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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 04/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

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

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. 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. 
XII. 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. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas.
II. O Balanço Financeiro 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.

III. Os Restos a Pagar do exercício serão computados 
na receita extra-orçamentária para compensar sua 
exclusão na despesa orçamentária.

IV. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará 
as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

27) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data 
do balanço inferior a:
a) R$ 4.000.000,00 não será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa
b) R$ 3.000.000,00 não será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa
c) R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa
d) R$ 2.000.000,00 será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa
e) R$ 1.000.000,00 será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa

28) De acordo com a Lei Nº 6.404/76 a demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios 

anteriores e a correção monetária do saldo inicial.
II. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício.
III. As transferências para reservas, os dividendos, a 

parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período.

 Com base nas informações acima, está correto afirmar 
que:
a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) As afirmativas I, II e III estão incorretas
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

29) Com base na Norma Brasileira de Contabilidade 
aplicada ao Setor Público - NBC T 16.1 leia o enunciado 
abaixo, analise as afirmativas e, em seguida indique a 
alternativa incorreta:

 Entende-se por:
a) Entidade do Setor Público os 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

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

c) Normas e Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público é o conjunto das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, seus 
conceitos e procedimentos de avaliação e mensuração, 
registro e divulgação de demonstrações contábeis, 
aplicação de técnicas que decorrem da evolução 
científica da Contabilidade, bem como quaisquer 
procedimentos técnicos de controle contábil e prestação 
de contas previstos, que propiciem o controle social, 
além da observância das normas aplicáveis

d) Patrimônio Público é 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

e) Recursos controlados são os ativos em que a entidade 
mesmo sem ter o direito de propriedade detém o 
controle, os riscos e os benefícios deles decorrentes

30) Assinale a alternativa incorreta.
a) O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade 

continuará em operação no futuro e, portanto, a 
mensuração e a apresentação dos componentes do 
patrimônio levam em conta esta circunstância

b) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo 
de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações íntegras e 
tempestivas

c) 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

d) 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

e) O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio 
como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 
Patrimônio particular no universo dos patrimônios 
existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade 
ou a uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta 
acepção, o patrimônio se confunde com aqueles dos 
seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou 
instituição
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31) A entidade do setor público deve manter sistema de 
informação contábil, refletido em plano de contas que 
compreenda (MCASP, 6ª edição):
I. A terminologia de todas as contas e sua adequada 

codificação, bem como a identificação do subsistema a 
que pertence, a natureza e o grau de desdobramento, 
possibilitando os registros de valores e a integração dos 
subsistemas.

II. A função atribuída a cada uma das contas.
III. O funcionamento das contas.
IV. A utilização do método das partidas dobradas em todos 

os registros dos atos e dos fatos que afetam ou possam 
vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público, 
de acordo com sua natureza orçamentária, financeira, 
patrimonial e de compensação nos respectivos 
subsistemas contábeis.

V. Contas específicas que possibilitam a apuração de 
custos.

VI. Tabela de codificação de registros que identifique o tipo 
de transação, as contas envolvidas, a movimentação a 
débito e a crédito e os subsistemas utilizados.

 Com base nas informações acima está correto afirmar 
que:
a) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas
b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas
c) Apenas as afirmativas III, V e VI estão incorretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
e) Todas as afirmativas estão incorretas

32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou, Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) O Livro Diário e o Livro Razão constituem fontes de 

informações contábeis permanentes e neles são 
registradas as transações que afetem ou possam vir a 
afetar a situação patrimonial.

(  ) O Livro Diário e o Livro Razão devem ficar à disposição 
dos usuários e dos órgãos de controle, na unidade 
contábil, no prazo estabelecido em legislação específica.

(  ) Os registros contábeis devem ser efetuados de 
forma analítica, refletindo a transação constante em 
documento hábil, em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade.

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

33) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. O registro dos bens, direitos e obrigações deve 

possibilitar a indicação dos elementos necessários à 
sua perfeita caracterização e identificação.

II. Os atos da administração com potencial de modificar 
o patrimônio da entidade devem ser registrados nas 
contas de compensação.

III. As entidades do setor público devem desenvolver 
procedimentos que garantam a segurança, a 
preservação e a disponibilidade dos documentos e dos 
registros contábeis mantidos em sistemas eletrônicos.

IV. Os documentos em papel podem ser digitalizados e 
armazenados em meio eletrônico ou magnético, desde 
que assinados e autenticados, em observância à norma 
brasileira de contabilidade que trata da escrituração em 
forma eletrônica.  

V. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus 
efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do 
período com os quais se relacionam, reconhecidos, 
portanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da execução 
orçamentária.

VI. A entidade do setor público deve aplicar métodos de 
mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que 
possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas 
patrimoniais.  

VII. Na ausência de norma contábil aplicado ao setor 
púbico, o profissional da contabilidade deve utilizar, 
subsidiariamente, e nesta ordem, as normas nacionais 
e internacionais que tratem de temas similares, 
evidenciando o procedimento e os impactos em notas 
facultativas.

a) Estão corretas as afirmativas I, II, IV, V, VI e VII
b) Estão corretas as afirmativas II, III, IV, V, VI e VII
c) Estão todas as afirmativas corretas
d) Apenas as afirmativas III, V e VII estão incorretas
e) Apenas a afirmativa VII está incorreta

34) Assinale a alternativa incorreta.
a) A contabilidade é uma ciência que possibilita, por meio 

de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio 
das empresas

b) A principal finalidade da contabilidade é fornecer 
informações sobre o Patrimônio, informações essas de 
ordem econômica e financeira, que facilitam as tomadas 
de decisões, tanto por parte dos administradores 
ou por parte daqueles que pretendem investir na 
organização. As informações de ordem econômica 
referem-se às entradas e saídas de dinheiro (fluxo de 
caixa). As informações de ordem financeira referem-se 
à movimentação das compras e vendas, despesas e 
receitas, evidenciando os lucros ou prejuízos apurados 
nas transações realizadas pela organização 

c) Escrituração é uma das técnicas utilizadas pela 
contabilidade; consiste em registrar, nos livros próprios, 
os acontecimentos que provocam modificações no 
patrimônio da empresa

d) Não se pode escriturar nada nos livros contábeis sem 
que documentos idôneos comprovem a veracidade do 
registro

e) O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e 
obrigações de uma pessoa, avaliado em moeda
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35) Relacione a coluna A com a coluna B e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.
COLUNA A
1. Bem material
2. Bem imaterial.
3. Direito.
4. Obrigação.
COLUNA B
(  ) Mercadorias.
(  ) Imposto a pagar
(  ) Duplicatas a receber
(  ) Fundo de comércio.
a) 1; 4; 3; 2
b) 2; 3; 4; 1
c) 1; 2; 3; 4
d) 3; 2; 4; 1
e) 4; 3; 2; 1

36) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.

 Na contabilidade, depreciar significa considerar como 
____________, ou custo de um período, parte do valor 
gasto na compra _____________ da empresa.
a) Receita / das obrigações
b) Despesa / das obrigações
c) Receita / dos direitos
d) Despesa / dos bens de uso
e) Despesa / dos direitos

37) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou, Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) ao se falar em juros, é comum classificar como somente 

Despesa. No entanto, o juro pode ser Receita, para 
quem empresta o dinheiro, ou Despesa, para quem 
toma emprestado o dinheiro.

(  ) sempre que uma empresa for pagar obrigações com 
atraso, poderá estar sujeita ao pagamento de juros. O 
mesmo ocorre quando for receber Direitos com atraso, 
neste caso, a empresa poderá cobrar juros de seus 
clientes.

(  ) Juros Passivos é o mesmo que Despesas de Juros.
a)  V, F, V
b)  V, F, F
c)  F, F, F
d)  F, V, F
e)  V, V, V

38) A Lei nº 8.666/93 estabelece que nenhuma compra 
na administração pública será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. As compras, sempre que possível, deverão:   
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. Não 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.

a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas
d) Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas
e) Todas as afirmativas estão incorretas

39) Conforme a Lei nº 8.666/93, os órgãos e entidades da 
Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de 
habilitação, na forma regulamentar, válidos por:
a) No máximo, um mês
b) No máximo, seis meses
c) No máximo, um ano
d) No minimo, seis meses
e) No mínimo, 24 meses

40) De acordo com a lei da licitação, analise as afirmativas 
a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. Os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666/93 

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.

II. Os contratos administrativos 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.

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

IV. A declaração de nulidade do contrato administrativo 
opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos.

V. A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado 
até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 
lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa.

VI. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 
repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático 
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem.

VII. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes 
e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 
autorizou a sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição 
dos contratantes às normas da Lei nº 8.666/9 e às 
cláusulas contratuais.

VIII. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos 
termos do contrato e do respectivo processo licitatório 
e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia 
autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos.

 Estão corretas:
a) As afirmativas I, II, III, V, VI, VII e VIII, apenas
b) As afirmativas I, III, IV, VI, VII e VIII, apenas
c) As afirmativas II, IV, V, VI, VII e VIII, apenas
d) As afirmativas III, V, VI e VII, apenas
e) Todas as afirmativas
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41) Assinale a alternativa correta. Os Princípios 
Orçamentários visam estabelecer regras:
a) Norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 

eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento público. 
Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de todos os entes federativos (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) são estabelecidos 
e disciplinados por normas constitucionais, 
infraconstitucionais e pela doutrina

b) Norteadoras básicas, a fim de estabelecer racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento público. 
Válidos apenas para os Poderes Executivo e Legislativo 
de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) são estabelecidos e disciplinados 
por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela 
doutrina

c) Norteadoras básicas, a fim de estabelecer racionalidade, 
oportunidade e sigilo para os processos de elaboração, 
execução e controle do orçamento público. Válidos para 
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos 
os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios) são estabelecidos e disciplinados por 
normas, emendas constitucionais e resoluções

d) Complexas, a fim de conferir racionalidade, eficiência 
e sigilo para os processos de elaboração, execução 
e controle do orçamento público. Válidos para os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos 
os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios) são estabelecidos e disciplinados por 
normas constitucionais, infraconstitucionais e pela 
doutrina

e) Complexas, a fim de estabelecer racionalidade, variação 
e transparência para os processos de elaboração, 
execução e controle do orçamento público. Válidos 
apenas para os Poderes Executivo e Legislativo de 
todos os entes federativos (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) são estabelecidos e disciplinados 
por normas constitucionais e pela doutrina

42) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou, Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) Receita Orçamentária Efetiva é aquela que, no momento 

do reconhecimento do crédito, diminui a situação 
líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil 
modificativo diminutivo.

(  ) Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela que 
altera a situação líquida patrimonial no momento do 
reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato 
contábil permutativo, como é o caso das operações de 
crédito.

(  ) Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros 
nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, 
registradas como receitas orçamentárias, quando 
representam disponibilidades de recursos financeiros 
para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando 
representam apenas entradas compensatórias.

(  ) Receitas Orçamentárias são disponibilidades de 
recursos financeiros que ingressam durante o exercício 
orçamentário e constituem elemento novo para o 
patrimônio público. Instrumento por meio do qual se 
viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas 
orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo 
Estado em programas e ações cuja finalidade precípua 
é atender às necessidades públicas e demandas da 
sociedade.

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

43) Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária 
os recursos financeiros oriundos de:
a) Superávit Financeiro / Cancelamento de Despesas 

Inscritas em Restos a Receber
b) Superávit Financeiro / Cancelamento de Despesas 

Inscritas em Restos a Pagar
c) Superávit Financeiro / Cancelamento de Receitas 

Inscritas em Restos a Pagar
d) Déficit Financeiro / Cancelamento de Despesas Inscritas 

em Restos a Receber
e) Déficit Financeiro / Cancelamento de Receitas Inscritas 

em Restos a Pagar

44) De acordo com Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), a classificação da despesa 
orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de:
I. Categoria Econômica.
II. Grupo de Natureza da Despesa.
III. Elemento de Despesa.

 Com base nas informações acima está correto afirmar 
que:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas a afirmativa III está correta
c) As afirmativas I, II e III estão incorretas
d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa I está incorreta

45) Assinale a alternativa incorreta.
a) No fim do exercício, as despesas orçamentárias 

empenhadas e pagas serão inscritas em restos a pagar 
e constituirão a dívida flutuante

b) Os restos a pagar processados são aqueles em que 
a despesa orçamentária percorreu os estágios de 
empenho e liquidação, restando pendente apenas 
o estágio do pagamento. Em geral, não podem ser 
cancelados, tendo em vista que o fornecedor de 
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e 
a Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar

c) Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas 
e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas 
em que o serviço, obra ou material contratado tenha 
sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante. 
Também serão inscritas as despesas não liquidadas 
quando o serviço ou material contratado tenha sido 
prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de 
dezembro de cada exercício financeiro, em fase de 
verificação do direito adquirido pelo credor ou quando 
o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor estiver vigente

d) A inscrição de despesa em restos a pagar não 
processados é procedida após a anulação dos 
empenhos que não podem ser inscritos em virtude 
de restrição em norma do ente, ou seja, verificam-se 
quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar 
e anulam-se as demais para, após, inscrevem-se os 
restos a pagar não processados do exercício

e) Na Inscrição em Restos a Pagar não Processados a 
norma estabelece que, no encerramento do exercício, 
a parcela da despesa orçamentária que se encontrar 
empenhada, mas ainda não foi paga será considerada 
restos a pagar
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46) Conforme o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, 
analise as afirmativas abaixo e, em seguida assinale a 
alternativa correta.
I. As aquisições de bens de pequeno valor deverão 

ser realizadas, no âmbito dos órgãos que compõem 
o Sistema Integrado de Serviços Gerais (SISG), 
preferencialmente, por meio do Sistema de Cotação 
Eletrônica de Preços, com o objetivo de ampliar a 
competitividade e racionalizar os procedimentos 
relativos a essas compras.

II. Quando do enquadramento de compras, como 
dispensa de licitação por limite de valor, as autoridades 
responsáveis por sua autorização e pela homologação 
da contratação devem observar o contido no art. 89 da 
Lei nº 8.666/1993.

III. A cotação eletrônica será realizada em sessão pública 
virtual, por meio de sistema eletrônico, que promova a 
comunicação na Internet.

IV. O Sistema de Cotação Eletrônica permitirá o 
encaminhamento eletrônico de propostas de preços, com 
possibilidade de apresentação de lances sucessivos, 
em valor inferior ao último preço registrado, durante o 
período indicado no Pedido de Cotação Eletrônica de 
Preços.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II apenas
b) I, III e IV apenas
c) II e III apenas
d) II e IV apenas
e) I, II, III e IV

Analise as Demonstrações Contábeis abaixo de 
determinada Cia de Capital Aberto e responda as questões 
47 a 49.

Fonte: www.cvm.gov.br em 10/10/2.016

47) A Rentabilidade do Patrimônio Líquido nos dois anos 
foi de:
a) 4,78% em 2.015 e 13,41% em 2.014
b) 6,52% em 2.015 e 12,67% em 2.014
c) 8,72% em 2.015 e 11,90% em 2.014
d) 3,56% em 2.015 e 7,89% em 2.014
e) 6,52% em 2.015 e 11,90% em 2.014

48) A Liquidez Seca no período foi de:
a) 1,88 em 2.015 e 2,59 em 2.014
b) 2,59 em 2.015 e 1,88 em 2.014
c) 1,60 em 2.015 e 2,14 em 2.014
d) 1,15 em 2.015 e 1,21 em 2.014
e) 1,21 em 2.015 e 1,15 em 2.014

49) A Liquidez Corrente nos anos apresentados foi de:
a) 2,14 em 2.015 e 1,60 em 2.014
b) 1,15 em 2.015 e 1,21 em 2.014
c) 1,21 em 2.015 e 1,15 em 2.014
d) 1,88 em 2.015 e 2,59 em 2.014
e) 1,60 em 2.015 e 2,14 em 2.014

50) A DVA está fundamentada em conceitos 
macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados 
os valores que representam dupla-contagem, a parcela 
de contribuição que a entidade tem na formação do 
Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração 
apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos 
insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou 
consumidos durante determinado período.

 Com base nos conceitos e na elaboração da 
Demonstração do Valor Adicionado, analise as 
afirmativas abaixo e responda a alternativa correta:
I. Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias 

vendidos, materiais, serviços, energia etc. consumidos, 
não devem ser considerados os tributos incluídos no 
momento das compras (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e 
COFINS), recuperáveis ou não.

II. No Valor adicionado recebido em transferência devem 
ser registrados o Resultado de equivalência patrimonial, 
as receitas financeiras e outras receitas.

III. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, 
minimamente, da seguinte forma: pessoal e encargos; 
impostos, taxas e contribuições; juros e aluguéis; juros 
sobre o capital próprio (JCP) e dividendos e lucros 
retidos/prejuízos do exercício.

a) Todas estão corretas
b) Todas estão incorretas
c) Apenas a I e III estão corretas
d) Apenas a III está correta
e) Apenas a I está incorreta




