deste processo seletivo para a transferência serão 
válidos apenas para o 1º semestre de 2018, desta forma, a 
documentação dos candidatos não será guardada por prazo superior 
ao término do respectivo período letivo. 

  



 

 

4. Programa das Provas 

Contabilidade Introdutória  

1. Evolução histórica da contabilidade 
2. Alguns conceitos econômicos fundamentais 

• Conflito de interesses e assimetria de informações 
• Teoria contratual da firma 
• A empresa como um conjunto de contratos para reduzir custos de 

transação 
• A necessidade de se medir desempenho 

3. A empresa e a Contabilidade 
• A Contabilidade como instrumento para quebra de assimetria informacional 

e como elemento formador de contratos 
• As medidas de desempenho e remuneração 

4. Estática patrimonial 
• Significado dos grupos patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 
• Classificação dos fatos contábeis e critérios de avaliação de ativos e 

passivos 
• O Balanço Patrimonial (BP): estrutura e forma de apresentação 

5. As variações do Patrimônio Líquido 
• Conceitos de receitas e despesas 
• A confrontação das receitas e despesas: a apuração do resultado 
• O princípio do Regime de Competência de Exercício: o tratamento das 

receitas e despesas antecipadas 
• Despesas que dependem do resultado do período 
• A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): estrutura e forma de 

apresentação 
6. Destinação do lucro 

• A destinação do lucro: reservas e dividendos; prejuízos acumulados 
• A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 

7. Avaliação dos estoques (em empresas comerciais) 
• Valores componentes do custo dos estoques 
• Métodos de apuração do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV): Preço 

específico; PEPS – Primeiro que entra, primeiro que sai; UEPS – Último 
que entra, último que sai; e Média Ponderada 

• Sistemas de controle de estoques: inventário permanente e inventário 
periódico 

• Contabilização do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 
• Alterações de valores de compra e venda: tratamento e contabilização 

8. Ativo Não Circulante – Investimentos 
• Conceito e classificação 
• Métodos de Avaliação de Investimentos: 

• Método de Custo 
• Método da Equivalência Patrimonial 

9. Ativo Não Circulante – Imobilizado 



 

• Componentes e critérios de avaliação 
• Depreciação e exaustão: conceitos, critérios de cálculo e contabilização 

10. Ativo Não Circulante – Intangível 
• Componentes e critérios de avaliação 

11. Recuperabilidade de ativos (“impairment”) 
• Conceito e critérios de avaliação 
• Ativos sujeitos ao “impairment” 

12. Provisões e Perdas Estimadas 
• Conceito e critérios para cálculo e constituição 

13. Operações financeiras 
• Contabilização dos juros e das despesas adicionais 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

YAMAMOTO, Marina Mitiyo; PACCEZ, João Domiraci; MALACRIDA, Mara Jane 
Contrera. Fundamentos de Contabilidade – A nova Contabilidade no 
contexto global. 1. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 
Equipe de Professores da USP. Contabilidade Introdutória – Livro de 
Exercícios. 11. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
GLAUTIER, M. W. E.; UNDERDOWN, B. Accounting: theory and practice. 7. 
ed. Great Britain: FT Prentice Hall, 2001. 
Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores. 
Pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
deliberações da CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORINELLI, Márcio Luiz; PIMENTEL, Renê Coppe. Curso de Contabilidade 
para gestores, analistas e outros profissionais. 1. ed., São Paulo: Atlas, 
2010. 
Ernst & Young & FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de 
Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras. 2. ed., São Paulo: Atlas, 
2010. 
Ernst & Young & FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de 
Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras – Vol. 2. 1. ed., São Paulo: 
Atlas, 2010. 
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de Contabilidade Societária. 2. ed., São Paulo: 
Atlas, 2013. 
LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade – 
Uma Nova Abordagem. 1. ed., São Paulo: Atlas, 2005. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 16. ed. São Paulo: Atlas: 
2012. 

Introdução à Atuária 

1. O problema do risco 
1.1. Conceito de risco 



 

1.2. Incerteza e risco 
1.3. Grau de risco 
1.4. Distinção entre peril e hazard 
1.5. Peso do risco 

2. Introdução ao gerenciamento de risco 
2.1. Histórico do gerenciamento de risco moderno 
2.2. Ferramentas de gerenciamento de risco 
2.3. Processo de gerenciamento de risco 

3. O Mecanismo de seguro 
3.1. As funções do seguro 
3.2. Contribuição econômica do seguro 
3.3. Elementos de um risco segurável 
3.4. Autosseguro 
3.5. Diferenciação entre seguro privado e seguro social 

4. Aplicações de gerenciamento de risco 
4.1. Decisões de gerenciamento de risco 
4.2. Compra de seguro 
4.3. Alternativas ao seguro comercial 

BIBLIOGRAFIA 

VAUGHAN, E. J.; VAUGHAN, T. M. Fundamentals of Risk and Insurance. 10a 
ed. New York: Wiley, 2007. 

Matemática Financeira (para Ciências Atuariais) 

1. Acumulação de juros e taxas efetivas 
● Taxas efetivas de juros 
● Taxa de juro composta 
● Taxa de juro simples 
● Função de montante acumulado 
2. Valor presente 
3. Notação atuarial para taxas nominais de juros 
4. Taxas nominais e efetivas de desconto 
● Taxa anual efetiva de desconto 
● Equivalência entre desconto e taxa de juros 
● Taxa anual nominal de desconto 
5. Força dos Juros 
● Crescimento contínuo do investimento 
● Crescimento do investimento baseado na força dos juros 
● Força de juros constante 
6. Inflação e taxa real de juros 
7. Anuidades 
● Valor acumulado de uma anuidade 
● Valor presente de uma anuidade 
● Perpetuidade 
● Anuidade antecipada e postecipada 
8. Pagamentos de empréstimos 



 

● O método de amortização geral 
● Amortização com pagamentos nivelados 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Broverman, Samuel A. Mathematics of Investiment and Credit. 5th Edition. Actex 
Academic Series, 2010. 
ASSAF Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 12. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA AUXILIAR 

SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática Financeira. 5. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2010. 
 
Fundamentos de Administração 
Conceitos Básicos: Organização e Administração, processo Administrativo e 
Áreas Funcionais. O Papel dos Gerentes. Ética. Modelo Global de Gestão. 
Tendências das Organizações: Globalização, Competitividade, Produtividade e 
Qualidade. 
O Processo de Planejamento 
Organização 
Direção: Motivação, Liderança 
Avaliação de Desempenho e Controle 
Áreas Funcionais: Marketing 
Áreas Funcionais: Produção e P & D 
Recursos Humanos e Finanças 
Processo Decisório e Administração de Projetos 
Modelos de Gestão: Administração Científica - Taylor, Administração Clássica - 
Fayol, Burocracia - Weber, Escola de Relações Humanas 
Modelos de Gestão: Visão Sistêmica, Abordagem Contingencial, Administração 
Participativa e Empreendedora, Co-gestão e Auto-gestão 
Modelos de Gestão: Modelo Japonês 
BIBLIOGRAFIA 

1. BATEMAN, Thomas S. - ADMINISTRAÇÃO: CONSTRUINDO 
VANTAGEM COMPETITIVA/Thomas S. Bateman, Scott A. Snell,São Paulo: 
Atlas, 1998. 
2. FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria 
Isabel - GESTÃO EMPRESARIAL, São Paulo: Pioneira, 1997. 
3. KWASNICKA, Eunice Lacava - INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO, 
Editora Atlas, 5ª Edição, 1995. 
4. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru - INTRODUÇÃO À 
ADMINISTRAÇÃO, São Paulo: Editora Atlas, 6ª Edição, 2004 
5. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru - TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, São Paulo: Editora Atlas, 5ª Edição, 2002 
6. MOTTA, Fernando C.P., Vasconcellos, Isabella F.G. TEORIA GERAL DA 



 

ADMINISTRAÇÃO. São Paulo: Ed. Pioneira Thomsom, 2002. 
TEIXEIRA, Hélio Janny; SALOMÃO, Sérgio Mattoso e TEIXEIRA, Clodine 
Janny, Fundamentos de Administração – Em Busca do Essencial – Editora 
Campus Elsevier, 2010 

Matemática Financeira (para Administração) 
1. Conceitos iniciais e diagramas de fluxo de caixa 

a) O valor do dinheiro no tempo 
b) Diagramas de fluxo de caixa 

2. Regime de Capitalização SIMPLES 
a) Conceitos, cálculos e fórmulas com juros simples 
b) Operações de desconto (comercial e bancário) 
c) Proporcionalidade de taxas de juros 

3. Regime de Capitalização COMPOSTA 
a) Conceitos, cálculos e fórmulas com juros compostos  
b) Equivalência de taxas de juros 

4. Equivalência de capitais Equivalência de taxas de juros 
5. Taxas Variáveis, Taxa Acumulada e Taxa Média 
6. Inflação e taxa real Taxa Nominal e Taxa Efetiva – Período de Capitalização 
7. Séries uniformes de pagamentos ou recebimentos Séries Postecipadas 
8. Séries uniformes de pagamentos ou recebimentos Séries Antecipadas 

9. Sistemas de Amortização: Montantes, juros e amortizações Amortizações 
constantes ou prestações constantes 
10. Sistemas de Amortização: Juros periódicos, amortização no final Price x 
SAC x Amortização ao final x Fluxos irregulares 

11. Aplicação em Produtos Financeiros  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
CARRETE, Liliam e TAVARES, Rosana Cálculo no Mercado Financeiro – 
Conceitos, Ferramentas e Exercício Editora Atlas, 2016. 
SECURATO, José Roberto. Cálculo financeiro das tesourarias. Saint Paul 
Editora, 4a edição, São Paulo, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRUNI, Adriano Leal e FAMÁ, Rubens. A matemática das finanças: com 
aplicações na HP 12-C e Excel . Vol.1. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (Série 
Desvendando as Finanças) 
PASCHOARELLI, Rafael. Como usar a calculadora HP-12c. São Paulo: Saint 
Paul, 2007. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada. 8ª. 



 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Graduação da FEA-USP. 
 
 


