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mas causaria outras consequências, como aumento dos
custos, além do aumento da contaminação das águas por
nitrato e da emissão de óxido nitroso, que colabora com o
efeito estufa.

LÍNGUA PORTUGUESA
Poluição atmosférica pode reduzir quantidade de proteínas
nos alimentos
Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode ser
de até 3% nas próximas décadas

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/poluicao-atmosferica-pode-reduzir-quantidade-de-proteinas-nos-alimentos

QUESTÃO 01
Conforme o texto, assinale a alternativa correta.
(A)
Os dados da pesquisa apresentada no texto comprovam
o que já tinha sido mostrado em pesquisas anteriores:
que as mudanças climáticas podem comprometer a
qualidade nutritiva dos alimentos.
(B)
A não absorção do nitrato pelas plantas, causada pelo
excesso de dióxido de carbono na atmosfera, prejudica
apenas o crescimento das plantas.
(C)
Uma intensa fertilização das plantações com nitrogênio
seria a solução para o problema, pois compensaria
a queda na quantidade das proteínas presentes nos
alimentos produzidos em plantações sem gerar nenhuma
consequência negativa.
(D)
a previsão dos cientistas em relação à queda de 3% na
quantidade de proteínas disponíveis para o consumo
humano só irá repercutir no próximo século, o que
tranquiliza os cientistas, pois lhes dá tempo para pensar
em uma solução.
(E)
O estudo de campo demonstrou que a da diminuição
da qualidade nutritiva dos alimentos ocorre pelo fato do
dióxido de carbono em excesso na atmosfera inibir a
conversão de nitrato em proteína nas plantações.

Quantidades elevadas de dióxido de carbono no ar
impedem o trigo de produzir todas as proteínas necessárias
para seu crescimento e para a nutrição humana (Thinkstock).
Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela
primeira vez que as mudanças climáticas podem
comprometer a qualidade nutritiva dos alimentos. Isso
ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na
atmosfera prejudicam a absorção pelas plantas de nitrato,
utilizado para a síntese de proteínas essenciais para o
ser humano. Segundo os especialistas, nas próximas
décadas pode ocorrer uma queda de até 3% na quantidade
de proteínas disponíveis para consumo. Realizado por
pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados
Unidos, o estudo foi publicado no periódico Nature Climate
Change neste domingo.
“A qualidade dos alimentos está declinando com os
crescentes níveis de dióxido de carbono na atmosfera”,
afirma Arnold Bloom, professor do departamento de
ciência das plantas e principal autor do estudo. Segundo
ele, diversas explicações já foram elaboradas para essa
queda de qualidade, mas o trabalho atual é o primeiro a
demonstrar através de um estudo de campo que o dióxido
de carbono em excesso inibe a conversão de nitrato em
proteína nas plantações.
Esse processo, que é denominado assimilação,
desempenha um papel primordial no crescimento da
planta. O problema é ainda maior no caso dos alimentos,
uma vez que o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas
necessárias para a nutrição do homem. O trigo corresponde
a cerca de um quarto de toda a proteína na dieta humana ao
redor do mundo.
Para observar a resposta do trigo a diferentes níveis
de dióxido de carbono na atmosfera, os pesquisadores
estudaram amostras cultivadas em 1996 e 1997, nos
Estados Unidos. Nessa época, ar enriquecido com dióxido
de carbono foi liberado nas plantações, criando um nível
elevado de carbono nos locais de teste, similar ao que se
espera acontecer nas próximas décadas. Amostras de trigo
para controle também foram cultivadas, sem interferência
nas taxas de carbono.
Depois de colhidas, todas as amostras foram
imediatamente colocadas no gelo, e depois secas no forno
e armazenadas a vácuo, para minimizar mudanças nos
compostos de nitrogênio ao longo do tempo. Isso permitiu
que, mais de uma década depois, os autores do estudo atual
realizassem um tipo de análise química que não existia na
época da colheita.
De acordo com os cientistas, a quantidade total de
proteínas disponíveis para consumo humano vai sofrer uma
queda de 3% à medida que os níveis de dióxido de carbono
na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas
décadas. Uma intensa fertilização das plantações com
nitrogênio poderia compensar parcialmente essa redução,

QUESTÃO 02
“Isso ocorre porque níveis elevados de dióxido de
carbono na atmosfera prejudicam a absorção pelas
plantas de nitrato...”
No excerto acima, o termo destacado trata-se
(A)
de um pronome indefinido e refere-se à ocorrência de
níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera.
(B)
de um pronome pessoal e refere-se à ocorrência de
níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera.
(C)
de um pronome demonstrativo e refere-se ao fato das
mudanças climáticas poderem comprometer a qualidade
nutritiva dos alimentos.
(D)
de um pronome relativo e refere-se ao fato das mudanças
climáticas poderem comprometer a qualidade nutritiva
dos alimentos.
(E)
de um pronome relativo e refere-se ao fato do dióxido
de carbono no ar impedir o trigo de produzir todas as
proteínas necessárias para seu crescimento e para a
nutrição humana.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos
pares.
(A)
Nutrição – nutriscional.
(B)
Síntese – sintetização.
(C)
Climática – climatizassão.
(D)
Próxima – prossimidade.
(E)
Elevado – elevassão.
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QUESTÃO 04
Dos substantivos a seguir, assinale aquele que pode
sofrer flexão em número, grau e gênero, dependendo
do contexto em que esteja inserido.
(A)
Poluição.
(B)
Estudo.
(C)
Proteína.
(D)
Professor.
(E)
Alimento.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que o termo destacado,
de acordo com o contexto em que se apresenta,
expressa sentido de lugar.
(A)
“... todas as amostras foram imediatamente colocadas
no gelo...”
(B)
“Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela
primeira vez...”
(C)
“... o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas...”
(D)
“... ar enriquecido com dióxido de carbono...”
(E)
“Amostras de trigo para controle...”

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o termo destacado
NÂO é um adjetivo.
(A)
“Crescentes níveis”
(B)
“Poluição atmosférica”
(C)
“Nutrição humana”
(D)
“Qualidade nutritiva”
(E)
“Proteínas essenciais”

QUESTÃO 10
Todas as palavras a seguir apresentam em sua
formação um sufixo, EXCETO
(A)
Nutrição.
(B)
Crescimento.
(C)
Essencial.
(D)
Climática.
(E)
Proteína.

QUESTÃO 06
“Esse processo, que é denominado assimilação,
desempenha um papel primordial no crescimento da
planta.”
Podemos afirmar que, de acordo acordo com sua
estrutura, a oração destacada no período acima
trata-se de
(A)
uma oração subordinada adverbial concessiva.
(B)
uma oração subordinada substantiva subjetiva.
(C)
uma oração subordinada adjetiva restritiva.
(D)
uma oração subordinada adverbial final.
(E)
uma oração subordinada adjetiva explicativa.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O
QUESTÃO 11
André, Carlos e Marcio são amigos, mas cada um
pratica um esporte diferente do outro. Os esportes
praticados são: futebol, vôlei e basquete. Considere
as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 07
“...consumo humano vai sofrer uma queda de 3% à
medida que os níveis de dióxido de carbono...”
A alternativa em que a crase foi utilizada seguindo a
mesma regra aplicada na crase do excerto acima é
(A)
Descobriu-se tardiamente que o homem era fiel à
esposa.
(B)
Foi à feira depois de passar pelo mercado.
(C)
Tornavam-se mais agressivos à proporção que os
xingamentos aumentavam.
(D)
Entregou uma dúzia de rosas vermelhas à namorada.
(E)
Fabricava móveis à Luiz XV.

- ou Marcio pratica vôlei ou Carlos pratica basquete;
- ou André pratica futebol ou André pratica basquete;
- ou Carlos pratica futebol ou André pratica vôlei.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, André, Carlos e Marcio praticam,
respectivamente:
basquete, futebol e vôlei.
basquete, vôlei e futebol.
vôlei, basquete e futebol.
vôlei, futebol e basquete.
futebol, basquete e vôlei.

QUESTÃO 12
Uma padaria fez uma pesquisa para ver se os seus
clientes gostavam mais de seus pães doces ou dos
pães salgados. Todos os clientes escolheram pelo
menos um dos dois tipos de pães. Sabendo que 65%
dos clientes escolheu o pão doce e 80% dos clientes
escolheu o pão salgado, então assinale a alternativa
que apresenta a porcentagem dos clientes que
preferem os dois tipos de pães (doces e salgados).
(A)
25%
(B)
30%
(C)
35%
(D)
40%
(E)
45%

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado
trata-se de um pronome relativo.
(A)
“Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode
ser de até 3%...”
(B)
“... demonstrar através de um estudo de campo que o
dióxido...”
(C)
“... vai sofrer uma queda de 3% à medida que os níveis
de dióxido de carbono...”
(D)
“Esse processo, que é denominado assimilação,
desempenha um papel...”
(E)
“Isso permitiu que, mais de uma década depois, os
autores do estudo atual...”
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QUESTÃO 13
Considere a sequência dos números pares iniciada
pelo número 6. Sendo assim, qual é a soma do
terceiro termo com o sexto?
(A)
10
(B)
16
(C)
20
(D)
26
(E)
28

QUESTÃO 17
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com a Lei Federal
nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. A EBSERH,
respeitado o princípio da autonomia universitária,
poderá prestar os serviços relacionados às suas
competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres. O
referido contrato, estabelecerá, entre outras,

QUESTÃO 14
O estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) tem
capacidade para aproximadamente 67.000 pessoas.
Para um determinado jogo, foram vendidos 41.000
ingressos. Quantos torcedores do time da casa foram
ao jogo, sabendo que totalizavam
dos ingressos
vendidos?
(A)
26.000
(B)
24.600
(C)
22.800
(D)
20.300
(E)
16.400
QUESTÃO 15
Qual é a negação de “Marta é casada e Luiza é
solteira”?
(A)
Marta não é casada e Luiza é solteira.
(B)
Luiza é solteira se Marta é casada.
(C)
Marta não é casada ou Luiza não é solteira.
(D)
Marta não é casada e Luiza não é solteira.
(E)
Marta é casada e Luiza não é solteira.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

as obrigações dos signatários.

II.

as metas de desempenho, indicadores e
prazos de execução a serem observados
pelas partes.

III.

a respectiva sistemática de acompanhamento
e avaliação, contendo critérios e parâmetros a
serem aplicados.

IV.

a previsão de que a é obrigatória a licitação
para a contratação da EBSERH pela
administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.

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

QUESTÃO 18
Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa
que aponta as corretas de acordo com o Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. O Presidente
e Diretores da EBSERH serão nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
QUESTÃO 16
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de
dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.
(A)
Não é dispensada a licitação para a contratação da
EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
(B)
Os editais de concursos públicos para o preenchimento
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de
exercício em atividades correlatas às atribuições do
respectivo emprego.
(C)
Fica a EBSERH, para fins de sua implantação,
autorizada a contratar, mediante processo seletivo
simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo
indeterminado.
(D)
A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à
fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder
Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso
Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
(E)
A EBSERH não está autorizada a patrocinar entidade
fechada de previdência privada, nos termos da legislação
vigente.

I.

mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade.

II.

idoneidade moral e reputação ilibada.

III.

notórios conhecimentos na área de
gestão, da atenção hospitalar e do ensino
em saúde.

IV.	 mais de dez anos de exercício de função
ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados
no inciso anterior.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.
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necessidades, condições e possibilidades
regionais e institucionais.

QUESTÃO 19
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, o Conselho de Administração da EBSERH
somente deliberará com a presença da __________
dos seus membros.
(A)
maioria absoluta
(B)
maioria simples
(C)
maioria relativa
(D)
maioria qualificada
(E)
totalidade

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 20
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com o Regimento
Interno Revisado da EBSERH. Para a execução de
suas finalidades, a Ebserh deverá

I.

II.

III.

IV.

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

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com o disposto
sobre Seguridade Social na Constituição Federal.
Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições, nos termos da lei,

planejar, implantar, coordenar, monitorar,
avaliar e criar condições para aperfeiçoar
continuamente a auto-administração, em
um sistema unificado entre a Sede, as
filiais ou outras unidades descentralizadas,
e a prestação de serviços de atenção
à saúde da população, integralmente
disponibilizados ao Sistema Único de
Saúde – SUS, por meio dessas filiais e
unidades descentralizadas.
criar condições para aperfeiçoamento
da realização e desenvolvimento dos
programas de residência em todos os
campos da saúde, particularmente nas
especialidades e regiões estratégicas para
o trabalho e o desenvolvimento do Sistema
Único de Saúde – SUS, em função das
necessidades da população.
criar, juntamente com as Universidades,
condições
de
apoio
para
o
aperfeiçoamento do ensino e da produção
de conhecimento em pesquisas básicas,
clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos
hospitais universitários federais, assim
como em unidades descentralizadas da
Ebserh, de acordo com as diretrizes do
Poder Executivo e em conformidade com as
atribuições de outros órgãos dos sistemas
universitário e de saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos.

II.

incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.

III.

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano.

IV.

participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.

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

QUESTÃO 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica
da Saúde - Lei n° 8.080/1990. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

integrar, articular e otimizar os processos de
atenção à saúde e de gestão dos hospitais
universitários federais e instituições
públicas congêneres, por meio de um
sistema de informação, monitoramento,
avaliação e aperfeiçoamento unificado,
em consonância com as necessidades
decorrentes da missão da Ebserh, de
acordo com as finalidades das instituições
de ensino superior e em função das
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I.

elaboração e atualização periódica do plano
de saúde.

II.

elaboração da proposta orçamentária
do Sistema Único de Saúde (SUS), de
conformidade com o plano de saúde.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.

realização de operações externas de
natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal.

IV.

implementar o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados.

QUESTÃO 25
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A participação da sociedade organizada, garantida
na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma
instância privilegiada na proposição, discussão,
acompanhamento, deliberação, avaliação e
fiscalização da implementação da Política de
Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos
e financeiros. A legislação estabelece, ainda, a
composição paritária de usuários em relação ao
conjunto dos demais segmentos representados.
O Conselho de Saúde será composto por
representantes de entidades, instituições e
movimentos representativos de usuários, de
entidades representativas de trabalhadores
da área da saúde, do governo e de entidades
representativas de prestadores de serviços de
saúde, sendo o seu presidente eleito entre os
membros do Conselho, em reunião plenária.
Nos Municípios onde não existem entidades,
instituições e movimentos organizados em número
suficiente para compor o Conselho, a eleição
da representação será realizada em plenária no
Município, promovida pelo Conselho Municipal de
maneira ampla e democrática.
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho
Nacional da Saúde, recomenda-se que, a cada
eleição, os segmentos de representações
de usuários, trabalhadores e prestadores de
serviços, ao seu critério, promovam a renovação
de, no mínimo, _______ de suas entidades
representativas.

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

QUESTÃO 23
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei n° 8.142/1990, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados,
dentre outros, como cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados
_______________________.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
apenas pelos Municípios
apenas pelo Distrito Federal
apenas pelos Estados
pela União

QUESTÃO 24
Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas de acordo o Decreto
Presidencial no. 7.508, de 28 de junho de 2011. O
acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica pressupõe, cumulativamente,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

estar o usuário assistido por ações e
serviços de saúde da rede privada ou do
SUS.

II.

ter o medicamento sido prescrito por
profissional de saúde, no exercício regular
de suas funções no SUS.

III.

estar a prescrição em conformidade com
a RENAME e os Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas ou com a relação
específica complementar estadual, distrital
ou municipal de medicamentos.

IV.

não ter a dispensação ocorrido em unidades
indicadas pela direção do SUS.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30%
10%
5%
3%
1%

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.
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= Passivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
IV.

Situação líquida negativa ocorre quando:
Ativo > Passivo.

V.

Situação líquida negativa ocorre quando:
Ativo < Passivo.

QUESTÃO 26

Analise as assertivas sobre o lançamento contábil,
apresentadas a seguir, e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Os lançamentos a débito ou a crédito
dependem da natureza dos saldos das
contas envolvidas.

II.

Contas de natureza devedora: lançamento
a débito aumenta o saldo da conta e
lançamento a crédito diminui o saldo da
conta.

III.

Contas de natureza credora: lançamento
a débito diminui o saldo da conta e
lançamento a crédito aumenta o saldo da
conta.

IV.

O saldo credor de uma conta ocorre quando
o total de lançamentos a débito é maior que
o total de lançamentos a crédito.

V.

O saldo devedor de uma conta ocorre
quando o total de lançamentos a crédito é
maior que o total de lançamentos a débito.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 29
A Cia Mix Argentina realiza o pagamento de uma
duplicata com incidência de juros. Isso trata-se de
um fato contábil
(A)
modificativo diminutivo.
(B)
modificativo aumentativo.
(C)
permutativo.
(D)
misto aumentativo.
(E)
misto diminutivo.
QUESTÃO 30
A Cia Mix Brasil, ao contabilizar a folha de
pagamento do mês, registra a retenção do Imposto
de Renda dos seus Empregados. Esse registro
representa um fato contábil
(A)
modificativo diminutivo.
(B)
modificativo aumentativo.
(C)
permutativo.
(D)
misto aumentativo.
(E)
misto diminutivo.

Apenas I, II e III.
Apenas I, IV e V.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e V.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que apresenta apenas
contas contábeis de natureza devedora.
(A)
Máquinas e equipamentos; Investimentos em
coligadas e controladas; Imobilizado em andamento.
(B)
Caixa; Fornecedores; Capital Social; Aluguéis a
apropriar.
(C)
Adiantamento
de
clientes;
Adiantamento
a
funcionários; Créditos a coligadas e controladas.
(D)
Dividendos a pagar; Férias a pagar; Ações em
tesouraria.
(E)
Aplicação de liquidez imediata; Reserva para
contingências; Depreciação acumulada.

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
formalidade extrínseca do livro Diário.
Deve ser encadernado.
As folhas devem ser numeradas.
Não deve haver rasuras, borrões, sinais, linhas em
branco, entrelinhas, folhas em branco.
Deve ser autenticado pela Junta Comercial do Estado
(empresas mercantis) ou pelo registro civil de pessoas
jurídicas (empresas civis).
Deve haver termo de abertura e termo de encerramento.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 28
No que se refere a situações patrimoniais, analise
as assertivas a seguir e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

I.

Situação líquida positiva ocorre quando:
Ativo > Passivo.

II.

Situação líquida positiva ocorre quando:
Ativo < Passivo.

III.

Situação líquida nula ocorre quando: Ativo

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e V.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e V.
Apenas I, III e V.

(A)
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A Cia Bento Munhoz comprou um veículo para
ser utilizado pelo setor de vendas para o qual
contratou um seguro no valor total de $2.400,00
(válido por 12 meses). Sabe-se que a Cia Bento
Munhoz, com base na legislação, adota o Regime
de Competência para os registros e demonstrações
contábeis e que o pagamento do seguro foi
realizado à vista com cheque. Considerando as
informações, assinale a alternativa correta.
Lançamento contábil na contratação do seguro:
D- Despesas com seguros 		
2.400,00
Cargo: Analista Administrativo - Contabilidade

(B)

(C)

(D)

(E)

(D)
(E)

C- Banco			2.400,00
Lançamento contábil na contratação do seguro:
D- Seguros a apropriar		
2.400,00
C- Banco			2.400,00
Lançamento contábil na apropriação do primeiro mês
do seguro:
D- Despesas com seguros 		
200,00
C- Banco			200,00
Lançamento contábil na apropriação do primeiro mês
do seguro:
D- Banco				200,00
C- Seguros a apropriar			
200,00
Lançamento contábil na apropriação do primeiro mês
do seguro:
D- Seguros a apropriar			
200,00
C- Despesas com seguros		
200,00

Demonstração do Resultado Abrangente.
Demonstração do Lucro ou Prejuízos Acumulados.

QUESTÃO 37
A Cia Beira Mar contraiu um empréstimo (de
curto prazo) com correção monetária prefixada.
Os juros foram pagos no momento da realização
do empréstimo. Analise as assertivas e assinale
a alternativa que apresenta, respectivamente, os
seguintes lançamentos:
- do empréstimo;
- do reconhecimento das despesas de juros
(mensal) e;
- do pagamento do empréstimo (todos os juros já
foram apropriados);

QUESTÃO 33
Em relação aos componentes do Balanço
Patrimonial, qual alternativa está INCORRETA?
(A)
As contas do Ativo estão dispostas em ordem
decrescente de liquidez.
(B)
A exigibilidade refere-se à facilidade de se realizar um
bem ou direito.
(C)
As contas do Passivo estão dispostas em ordem
decrescente de exigibilidade.
(D)
O Ativo Circulante é composto por bens e direitos
realizáveis a curto prazo.
(E)
O Ativo Intangível é composto por bens imateriais,
como fundos de comércio e concessões obtidas.
QUESTÃO 34
Qual das alternativas a seguir apresenta um direito
da empresa contra terceiros e uma obrigação da
empresa com terceiros, respectivamente?
(A)
Dividendos a receber; Impostos a recuperar.
(B)
Salários a pagar; Adiantamentos a empregados.
(C)
Adiantamento de clientes; Férias a pagar.
(D)
Duplicatas a receber; Dividendos a pagar.
(E)
Adiantamento a fornecedores; Adiantamento a
empregados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35
Com base na legislação societária, as companhias
abertas são obrigadas a elaborar a Demonstração
de Mutações do Patrimônio Líquido, a qual
dispensará a elaboração isolada do/da
(A)
Demonstração do Valor Adicionado.
(B)
Demonstração de Sobras ou Perdas.
(C)
Relatório da Administração.
(D)
Demonstração do Resultado Abrangente.
(E)
Demonstração do Lucro ou Prejuízos Acumulados.

I.

D- Juros passivos (despesa financeira)
C- Juros passivos a transcorrer (passivo
circulante)

II.

D- Empréstimos a pagar (passivo circulante)
D- Juros passivos a transcorrer (passivo
circulante)
C- Banco (ativo circulante)

III.

D- Banco (ativo circulante)
D- Juros passivos a transcorrer (passivo
circulante)
C- Empréstimos a pagar (passivo circulante)

IV.

D- Empréstimos a pagar (passivo circulante)
C- Banco (ativo circulante)

V.

D- Juros passivos a transcorrer (despesa
financeira)
C- Banco (ativo circulante)

Respectivamente, os lançamentos III, I e IV.
Respectivamente, os lançamentos III, II e V.
Respectivamente, os lançamentos II, I e V.
Respectivamente, os lançamentos V, III e IV.
Respectivamente, os lançamentos IV, III e I.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta a
demonstração contábil exigida pelo CPC 26
(Apresentação das Demonstrações Contábeis),
mas que não está prevista na Lei 6.404/76.
(A)
Demonstração do Valor Adicionado.
(B)
Demonstração do Fluxo de Caixa.
(C)
Balanço Patrimonial.

9

Cargo: Analista Administrativo - Contabilidade

QUESTÃO 38

A Cia Belas Artes contraiu um empréstimo (de curto prazo) com correção monetária pós-fixada. Analise as
assertivas e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os seguintes lançamentos:
- do empréstimo;
- do pagamento do empréstimo;

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

D- Empréstimos a pagar (passivo circulante)
C- Juros passivos (despesa financeira)
C- Banco (ativo circulante)

II.

D- Empréstimos a pagar (passivo circulante)
D- Juros passivos (despesa financeira)
C- Banco (ativo circulante)

III.

D- Banco (ativo circulante)
D- Juros passivos (despesa financeira)
C- Empréstimos a pagar (passivo circulante)

IV.

D- Banco (ativo circulante)
C- Empréstimos a pagar (passivo circulante)

V.

D- Juros passivos (despesa financeira)
C- Banco (ativo circulante)

Respectivamente, os lançamentos II e V.
Respectivamente, os lançamentos III e II.
Respectivamente, os lançamentos IV e V.
Respectivamente, os lançamentos V e I.
Respectivamente, os lançamentos IV e II.

QUESTÃO 39
De acordo com o CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, para cada classe de provisão,
a entidade deve divulgar, EXCETO
(A)
o valor contábil no início e no fim do período.  
(B)
provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes.
(C)
valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período.
(D)
todas as informações comparativas com o exercício anterior.
(E)
valores não utilizados revertidos durante o período.
QUESTÃO 40
No que se refere à depreciação, é correto afirmar que
(A)
a depreciação é a despesa com a perda de valor de bens intangíveis do ativo intangível.
(B)
a contrapartida da despesa de depreciação é a conta depreciação acumulada.
(C)
bens que aumentam de valor com o tempo devem ser depreciados.
(D)
a base de cálculo da depreciação é o mesmo do valor residual.
(E)
a depreciação de um bem é contada em função da data de aquisição, independente de estar em funcionamento ou em
condições de produzir.
QUESTÃO 41
A Cia Vitória possui em seu imobilizado os seguintes bens:

Sabe-se que a máquina adquirida em 01/05/2012 só entrou em funcionamento dia 03/06/2012 e que foi gasto mais
$ 2.000,00 para colocá-la em funcionamento. A Cia Vitória utiliza o método das quotas constantes de depreciação.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
De acordo com a Lei 6.4320/64, a Receita
Patrimonial é composta por

Com base nas informações apresentadas, é
correto afirmar que
a base de cálculo para depreciação da máquina é de:
$ 40.200,00.
a depreciação acumulada do veículo em 01/05/2014 é
de $ 4.785,00.
os móveis e utensílios em 01/05/2014 estão totalmente
depreciados.
o valor da depreciação mensal da máquina é de $
291,66.
a depreciação acumulada da máquina em 01/05/2014
é de $ 7.130,00.

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Com relação à Demonstração do Valor Adicionado
(DVA), assinale a alternativa INCORRETA.
Evidencia a riqueza criada por uma entidade sob a
ótica do Regime de Caixa.
Pela legislação societária, é obrigatória somente às
companhias abertas.
Na primeira parte da DVA, devem ser apresentados,
de forma detalhada, a riqueza criada pela entidade.
O “Valor Adicionado Total a Distribuir” deverá
ser exatamente igual ao “Valor Adicionado Total
Distribuído”.
Na distribuição do valor adicionado, os principais
componentes são: i) pessoal; ii) impostos, taxas e
contribuições; iii) remuneração de capitais de terceiros;
e iv) remuneração de capitais próprios.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Receitas Imobiliárias.

II.

Receita de Serviços Industriais.

III.

Receitas de Valores Mobiliários.

IV.

Participações e Dividendos.

V.

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

VI.

Outras Receitas Patrimoniais.

Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas II, III, IV e VI.
Apenas I, III, IV e VI.
Apenas II, IV, V e VI.

QUESTÃO 46

(A)
(B)

QUESTÃO 43
Na Análise das Demonstrações Financeiras
(DF),os três processos de análise mais utilizados
são: Análise Vertical; Análise Horizontal e Análise
por Quocientes. Sobre a Análise Vertical, podemos
afirmar que
(A)
estuda a evolução dos elementos das DF ao longo dos
exercícios.
(B)
os números índices são obtidos a partir de um exercício
social tomado como base.
(C)
estuda as DF por meio do cálculo de coeficientes
de participação obtidos pela comparação entre itens
homogêneos extraídos das DF om totais referentes as
mesmas.
(D)
estuda as DF por meio do cálculo de quocientes
obtidos pela comparação simples ou complexa entre
itens, normalmente heterogêneos.
(E)
visa estabelecer indicadores de situações específicas
referentes aos aspectos econômicos e financeiros de
uma empresa.

(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o
Balanço Financeiro.
É composto por duas seções: receita e despesa.
A
seção
de
ingressos
demonstra
as
receitas orçamentárias e os recebimentos
extraorçamentários.
A seção dispêndios demonstra as despesas
orçamentárias e os pagamentos extraorçamentários.
Evidencia o saldo das contas refletindo as operações
realizadas durante o exercício.
Apresenta os saldos das disponibilidades existentes
no exercício anterior e as que passam para o
exercício seguinte.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44
De acordo com a Lei 6.4320/64, a dívida flutuante
compreende, EXCETO
(A)
os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
(B)
os serviços da dívida a pagar.
(C)
os depósitos.
(D)
os débitos de tesouraria.
(E)
os bens das entidades públicas.
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“ É a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária
qualificação”. Considerando as modalidades de
licitação, a definição apresentada refere-se
à concorrência.
à tomada de preços.
ao convite.
ao concurso.
ao leilão.
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(D)
(E)

QUESTÃO 48

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
As compras na Administração Pública, sempre
que possível, deverão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas,
quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas.

II.

ser processadas por meio de sistema de
registro de preços.

III.

submeter-se às condições de aquisição
e pagamento semelhantes às do setor
privado.

IV.

ser subdivididas em tantas parcelas
quantas necessárias para aproveitar
as peculiaridades do mercado, visando
economicidade.

V.

balizar-se
pelos
preços
praticados
no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública.

dívida pública.
despesas de exercícios anteriores.

Apenas I, II e IV.
Apenas III, IV e V.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 49
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“________________ constitui (em) as despesas
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de
dezembro, que não tenham sido canceladas pelo
processo de análise e depuração e que atendam
aos requisitos previstos em legislação específica,
podendo ser inscritas com tal por se tratar de
encargos incorridos no próprio exercício”.
(A)
Dívida ativa
(B)
Restos a pagar
(C)
Suprimento de fundos
(D)
Dívida pública
(E)
Despesas de exercícios anteriores
QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)

A Administração Pública prevê, em determinadas
situações, a utilização de uma sistemática especial
para realizar despesas que, por sua natureza ou
urgência, não possam aguardar o processo normal
de execução orçamentária. Essa sistemática é
denominada
dívida ativa.
restos a pagar.
suprimento de fundos.
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