
D.O.E Poder Exec.Seç.I, São Paulo, 125(60), terça-feira, 31 de março de 2015 - 184

Edital FEA 8/2015 – Segunda etapa das provas de Transferência Externa 
para 2016, referente aos cursos de Ciências Contábeis e Ciências Atuariais 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

De acordo com o que dispõem o Estatuto, o Regimento Geral da USP e a 
Resolução CoG nº 7045, de 19.03.2015, publicada no D.O.E. de 21.03.2015, 
que regulamenta o processo seletivo para transferência externa para o 1º 
semestre de 2016, na USP, as provas da segunda fase do processo seletivo 
para transferência referente aos cursos de  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 2015, no prédio FEA-1, na 
Avenida Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária.

1. Provas

1.2 Conforme manual do candidato de Transferência Externa 2015/2016, 
a entrega de documentos nos Serviços de Graduação das Unidades 
ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio de 2015, sendo eles: atestado de 
matrícula do seu curso superior de origem e uma cópia da cédula de 
identidade. Caso não seja possível a entrega nestas datas, a FEA 
aceitará que a mesma seja feita no dia 18 de agosto de 2015, data da 
aplicação das provas da 2ª fase.

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 Será permitido o uso apenas da calculadora modelo HP 12C. Não será 

permitido o uso de calculadoras acopladas a celulares, transmissores e 
receptores de dados, ou qualquer tipo de dispositivo eletrônico.

1.7 A prova para os candidatos à transferência ao curso de Ciências 
Contábeis abrangerá o programa da disciplina “Contabilidade 
Introdutória”.
1.7.1 A prova de “Contabilidade Introdutória” terá início às 14 

horas, com duração de três horas.
1.8 A prova para os candidatos à transferência ao curso de Ciências 

Atuariais abrangerá o programa das disciplinas “Introdução à 
Atuária” e “Matemática Financeira”.
1.8.1 A prova de “Introdução à Atuária e Matemática Financeira” 

terá início às 14 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
Ciências Contábeis diurno 15
Ciências Contábeis noturno 21
Ciências Atuariais noturno 14

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 para os dois últimos períodos 
letivos do currículo escolar.

2.4 O desempate será feito, sucessivamente, por:
• conforme art. 78, § 2º, do Regimento Geral da USP – Em caso 
de empate entre candidatos à transferência, no exame de seleção, 
o aluno da USP terá preferência sobre os de outras instituições de 
ensino superior;

• maior pontuação obtida na primeira fase deste processo seletivo;
• critério de idade, dando-se preferência ao candidato mais idoso.

2.5 Os resultados do concurso serão divulgados no dia 18 de setembro de 
2015, no site: http://www.fea.usp.br/ link: Alunos Serviços aos Alunos.

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 2016, mediante a apresentação obrigatória de:
3.1.1 – comprovante de matrícula na Instituição de Ensino Superior de 
origem (via original);
3.1.2 – histórico escolar do curso superior de origem, contendo notas e 
carga horária de cada disciplina (via original);
3.1.3 – cópia do certificado de conclusão de curso de ensino médio 
(segundo grau) ou equivalente e do respectivo histórico escolar;
3.1.4 – uma cópia da cédula de identidade;
3.1.5 – uma foto 3X4, datada, com menos de um ano.

3.2 A entrega dos documentos mencionados nos itens 3.1.3 e 3.1.4 deste 
artigo deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original.

3.3 O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar a cédula 
de identidade de estrangeiro que comprove sua condição temporária 
ou permanente no país.



3.4 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.

3.5 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.

3.6 Os candidatos aprovados efetuarão matrícula no período de 11 a 15 de 
janeiro de 2016.

3.7 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.

3.8 O histórico escolar atualizado deverá ser enviado pela Instituição de 
Ensino Superior de origem ao Serviço de Graduação da FEAUSP, 
segundo Portaria nº 230, de 9.3.2007.

3.9 Após terem efetuado a matrícula, os candidatos deverão dar entrada, 
no período de 18 a 20 de janeiro de 2016, nos pedidos de equivalência 
de estudos realizados na instituição de ensino superior de origem, 
mediante preenchimento de requerimento fornecido pelo Serviço de 
Graduação da FEA, juntamente com histórico escolar e o respectivo 
programa da disciplina, ambos, chancelados pela Instituição de Ensino 
Superior de origem.

3.10 Os resultados deste processo seletivo para a transferência serão 
válidos apenas para o 1º semestre de 2016, desta forma, a 
documentação dos candidatos não será guardada por prazo superior 
ao término do respectivo período letivo.

4. Programa das Provas

Contabilidade Introdutória (para Ciências Contábeis)

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
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Introdução à Atuária (para Ciências Atuariais)

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 
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Matemática Financeira (para Ciências Atuariais)

1. Conceitos básicos
• Definição de juros e taxa de juros.
• Regimes de capitalização dos juros.
• Equivalência de dois valores no tempo e equivalência de conjuntos de 

capitais.
• Taxas equivalentes de juros.

2. Séries de Pagamentos
• Conceitos e classificações.
• Cálculo das parcelas, do valor atual, do valor futuro e da taxa de juros.

3. Taxa interna de retorno
• Conceito e fórmula de cálculo.

4. Formas de apresentação das taxas
• Taxa efetiva, taxa nominal, taxa de desconto e taxa “over” (Brasil).

5. Aplicações em análise de operações financeiras
• Análise do efeito dos impostos e outros encargos (reciprocidades).
• Apuração do custo efetivo nas captações.
• Determinação da rentabilidade líquida nas aplicações.

6. Análise do efeito da inflação
• Taxa aparente e Taxa real de juros.

7. Sistemas de Amortização
• Conceito de sistemas de amortização.
• Sistema Francês de Amortização (Tabela “Price”).
• Sistema de Amortização Constante (SAC).
• Sistema Americano de Amortização.
• Outros sistemas de amortização.

8. Decisões de investimentos
• Aspectos gerais sobre tomada de decisão.
• Métodos inadequados para tomada de decisão.

Método do “Payback” descontado.
• Conceito de Taxa Mínima de Atratividade.
• Comparação de Projetos de Investimentos.

Método do Valor Presente Líquido (VPL ou NPV).
Método da Taxa Interna de Retorno (TIR ou IRR).
Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE).
Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM).

• Casos específicos.
Alternativas com diferentes horizontes de planejamento.
Alternativas com restrições financeiras.

• Análise dos efeitos da depreciação e dos impostos.
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Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Graduação da FEA-USP.


