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correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
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II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto
Crise de Identidade

Foi na semana passada. No Leblon. Como todo mundo 
sabe — será que ainda sabe? —, o Leblon não é a minha 
praia. Sou copacabanense. Pra mim, o Leblon fica além- 
fronteiras. Sou sempre um visitante em suas ruas. Olho para o 
bairro com olhos de turista, admirado com suas madames que 
almoçam fora, com os que se divertem na Rua Dias Ferreira 
e, principalmente, com a crença da quase totalidade de seus 
moradores de que o pão e o presunto foram inventados no 
Talho Capixaba. Nunca estou no Leblon por acaso. Dessa vez, 
estava indo ao dentista. Mas mudei de assunto e estou perdendo 
o fio da meada. Como estava dizendo, foi na semana passada. 
No Leblon. la ao dentista. Mal pisei na calçada do quarteirão 
a que me dirigia quando, na outra esquina, uma senhora me 
acenou. Bonita, cabelos brancos, esguia, bem vestida, ela 
veio se aproximando. Abriu um sorriso. Me conquistou. Já bem 
perto, abriu os braços. Parecia uma fã. Correspondi, dei-lhe 
um abraço e ela gritou entusiasmada: “Artur da Távola!”

Passei 23 anos ininterruptos escrevendo uma coluna que, 
em alguns momentos, era publicada três vezes por semana. 
Faz oito meses que parei. E já estão me confundindo com Artur 
da Távola? Não que essa confusão não seja envaidecedora. 
Sempre fui fã dos textos do Távola. Mas ele já não está entre 
nós há oito anos! Prefiro não ter o talento do mestre, mas 
continuar vivo. Vivo, pelo menos, eu posso continuar tentando 
alcançar o seu estilo.

Será que colunista afastado é colunista morto? Será que 
oito meses fora do jornal é tempo bastante para deixar de 
habitar a lista de colunistas que o leitor tem na cabeça? Outro 
dia mesmo, dessa vez em Copacabana, em meio a compras 
num mercado de produtos hortifrutigranjeiros, outra velhinha 
se aproximou. Disse que me lia sempre (ela não se deu conta 
de que eu não estava escrevendo), que se identificava com 
as minhas histórias, e que minha coluna era a primeira coisa 
que buscava no jornal às sextas-feiras. Bem que eu tentei 
dizer que nunca escrevi às sextas, mas ela me interrompeu 
e acrescentou que gostava sobretudo quando eu falava do 
Botafogo. Ela gostava mesmo de outro Arthur, o Dapieve. 
Deixei-a na ilusão de que tinha se encontrado com o ídolo. 
Pra que discutir com madame? E, depois, pensa bem, é muita 
ingenuidade da leitora imaginar que o Dapieve estaria fazendo 
compras num mercado de produtos hortifrutigranjeiros.

Talvez não tenha sido a minha ausência o motivo do 
esquecimento do leitor. Nesses 23 anos, por mais assíduo que 
tenha sido nas páginas do jornal, sempre fui confundido com o 
Zuenir, o Veríssimo, o Arnaldo... só não me lembro de terem me 
confundido com a Cora. E olha que eu também já tive os meus 
gatos. Talvez a culpa seja minha e eu nunca tenha conseguido 
criar, nos meus textos, uma personalidade que levasse o leitor 
a me identificar nas ruas.

Deve acontecer algo assim com a minha voz também. De 
vez em quando, pego um táxi e, logo após dizer ao motorista 
meu destino, ele me responde com alegria: “O senhor é o 
Cony, não é? Ouço o senhor todo dia na CBN”. Eu confirmo 
e vou em frente. Ainda não desisti do plano de andar com 
uns livros do Cony na mochila para dar edições autografadas 
aos motoristas da cidade. Só não decidi ainda se eu mesmo 
autografo ou peço pro Cony autografar.

As vezes, desconfio que tenha transferido essa crise de 
identidade para os que me cercam. É muito comum encontrar 
algum admirador que me conhece da televisão. “Não deixo de 
ver o senhor no programa da Andréa Beltrão.” Ou “o senhor 
não está mais no programa da Maria Padilha?” Adianta eu 
dizer que o programa é da Maria Beltrão?

Isso tudo é pra dizer que, antes que me esqueçam 
definitivamente, retomo esta coluna, agora só aos domingos, 
na esperança de um dia o leitor me identificar, saber que eu 
sou eu. É fácil. Não falo de gatos, não torço pelo Botafogo, 
não vejo a confusão em Ipanema da minha janela, não analiso 
a conjuntura política, nunca escrevi um livro de mistério. Sou 
o outro, aquele outro, aquele que fala de amenidades, pega 
no pé do prefeito, vê novelas... lembra? Aquele que organiza 
a eleição da Mala do Ano, já fez o concurso do Zum de 
Besouro e teve uma ou duas brigas com o Caetano. Ainda não 
lembrou? Então esquece tudo isso. Eu prefiro ser identificado

como aquele que tem muita honra em estar em página próxima 
aos textos do Zuenir, do Veríssimo, do Nelson Motta, do Cacá, 
da Cora, do Dapieve, dos Arnaldos, do Agualusa... São muitos 
colunistas talentosos. Sou só mais um. Aquele com menos 
talento, o que todo mundo confunde com os outros, mas que 
não cabe em si de satisfação em ter a oportunidade de voltar 
a se encontrar semanalmente com o leitor. Crônica é diálogo. 
Não,basta eu escrever. Tem que ter você aí do outro lado para 
ler. É um prazer reencontrá-lo.

Ou ninguém leu e eu estou falando sozinho?
(Artur Xexéo)

1) A leitura da crônica revela que as colocações feitas por 
Artur Xexéo traduzem o objetivo central de:
a) Criticar os moradores do Leblon
b) Confrontar defeitos e virtudes de dois bairros cariocas.
c) Refletir sobre seu desconhecimento pelo público
d) Homenagear grandes autores
e) Informar que voltará a escrever mensalmente.

2) Com base no texto, a crise de identidade a que o título 
faz menção justifica-se:
a) Pelo autor estar confuso com seus valores e convicções 

depois de tanto tempo escrevendo para o mesmo 
público.

b) Devido ao autor estar sem assunto para escrever depois 
de tanto tempo.

c) Devido à crônica falar sobre vários autores, destacando 
a grandiosidade dos mesmos frente a sua pequenez.

d) Devido ao autor crer que sua existência enquanto 
pessoa está atrelada ao seu reconhecimento nas ruas.

e) Pelo fato de o autor ser confundido, constantemente, 
com outros escritores.

3) “Copacabanense” (1°§) é um adjetivo criado pelo autor. 
De acordo com o texto, é possível inferir que ele é um 
indicador de:
a) Seu estado emocional
b) Seu local de moradia
c) Suas convicções políticas
d) Sua profissão
e) Suas pretensões culturais

4) Assinale a opção que apresenta, corretamente, a 
classificação sintática dos termos em destaque na 
frase “Bonita, cabelos brancos, esquia, bem vestida, 
ela veio se aproximando” (1°§):
a) Predicativo do Sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Sujeito.
d) Predicativo do objeto.
e) Aposto.

Considere o segundo parágrafo do texto, transcrito a 
seguir, para responder às questões de 5 a 7

“Passei 23 anos ininterruptos escrevendo uma coluna que, 
em alguns momentos, era publicada três vezes por semana. 
Faz oito meses que parei. E já estão me confundindo 
com Artur da Távola? Não que essa confusão não seja 
envaidecedora. Sempre fui fã dos textos do Távola. Mas 
ele já não está entre nós há oito anos! Prefiro não ter o 
talento do mestre, mas continuar vivo. Vivo, pelo menos, eu 

posso continuar tentando alcançar o seu estilo."
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5) A pontuação, além de um recurso gramatical sujeito 
a regras, pode contribuir, significativamente, para a 
expressividade do texto, sugerindo, inclusive, efeitos 
de sentido. Sendo assim, levando em consideração 
o contexto em que aparece, assinale a opção que 
MELHOR expressa a ideia sugerida pela interrogação 
em “E já estão me confundindo com Artur da Távola?”:
a) Possibilidade
b) Medo
c) Piedade
d) Ressentimento
e) Raiva

6) Assinale a opção cuja concordância verbal seja 
equivalente a que aparece em “Faz oito meses que 
parei”:
a) Ao longo da vida, fazemos muitas coisas de que nos 

arrependemos.
b) Todos haviam chegado cedo.
c) Havia pessoas demais na festa.
d) Todos se fizeram presentes na festa.
e) A mãe faz tudo o que ela quer.

7) Atentando-se às regras de regência verbal e 
preocupando-se em manter o sentido original, a 
reescritura da frase “Prefiro não ter o talento do mestre, 
mas continuar vivo.” estaria correta apenas em:
a) Prefiro não ter o talento do mestre do que continuar 

vivo.
b) Prefiro não ter o talento do mestre a continuar vivo.
c) Prefiro continuar vivo a ter o talento do mestre.
d) Prefiro continuar vivo do que ter o talento do mestre.
e) Prefiro ter o talento do mestre do que continuar vivo.

8) Um texto bem construído é marcado pelas relações 
entre as palavras, as frases e os parágrafos que o 
constituem, estabelecendo nexos coesivos. Assim, ao 
mesmo tempo em que um texto progride, há a constante 
retomada de elementos já mencionados. Nesse sentido, 
no último parágrafo, ao dizer “Isso tudo é pra dizer que, 
antes que me esqueçam definitivamente, retomo esta 
coluna, agora só aos domingos (...)”, o pronome em 
destaque tem seu referente corretamente indicado em:
a) O Programa da Maria Beltrão, cuja apresentadora 

também é confundida.
b) Todos os casos de não-identificação do colunista.
c) Os textos de Artur da Távola, os quais admira.
d) O engano ocorrido no táxi, no qual foi confundido com 

Cony.
e) Sua antiga coluna, publicada por 23 anos.

9) No quarto parágrafo, Artur Xexéo faz uma reflexão 
acerca dos motivos que teriam causado a dificuldade 
de seu reconhecimento frente a autores. Sobre isso, 
assinale a única alternativa que, segundo ele, pode ser 
o motivo determinante:
a) Oito meses de afastamento fizeram com que os leitores 

o esquecessem.
b) Ele e outros autores têm o mesmo estilo de escrita.
c) Ele não escreve bem como os outros, que são 

superiores tanto em qualidade quanto em quantidade 
de publicações.

d) Há entre ele e os demais autores semelhanças 
físicas e de hábitos, como pegar táxi e frequentar 
hortifrutigranjeiros..

e) O autor não foi capaz de marcar os textos com seu 
estilo, por meio do qual ele seria identificado nas ruas.

10) Observando o padrão culto da língua, assinale a 
alternativa cujo fragmento transcrito do texto represente 
um emprego INCORRETO de colocação pronominal:
a) “Me conquistou.” (1°§)
b) “E já estão me confundindo com Artur da Távola?” (2 °§)
c) “Disse que me lia sempre (...) (3°§)
d) “(...)sempre fui confundido com o Zuenir, o Veríssimo, o 

Arnaldo... só não me lembro (...)” (4  °§)
e) “(...)nunca escrevi às sextas, mas ela me interrompeu

(■■■)” ( 4  ° § )

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________

11) João comprou um produto e pagou R$ 216,00 já incluso 
20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas

2
condições — do valor real do produto equivale a:

a) R$ 115,20
b) R$ 120,00
c) R$60,00
d) R$ 144,00
e) R$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as 
modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o 
resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem 
musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e 
musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem 
as três modalidades. Se todos os frequentadores 
fazem pelo menos uma modalidade, então o total de 
frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
a) 45
b) 30
c) 20
d) 28
e) 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente 
a frase:
a) A ave não voa ou o sapo pula.
b) O sapo não pula ou a ave voa.
c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
e) A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e 
o valor lógico de uma proposição q é falso, então é 
correto afirmar que o valor lógico de:
a) p conjunção q é verdade.
b) p disjunção q é falso.
c) p condicional q é falso.
d) p bicondicional q é verdade.
e) q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então 
Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado 
no concurso, então Ana não é dentista”, é:
a) Se João estudou, então Ana é dentista.
b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no 

concurso.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da administração pública, observada, nos termos da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia 
universitária.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como 
a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo 
inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
segundo seu regimento interno.
a) Criar, juntamente com as universidades, condições de 

apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas 
ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

b) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

c) 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.

d) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas 
clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

e) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de
Administração.
a) OConselhodeAdministraçãoreunir-se-á,ordinariamente, 

a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por 
solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e 
somente deliberará com a presença da maioria absoluta 
de seus membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada quinzena e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de 
seus membros e somente deliberará com a presença de 
qualquer número de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença de 
qualquer número de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros e somente deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 

de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei n° 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Licitações.

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de acordos informais, nos termos da Lei de 
Registros Públicos.
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20) Considere as disposições da Lei Federal n° 12.550, de 
15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre a integralização do capital social.
a) A integralização do capital social será realizada 

com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União e dos Estados, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.

b) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

c) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União e dos Estados, vedada a 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, 
ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

d) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

e) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela incorporação 
de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.

__________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS__________

21) Considerando o histórico da construção do Sistema
Único de Saúde-SUS, assim como o papel das
Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças 
abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F 
(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
( )A 8a Conferência Nacional de Saúde aprovou as 

diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

( ) a 9a Conferência Nacional de Saúde teve como principal 
demanda a descentralização da saúde, que seria obtida 
com a municipalização dos serviços.

( )A 8a Conferência Nacional de Saúde resultou, quase 
que de imediato, na implantação do Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação 
do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período 
que antecedeu à Constituição da República Federativa 
de 1988.

a) V,V,V.
b) F,F,V.
c) F,F,F.
d) V,F,V
e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que 
objetiva e permite obter informações sobre cadastros 
de famílias, condições de moradia e saneamento, 
situação de saúde, produção e composição das equipes 
de saúde é o:
a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde).
c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS).
d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de 

Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser 
ocupadas por entidades e movimentos representativos 
de usuários, correspondem em relação ao total de 
conselheiros a percentual de:
a) 25%.
b) 33,3%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado 

nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 
serviços de saúde, considerando as características da 
Região de Saúde.

b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços 
de atenção primária, de urgência e emergência e de 
atenção psicossocial apenas.

c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 
especializados, entre outros de maior complexidade 
e densidade tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada.

d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
serfundado na avaliação da gravidade do risco individual 
e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente.

e) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar 
investimentos em municípios de médio porte, com 
reduzida capacidade instalada para atendimento de 
pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode- 
se dizer que essa proposta:
a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade 

na gestão do SUS.
c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para 

o estabelecimento de prioridades.
d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
e) Contraria o princípio da organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) “A Contabilidade é uma ciência que desenvolveu uma 
metodologia própria com a finalidade de controlar o 
patrimônio das aziendas, apurar o rédito das atividades 
das aziendas e prestar informações às pessoas que 
tenham interesse na avaliação da situação patrimonial e 
do desempenho dessas atividades” (Neves e Viceconti 
-  2009). Com base neste conceito, assinale a alternativa 
incorreta:
a) Pessoa Jurídica é a unidade resultante de um 

agrupamento humano organizado, estável, objetivando 
fins de unidade pública ou privada, inteiramente distinta 
dos indivíduos que a compõe, capaz de possuir e 
exercitar direitos e contrair obrigações.

b) Com relação às informações de natureza econômica, 
podemos afirmar que compreendem os fluxos de 
receitas e de despesas, que geram lucros ou prejuízos à 
uma entidade, assim como das variações no patrimônio 
desta entidade e com relação às informações de 
natureza financeira tratam-se dos fluxos de caixa e do 
capital de giro das entidades.

c) O objeto da Contabilidade é o patrimônio das entidades 
económico-administrativas (aziendas).

d) O objetivo da Contabilidade é todas as pessoas físicas ou 
jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham interesse 
na avaliação e no desenvolvimento da entidade.

e) O campo de aplicação são as aziendas.

27) Pode-se distinguir os ativos em tangíveis e intangíveis. 
Com relação aos bens intangíveis assinale a alternativa 
correta:
a) Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo 

intangível podem incluir a receita da venda de produtos 
ou serviços, redução de custos ou outros benefícios 
resultantes do uso do ativo pela entidade. (17)

b) Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se 
for provável que os benefícios econômicos futuros 
esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor 
da entidade; e o custo do ativo possa ser mensurado 
com tempestividade. (21)

c) Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente 
no passivo. (24)

d) O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo 
intangível inicia quando esse ativo está nas condições 
operacionais pretendidas pela administração. Portanto, 
os custos incorridos no uso ou na transferência ou 
reinstalação de ativo intangível não devem ser incluídos 
no seu valor contábil. (30)

e) Gastos de pesquisa ou desenvolvimento relativos a 
projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, 
adquirido em separado ou em combinação de negócios 
deve ser reconhecido como ativo tangível. (42 a)

28) Com relação ao Ativo e Passivo, assinale a alternativa 
incorreta:
a) Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial 

quando for provável que benefícios econômicos futuros 
dele proveniente fluirão para a entidade e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com confiabilidade

b) Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando os gastos incorridos não proporcionarem 
a expectativa provável de geração de benefícios 
econômicos para a entidade além do período contábil 
corrente.

c) Um passivo deve ser reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que uma saída de 
recursos detentores de benefícios econômicos seja 
exigida em liquidação de obrigação presente e o valor 
pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado 
com confiabilidade.

d) Alguns passivos somente podem ser mensurados por 
meio do emprego de significativo grau de estimativa. No 
Brasil, denominam-se esses passivos de provisões.

e) Os ativos da entidade resultam de transações 
passadas ou de outros eventos passados. As entidades 
normalmente obtêm ativos por meio de sua compra ou 
produção, mas outras transações ou eventos podem 
gerar ativos, como por exemplo: um imóvel recebido 
de ente governamental como parte de programa para 
fomentar o crescimento econômico de dada região ou a 
descoberta de jazidas minerais.

29) Com relação às contas patrimoniais, analise as 
afirmativas abaixo, coloque V para Verdadeiro e F para 
Falso, na sequência correta, de cima para baixo:
( ) contas de compensação constituem sistema próprio para 

controle e registro dos fatos relevantes que resultam em 
assunção de direitos e obrigações da entidade cujos 
efeitos materializar-se-ão no futuro e que possam se 
traduzirem modificações no patrimônio da entidade.

( ) exceto quando de uso mandatório por ato de órgão 
regulador, a escrituração das contas de compensação 
não é obrigatória. Nos casos em que não forem 
utilizadas, a entidade deve assegurar-se que possui 
outros mecanismos que permitam acumular as 
informações que de outra maneira estariam controladas 
nas contas de compensação.

( ) uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade 
tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 
como resultado de evento passado; seja provável que 
será necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 
possa ser feita uma estimativa confiável do valor da 
obrigação.

a) V, F, V.
b) F, V, V.
c) V, V, V.
d) F, F, V.
e) F, V, F.

30) Analise as escriturações contábeis abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. D -  SALÁRIOS A PAGAR -  REFERENTE A FOLHA DE 

PAGAMENTO
C -  CONTA CORRENTE

II. D-FINANCIAMENTOS-REFERENTE A PAGAMENTO 
DE PARCELA DE DIVIDA
C -  CONTA CORRENTE

III. D -  CONTA CORRENTE
C -  IMÓVEL -  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 
IMOBILIZADO

IV. D -  ESTOQUES
C -  CONTAS A PAGAR -  REFERENTE A AQUISIÇAO 
DE MERCADORIAS

a) apenas dois registros estão corretos.
b) apenas um registro está correto.
c) todos os registros estão corretos.
d) todos os registro estão incorreto.
e) apenas três registros estão corretos.
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31) Com relação ao Livro Diário e Razão, assinale a 
alternativa incorreta:
a) No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem 

cronológica, com individualização, clareza e referência 
ao documento probante, todas as operações ocorridas, 
e quaisquer outros fatos que provoquem variações 
patrimoniais.

b) Quando o Livro Diário e o Livro Razão forem gerados 
por processo que utilize fichas ou folhas soltas, deve ser 
adotado o registro Balancetes Diários e Balanços.

c) No caso da entidade adotar processo eletrônico ou 
mecanizado para a sua escrituração contábil, os 
formulários de folhas soltas, devem ser numerados 
mecânica ou tipograficamente e encadernados em 
forma de livro.

d) Em caso de escrituração contábil em forma digital, há 
necessidade de impressão e encadernação em forma 
de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo 
registro público competente deve ser mantido pela 
entidade.

e) A entidade é responsável pelo registro público de livros 
contábeis em órgão competente e por averbações 
exigidas pela legislação de recuperação judicial, 
sendo atribuição do profissional de contabilidade a 
comunicação formal dessas exigências à entidade.

32) Retificação de lançamento é o processo técnico de 
correção de registro realizado com erro na escrituração 
contábil da entidade e pode ser feito por meio de:
I. Estorno.
II. Transferência.
III. Complementação.
IV. Adjudicação.
a) Apenas uma está correta.
b) Apenas duas estão corretas.
c) Apenas três estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

33) Com relação à contabilização de operações contábeis 
diversas, assinale a alternativa incorreta:
a) Os encargos financeiros incorridos na captação de 

recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao 
resultado em função da fluência do prazo, pelo custo 
amortizado usando o método dos juros simples.

b) Os custos de transação incorridos na captação de 
recursos por meio da contratação de instrumento de 
dívida (empréstimos, financiamentos ou títulos de 
dívida tais como debêntures, notas comerciais ou 
outros valores mobiliários) devem ser contabilizados 
como redução do valor justo inicialmente reconhecido 
do instrumento financeiro emitido, para evidenciação do 
valor líquido recebido.

c) O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado 
mensalmente, deve ser reconhecido nas contas de 
resultado do exercício.

d) A depreciação e a amortização não cessam quando o 
ativo torna-se obsoleto ou é retirado temporariamente 
de operação.

e) O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor 
estimativa do desembolso exigido para liquidar a 
obrigação presente na data do balanço.

34) Com base na Demonstração de Resultado do Exercício 
e em relação às Receitas é correto afirmar que:

CIA MARCOPOLO
DFs Consolidadas /Balanço Patrimonial Ativo -(Reais Mil)

D e s c r i c â o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3

A t i v o  T o t a l 4  4 3 8  5 6 5 4  1 1 7 . 8 4 0

A t i v o  C i r c u l a n t e 2 . 6 6 8  0 6 5 2 . 5 2 4 . 8 4 7

A t i v o  N ã o  C i r c u l a n t e 1 7 7 0  5 0 0 1 . 5 9 2 . 9 9 3

A t i v o  R e a l i z á v e l  a  L o n g o  P r a z o 6 6 7  8 6 2 6 1 5  0 2 7

I n v e s t i m e n t o s 4 0 3 . 2 7 0 3 7 1  9 1 1

I m o b i l i z a d o 4 3 5  0 2 4 3 3 8  0 5 6

In t a n g í v e l 2 6 4 . 3 4 4 2 6 7 . 9 9 9

DFs Consolidadas /Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
D e s c r i ç ã o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3

P a s s i v o  T o t a l 4  4 3 8  5 6 5 4  1 1 7 . 8 4 0

P a s s i v o  C i r c u l a n t e 1 0 2 9  7 2 9 1 0 5 5 . 2 1 8

P a s s i v o  N ã o  C i r c u l a n t e 1 . 7 3 7 . 8 2 5 1 . 5 2 8 . 6 3 1

P a t r i m ô n i o  L í q u i d o  C o n s o l i d a d o 1 .6 7 1  0 1 1 1 . 5 3 3  9 9 1

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado ■ (Reais Mil)

Descrição 01/01/2014  
à 31/12/14

01 /01/2013 à 
31/12/13

Receita de Venda de Bens e/ou Seiviços 3 4 0 0 1 9 4 36 5 9 .3 0 9
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos •2.807.859 -2.928.774
Resultado Bruto 592.335 730.535
Despesas/Receitas Operacionais •327.073 -335.642
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 2 6 5 2 6 2 394.893
Resultado Financeiro 11.101 -4.644
Resultado A rtes dos Tributos sobre o Lucro 276 .363 3 9 0 2 4 9
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -5 2 2 9 3 -98.132
Lucro^rejuízo Consolidado do Periodo 224 .070 292.117

a) Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos 
durante o período observado no curso das atividades 
ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu 
patrimônio líquido, inclusive os aumentos de patrimônio 
líquido relacionados às contribuições dos proprietários.

b) Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a 
receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios 
econômicos recebidos e a receber pela entidade quando 
originários de suas próprias atividades.

c) A receita deve ser mensurada pelo valor mensal fixo da 
prestação recebida ou a receber.

d) O montante da receita proveniente de uma transação é 
geralmente estabelecido entre a entidade e o comprador 
ou usuário do ativo. É mensurado pelo valor ajustado 
da contraprestação recebida, ou a receber, deduzida de 
quaisquer descontos comerciais (trade discounts) e/ou 
bonificações (volume rebates) concedidos pela entidade 
ao vendedor.

e) A receita não deve ser reconhecida quando for provável 
que os benefícios econômicos associados à transação 
fluirão para a entidade.

35) Com relação à análise horizontal e vertical do período
2013/2014, analise as afirmativas baixo e assinale a
alternativa correta:
I. O Ativo Total aumentou no período aproximadamente 

8% devido, principalmente, ao aumento do Ativo 
Circulante em aproximadamente 6%.

II. O Principal Componente do Passivo em 2.014 é o Não 
Circulante com 43% do Total do Passivo.

III. O Lucro diminuiu no período em 23,29%, pois as vendas 
diminuíram aproximadamente 7%, porém, os custos e 
despesas não acompanharam esta queda, diminuindo 
aproximadamente e respectivamente 4% e 2,5%.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta.
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36) Sabendo que o estoque de 2.013 é de R$447.456,00 e de 
2.014 é de R$467.522,00 e com relação aos índices de 
Liquidez é correto afirmar que:
a) A liquidez corrente em 2.014 foi de aproximadamente

2 , 1.
b) A liquidez geral em 2.013 foi de aproximadamente 2,6.
c) A liquidez seca em 2.013 foi de aproximadamente 2.
d) A liquidez corrente em 2.013 foi de aproximadamente

1,2 .
e) A liquidez geral em 2.014 foi de aproximadamente 2,6.

37) Com relação aos indicadores de rentabilidade, analise 
as afirmativas abaixo e coloque V para Verdadeiro e F 
para Falso.
( )A Margem Líquida no período foi de aproximadamente 

6,5% em 2.014 e 8% em 2.013.
( )A Rentabilidade do Patrimônio Líquido foi de 

aproximadamente 13% em 2.014 e 19% em 2.013.
( ) O Giro do Ativo foi de aproximadamente 0,8 em 2.014 e 

0,9 em 2.013.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, F, F.
b) F, V, F.
c) V, F, V.
d) V, V, V.
e) V, V, F.

38) Analise alguns componentes de uma Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. Perda/Recuperação de Valores Ativos.
II. Depreciação/Amortização/Exaustão.
III. Resultado de Equivalência Patrimonial.
IV. Impostos, Taxas e Contribuições.
V. Juros.
a) Todos os componentes fazem parte da DVA.
b) Apenas um componente não faz parte da DVA.
c) Apenas dois componentes não fazem parte da DVA.
d) Apenas três componentes não fazem parte da DVA.
e) Nenhum componente faz parte da DVA.

39) Com relação à composição da Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, inter-relacione as 
colunas abaixo e assinale a alternativa correta:

________________ CONTA PRINCIPAL________________
A - Transações de Capital com os Sócios 
B - Resultado Abrangente Total 
C - Mutações Internas do Patrimônio Líquido 

___________________SUB-CONTAS___________________
(1) Aumentos de Capital
(2) Gastos com Emissão de Ações
(3) Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros
(4) Lucro Líquido do Período
(5) Constituição de Reservas

a) A - 2 ,  B - 4 ,  C - 5 .
b) A -  5, B -  1, C -  3.
c) A -  3, B -  2, C -4 .
d) A -  1, B - 3 ,  C - 2 .
e) A -  4, B -  5, C -  1.

40) Com base na Resolução CFC 1.111/07 analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
a) O Princípio da Oportunidade é base indispensável 

à integridade e à fidedignidade dos processos de 
reconhecimento, mensuração e evidenciação da 
informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam 
ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, 
observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Público. A integridade e a 
fidedignidade dizem respeito à necessidade de as 
variações serem reconhecidas na sua totalidade, 
independentemente do cumprimento das formalidades 
legais para sua ocorrência, visando ao completo 
atendimento da essência sobre a forma.

b) 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 
pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas 
e de despesas correlatas.

c) As estimativas de valores que afetam o patrimônio 
devem refletir a aplicação de procedimentos de 
mensuração que prefiram montantes maiores para 
ativos, entre alternativas igualmente válidas, e valores 
menores para passivos.

d) A aplicação do Princípio da Prudência não deve 
levar a excessos ou a situações classificáveis como 
manipulação do resultado, ocultação de passivos, 
super ou subavaliação de ativos. Pelo contrário, em 
consonância com os Princípios Constitucionais da 
Administração Pública, deve constituir garantia de 
inexistência de valores fictícios, de interesses de grupos 
ou pessoas, especialmente gestores, ordenadores e 
controladores.

e) 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.

41) Com base na Lei Federal 6.404 de 1.976, assinale a
alternativa correta:
a) Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) das ações em circulação no mercado 
poderão requerer aos administradores da companhia 
que convoquem assembléia especial dos acionistas 
titulares de ações em circulação no mercado, para 
deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo 
mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação 
do valor de avaliação da companhia.

b) As ações ordinárias de companhia fechada poderão 
ser de classes diversas, em função de conversibilidade 
em ações preferenciais; exigência de nacionalidade 
brasileira do acionista; ou sem direito de voto em 
separado para o preenchimento de determinados 
cargos de órgãos administrativos.

c) A companhia aberta com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) não será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa.

d) As companhias abertas poderão optar por observar as 
normas sobre demonstrações financeiras expedidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários para as 
companhias abertas.

e) Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à 
venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, 
quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica 
contábil.
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42) Com base na NBC T 16, a Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, 
no processo gerador de informações, os Princípios 
de Contabilidade e as normas contábeis direcionados 
ao controle patrimonial de entidades do setor público. 
Analise conceitos abaixo sobre esta norma e assinale a 
alternativa correta:
I. Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional 

de Contabilidade que demanda estudo, interpretação, 
identificação, mensuração, avaliação, registro, controle 
e evidenciação de fenômenos contábeis, decorrentes de 
variações patrimoniais em entidades do setor público; e 
ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem recursos públicos, na execução 
de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis 
da prestação de contas.

II. Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e pessoas 
jurídicas de direito público ou que, possuindo 
personalidade jurídica de direito privado, recebam, 
guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem 
dinheiros, bens e valores públicos, na execução de 
suas atividades. Equiparam-se, para efeito contábil, as 
pessoas físicas que recebam subvenção, benefício, ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.

III. Instrumentalização do Controle Social: compromisso 
fundado na ética profissional, que pressupõe o 
exercício cotidiano de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de 
sua soberana atividade de controle do uso de recursos 
e patrimônio público pelos agentes públicos.

IV. Patrimônio Público: o conjunto de direitos e bens, 
tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 
formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados 
pelas entidades do setor público, que seja portador 
ou represente um fluxo de benefícios, presente ou 
futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 
exploração econômica por entidades do setor público e 
suas obrigações.

a) Apenas a I e II estão corretas.
b) Todas estão corretas.
c) Apenas a II e III estão corretas.
d) Apenas a I e IV estão corretas.
e) Apenas a III e IV estão corretas.

43) Com base na Lei 4.320 de 1.964 e em seus balanços 
e demonstrações: Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna. _______________________
demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem 
como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra-orçamentária, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte.
a) O Balanço Financeiro.
b) O Balanço Orçamentário.
c) O Demonstrativo de Resultado do Exercício.
d) O Balanço Patrimonial.
e) A Demonstração das Variações Patrimoniais.

44) Seguem abaixo alguns Princípios Orçamentários e 
seus conceitos:
I. determina que a LOA de cada ente federado deverá 

contertodas as receitas e despesas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. Trata-se do Princípio da 
Universalidade.

II. estabelece que a LRF não conterá dispositivo estranho 
à previsão da receita e à fixação da despesa. Trata-se 
do Princípio da Exclusividade.

III. delimita o exercício financeiro orçamentário: período de 
tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das 
despesas registradas na LDO irão se referir. Trata-se do 
Princípio da Anualidade.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas a afirmativa II está correta.
b) apenas a afirmativa III está correta.
c) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) apenas a afirmativa I está correta.
e) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

45) “O suprimento de fundos é caracterizado por ser um 
adiantamento de valores a um servidor para futura 
prestação de contas” (MCASP 6a Edição). Com base 
neste conceito, assinale a alternativa correta:
a) Esse adiantamento constitui despesa antecipada, ou 

seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário 
percorrer os três estágios da despesa orçamentária: 
empenho, liquidação e pagamento.

b) Não representa uma despesa peloenfoqueorçamentário, 
pois, no momento da concessão, não ocorre redução no 
patrimônio líquido.

c) Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo 
tempo em que ocorre o registro de um passivo, há 
também a desincorporação de um ativo, que representa 
o direito de receber um bem ou serviço, objeto do 
gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do 
numerário adiantado.

d) Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário 
a servidor, sempre precedida de pagamento na dotação 
própria, para o fim de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação.

e) Segundo a Lei n° 4.320/1964, não se pode efetuar 
adiantamento a servidor em alcance e nem a 
responsável por dois adiantamentos. Por servidor em 
alcance, entende-se aquele que não efetuou, no prazo, 
a comprovação dos recursos recebidos ou que, caso 
tenha apresentado a prestação de contas dos recursos, 
a mesma tenha sido impugnada total ou parcialmente.
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46) “Os contratos administrativos de que trata a Lei 
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado” (Lei 8.666/93). Com base 
nos contratos administrativos, assinale a alternativa 
incorreta:
a) Os contratos devem estabelecer com clareza e 

precisão as condições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os 
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

b) Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

c) Os contratos administrativos de que trata a Lei regulam- 
se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
público.

d) Nos casos de contratos que importem na entrega de 
bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o 
valor desses bens.

e) As cláusulas económico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas 
sem prévia concordância do contratado.

47) Seguem abaixo algumas afirmativas relacionadas 
ao Pregoeiro, analise as mesmas colocando V para 
Verdadeiro e F para Falso.
( ) encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital.

( ) se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor.

( )a falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor.

( )No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio não poderão 
ser desempenhadas por militares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, F.
e) V, F, V, F.

48) De acordo com a Lei 8.666 de 1.993, as compras, sempre 
que possível, deverão:
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
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 através 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 
públicos e entidades da Administração Privada.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas uma afirmativa está incorreta.
c) Apenas uma afirmativa está correta.
d) Apenas duas afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão incorretas

49) As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) abrangem 
três situações:
I. Despesas de exercícios encerrados, para as quais o 

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 
processado na época própria.

II. Restos a pagar com prescrição interrompida.
III. Compromissos não reconhecidos após o encerramento 

do exercício correspondente.
Estão corretas:
a) I e III apenas.
b) II e III apenas.
c) I apenas.
d) I e II apenas.
e) III apenas.

50) O Siasg é o sistema onde são realizadas as operações 
das compras governamentais dos órgãos integrantes 
do Sisg (Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional). O Sistema inclui:
I. a divulgação e a realização das licitações.
II. a emissão de notas de empenho.
III. o registro dos contratos administrativos.
IV. a catalogação de materiais e serviços.
V. o cadastro de fornecedores.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas uma está incorreta.
b) apenas duas estão incorretas.
c) Todas estão corretas.
d) apenas três estão incorretas.
e) apenas quatro estão incorretas.
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