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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

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

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise a afirmativa abaixo e preencha as lacunas com 
a alternativa correta sobre um fato contábil:

 “Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, o 
valor contábil do ativo deve ser ajustado para o valor 
reavaliado, portanto, ocorre ______________ do Ativo e 
_______________ do Patrimônio Líquido”.
a) um aumento – uma diminuição
b) uma diminuição – uma diminuição
c) um aumento – um aumento
d) uma queda – um aumento
e) uma valorização – uma perda

27) Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes 
dados:

 Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar 
que o lucro líquido do exercício é de:
a) R$30.625,00
b) R$13.825,00
c) R$73.875,00
d) R$23.125,00
e) R$30.325,00

28) Uma Sociedade Empresária apresentava em 1º de 
janeiro de 2015, os seguintes saldos em suas contas de 
Patrimônio Líquido:
 

 Durante o ano de 2015 esta Sociedade Empresária 
apresentou as seguintes movimentações:
• Integralização de capital em dinheiro no montante de 

R$500.000,00.
• Lucro Líquido do período no montante de R$220.000,00.
• Destinação do lucro para Reserva Legal de R$16.000,00.
• Destinação do lucro para Reserva Estatutária de 

R$90.000,00
• Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a 

pagar de R$114.000,00.
 Considerando que houve apenas estas transações, o 

saldo do Patrimônio Líquido da empresa em 31.12.2015, 
era de:
a) R$1.750.000,00
b) R$1.636.000,00
c) R$2.020.000,00
d) R$1.944.000,00
e) R$1.830.000,00

29) Uma determinada sociedade empresarial compra 
matéria-prima a prazo. Após o recebimento, a matéria-
prima é armazenada, em média, por 15 dias, e, após 
este período, encaminha para a área de produção, onde 
ficará 08 dias em processo. Após o termino do produto, 
a empresa mantém o produto acabado em estoque 
por um tempo médio de 15 dias, antes de vendê-lo. O 
prazo médio de recebimento das vendas é de 28 dias. 
O pagamento ao fornecedor se dá em 25 dias após a 
compra da matéria-prima.

 Com base nos dados acima, o Ciclo Operacional Total é 
de:
a) 91 dias
b) 38 dias
c) 41 dias
d) 23 dias
e) 66 dias

30) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A companhia ou sociedade anônima terá o capital 

dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 
acionistas será limitada ao preço de emissão das ações 
subscritas ou adquiridas.

II. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa com 
fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos 
bons costumes.

III. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e 
se rege pelas leis e usos do comércio.

IV. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas 
que contribuírem com bens para a formação do capital 
social será idêntica à do comprador.

V. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou 
acionista responderá pela solvência do credor.

VI. O estatuto fixará o número das ações em que se divide 
o capital social e estabelecerá se as ações terão, ou 
não, valor nominal.

 Com base nas informações acima está correto afirmar 
que:
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Todas as afirmativas estão incorretas
c) Apenas as afirmativas I, II, III e VI estão corretas
d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas
e) Apenas as afirmativas III, IV, V e VI estão corretas
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31) Com base na Lei das Sociedades Anônimas, complete 
a lacuna com a alternativa correta:

 “O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer 
que todas as ações da companhia, ________________, 
sejam mantidas em contas de depósito, em nome de 
seus titulares, na instituição que designar, sem emissão 
de certificados”.
a) Ou uma ou mais classes delas
b) A partir de 1%
c) A partir de 5%
d) A partir de 10%
e) A partir de 20%

32) De acordo com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, analise as afirmativas abaixo dando valor de 
V para verdadeiro ou F para falso, em seguida indique a 
alternativa correta.
(  ) O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer 

informações sobre a posição patrimonial e financeira, 
o desempenho e as mudanças na posição financeira 
da entidade, que sejam úteis a um grande número de 
usuários em suas avaliações e tomadas de decisão 
econômica. 

(  ) Demonstrações contábeis também objetivam apresentar 
os resultados da atuação da Administração na gestão 
da entidade e sua capacitação na prestação de contas 
quanto aos recursos que lhe foram confiados. Aqueles 
usuários que desejam avaliar a atuação ou prestação 
de contas da Administração fazem-no com a finalidade 
de estar em condições de tomar decisões econômicas 
que podem incluir, por exemplo, manter ou vender seus 
investimentos na entidade ou reeleger ou substituir a 
Administração. 

(  ) As decisões econômicas que são tomadas pelos 
usuários das demonstrações contábeis requerem uma 
avaliação da capacidade que a entidade tem para 
gerar caixa e equivalentes de caixa, e da época e grau 
de certezas dessa geração. Em última análise, essa 
capacidade determina, por exemplo, se a entidade 
poderá pagar seus empregados e fornecedores, os 
juros e amortizações dos seus empréstimos e fazer 
distribuições de lucros aos seus acionistas. Os usuários 
poderão melhor avaliar essa capacidade de gerar 
caixa e equivalentes de caixa se lhes forem fornecidas 
informações que focalizem a posição patrimonial e 
financeira, o resultado e as mutações na posição 
financeira da entidade.

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

33) Com base no CPC, assinale a alternativa incorreta.
a) As despesas que surgem no curso das atividades 

ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo 
das vendas, salários e depreciação. Geralmente, 
tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos 
como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo 
imobilizado

b) A definição de receita abrange tanto receitas 
propriamente ditas como ganhos. A receita surge no 
curso das atividades ordinárias de uma entidade e é 
designada por uma variedade de nomes, tais como 
vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e 
aluguéis

c) Um ativo não é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que benefícios econômicos futuros 
dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou 
valor puder ser determinado em bases confiáveis

d) Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que uma saída de recursos 
envolvendo benefícios econômicos seja exigida em 
liquidação de uma obrigação presente e o valor pelo 
qual essa liquidação se dará possa ser determinado em 
bases confiáveis

e) As despesas são reconhecidas na demonstração do 
resultado quando surge um decréscimo, que possa 
ser determinado em bases confiáveis, nos futuros 
benefícios econômicos provenientes da diminuição de 
um ativo ou do aumento de um passivo

34) Com base na lei 4.320/64, assinale a alternativa correta.
a) O Balanço Orçamentário evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária

b) O Balanço Financeiro demonstrará o ativo financeiro; 
o ativo permanente; o passivo financeiro; o passivo 
permanente; o saldo patrimonial e; as contas de 
compensação

c) A Demonstração das Variações Patrimoniais indicará 
o resultado patrimonial do exercício e as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas

d) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e 
valores realizáveis independentemente de autorização 
orçamentária e os valores numerários

e) O Balanço Patrimonial 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

35) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. Estabelece a Lei nº 4.320/64 que se classificam 
como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:
I. Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização.
II. Aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe diminuição 
do capital.

III. Constituição ou aumento do capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros.

 De acordo com as informações acima está correto 
afirmar que:
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativa II está correta
c) As afirmativas I, II e III estão corretas
d) As afirmativas I, II e III estão incorretas
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
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36) Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T 
16.1) entende-se por Setor Público: 
a) O 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  

b) O espaço social de atuação de todas as entidades do 
setor público

c) O 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

d) 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) O esforço para movimentar e gerir recursos e patrimônio 
destinados a resolver problemas ou criar condições de 
promoção social

37) A soma, agregação ou divisão de patrimônio de 
uma ou mais entidades do setor público resultará 
em novas unidades contábeis. A unidade contábil é 
classificada em: Originária; Descentralizada; Unificada; 
Consolidada (NBC T 16.1). No que diz respeito a 
classificação descentralizada da unidade contábil está 
correto afirmar que:
a) Representa o patrimônio das entidades do setor público 

na condição de pessoas jurídicas
b) Representa parcela do patrimônio de Unidade Contábil 

Originária
c) Representa a soma ou a agregação do patrimônio de 

duas ou mais Unidades Contábeis Descentralizadas
d) Representa a soma ou a agregação do patrimônio de 

duas ou mais Unidades Contábeis Originárias
e) Representa o patrimônio das entidades do setor público 

na condição de pessoas físicas

38) A Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
A licitação se destina a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da:
a) Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

b) Legalidade, da pessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

c) Originalidade, da impessoalidade, da parcialidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos

d) Originalidade, da pessoalidade, da parcialidade, da 
moralidade, da desigualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos

e) Unificação, da impessoalidade, da parcialidade, da 
moralidade, da desigualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos

39) Para os fins da 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 mínimo um ano
b) No máximo dois anos
c) No máximo um ano  
d) No mínimo dois anos 
e) No mínimo seis meses

40) Analise as afirmativas abaixo dando valor de V para 
verdadeiro ou F para falso, em seguida assinale a 
alternativa correta.
(  ) O Subsistema de Divulgação de Compras (SIDEC) 

deve ser utilizado para o cadastramento de licitações, 
dispensas, inexigibilidades, eventos e cotações 
eletrônicas realizadas pela Administração Pública 
Federal, visando a divulgação das matérias relativas 
a estes processos no Portal de Compras do Governo 
Federal COMPRASNET e sua publicação no Diário 
Oficial da União, quando couber.

(  ) O Portal de Compras do Governo Federal COMPRASNET 
deve ser utilizado para o acesso à operacionalização e 
às informações das licitações da Administração Pública 
Federal em avisos, editais, dispensa e inexigibilidade de 
licitação, e cotação eletrônica.

(  ) As hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação 
previstas nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666, de 1993, e 
as demais hipóteses de dispensa previstas em outros 
dispositivos legais, devem ser registradas no SIDEC 
(Subsistema de Divulgação de Compras), devendo ser 
publicadas no Diário Oficial da União por intermédio do 
SIDEC.

(  ) O pregão, em sua forma eletrônica, deverá ser realizado 
por intermédio do COMPRASNET.

a) F, F, V, F
b) F, F, F, F
c) V, V, F, V
d) F, V, V, F
e) V, V, V, V
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41) _______________________ determina existência de 
orçamento único para cada um dos entes federados 
– União, estados, Distrito Federal e municípios – com 
a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos 
paralelos dentro da mesma pessoa política.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) O Princípio da Universalidade
b) O Princípio da Exclusividade
c) O Princípio da Legalidade
d) O Princípio da Unidade
e) O Princípio da Prudência

42) A relação entre a receita e a despesa é fundamental 
para o processo orçamentário, visto que:
a) A previsão da receita dimensiona a capacidade 

governamental em fixar a despesa, entendendo a receita 
orçamentária como o mecanismo de financiamento do 
Estado, sendo considerada também a decorrente de 
operações de crédito

b) A previsão da despesa dimensiona a capacidade 
governamental em fixar a receita, entendendo a receita 
orçamentária como o mecanismo de financiamento do 
Estado, sendo considerada também a decorrente de 
operações de crédito

c) A previsão da receita dimensiona a capacidade 
governamental em fixar o orçamento, entendendo 
a receita orçamentária como o mecanismo de 
financiamento do Estado, sendo considerada também a 
decorrente de operações de crédito

d) A presunção da receita dimensiona a capacidade 
governamental em efetuar a despesa, entendendo 
a receita orçamentária como o mecanismo de 
financiamento do Estado, sendo considerada também a 
decorrente de operações de crédito

e) O controle da receita dimensiona a capacidade 
governamental em elaborar a despesa, entendendo 
a receita orçamentária como o mecanismo de 
financiamento do Estado, sendo considerada também a 
decorrente de operações de crédito

 Analise o Balanço Patrimonial de determinada 
Sociedade Empresaria abaixo e responda as questões 
43 a 46.

43) A Rentabilidade do Ativo Total foi de:
a) 7,36%
b) 11,64%
c) 5,79%
d) 5,97%
e) 4,12%

44) A Margem Líquida foi de:
a) 8,90%
b) 12,34%
c) 5,79%
d) 3,22%
e) 13,67%

45) Participação do Capital de Terceiros mostra que:
a) O índice foi de 40%
b) O índice foi de 50%
c) O índice foi de 30%
d) O índice foi de 60%
e) O índice foi de 100%

46) O Índice de Liquidez Seca foi de:
a) 1,40, ou seja, para cada R$1,00 de obrigações de curto 

prazo, a empresa possui uma sobra no ativo circulante, 
sem precisar vender seus estoques, de R$0,40

b) 3,40, ou seja, para cada R$1,00 de obrigações de curto 
prazo, a empresa possui uma sobra no ativo circulante, 
sem precisar vender seus estoques, de R$2,40

c) 2,20, ou seja, para cada R$1,00 de obrigações de curto 
prazo, a empresa possui uma sobra no ativo circulante, 
sem precisar vender seus estoques, de R$1,20

d) 2,40, ou seja, para cada R$1,00 de obrigações de curto 
prazo, a empresa possui uma sobra no ativo circulante, 
sem precisar vender seus estoques, de R$1,40

e) 3,20, ou seja, para cada R$1,00 de obrigações de curto 
prazo, a empresa possui uma sobra no ativo circulante, 
sem precisar vender seus estoques, de R$2,20
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47) Valor adicionado representa a riqueza criada pela 
empresa, de forma geral medida pela diferença entre 
o valor das vendas e os insumos adquiridos de 
terceiros. Inclui também o valor adicionado, recebido 
em transferência, ou seja, produzido por terceiros e 
transferido à entidade.

 Seguem abaixo os itens que geram a riqueza criada 
pela entidade. Assinale a alternativa que apresente a 
ordem correta:
I. Venda de mercadorias, produtos e serviços - inclui os 

valores dos tributos incidentes sobre essas receitas 
(por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), ou seja, 
corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, 
mesmo quando na demonstração do resultado tais 
tributos estejam fora do cômputo dessas receitas.

II. Provisão para créditos de liquidação duvidosa – 
Constituição/Reversão - inclui os valores relativos à 
constituição e reversão dessa provisão.

III. Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
vendidos - inclui os valores das matérias-primas 
adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do 
produto vendido, das mercadorias e dos serviços 
vendidos adquiridos de terceiros; não inclui gastos com 
pessoal próprio.

IV. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - 
incluem valores relativos às despesas originadas da 
utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos 
junto a terceiros.

V. Perda e recuperação de valores ativos - incluem valores 
relativos a ajustes por avaliação a valor de mercado de 
estoques, imobilizados, investimentos, etc.

VI. Depreciação, amortização e exaustão - inclui as 
despesas ou os custos contabilizados no período.

VII. Resultado de equivalência patrimonial - o resultado da 
equivalência pode representar receita ou despesa; se 
despesa, deve ser considerado como redução ou valor 
negativo.

VIII. Receitas financeiras - incluem todas as receitas 
financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, 
independentemente de sua origem.

IX. Outras receitas - inclui os dividendos relativos a 
investimentos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de 
franquia, etc.

a) Todos os itens estão corretos
b) Apenas um item está incorreto
c) Apenas dois itens estão incorretos
d) Apenas três itens estão incorretos
e) Todos os itens estão incorretos

48) Suponha as seguintes contas do PL de uma empresa:
 

 Durante X2 ocorreram os seguintes eventos:
A) Houve aumento de capital no valor de $30.000, sendo 

$10.000 através de subscrição em dinheiro e o restante 
mediante o aproveitamento de $14.000 de Reserva de 
Capital, $2.000 de Reserva de Lucro e $4.000 de LPA;

B) O Lucro Líquido do Exercício de X2 foi de $12.000;
C) O valor de $6.000,00 foi transferido para reserva de 

lucro;
D) Foram distribuídos dividendos no valor de $3.000.

 Os saldos das contas do Patrimônio Líquido em X2 
foram os seguintes:

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
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49) Com base na Lei de Licitações assinale a alternativa 
incorreta:
a) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma da lei

b) Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo 
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada

c) É indispensável o termo de contrato e/ou facultada 
a sua substituição, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra 
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 
dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica

d) Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e 
preço” serão utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial 
na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva 
em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e executivos

e) Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de 
divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas 
pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e 
o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por 
itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade 
de licitação

50) O suprimento de fundos é caracterizado por ser um 
adiantamento de valores a um servidor para futura 
prestação de contas. Esse adiantamento constitui 
despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso 
ao suprido é necessário percorrer:
a) os estágios do orçamento público
b) os três estágios da despesa orçamentária: empenho, 

liquidação e pagamento
c) as fontes de renda da entidade
d) as etapas de autorização da unidade geradora do gasto
e) Os dois estágios da receita orçamentária: receita de 

capital e receita corrente
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