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questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
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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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

O Sudoeste e a Casuarina 
(Joel Silveira)

 Entre a fuga do vento Nordeste e o primeiro sopro frio do 
Sudoeste, há um instante vazio e ansioso: as cigarras calam, se 
eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam 
indolentes, imobilizam-se na rigidez morta e reta dos ciprestes. 
Os urubus debandam das palmeiras, os pescadores recolhem 
as velas, e daqui da varanda vejo os lagartos procurarem 
medrosos os seus esconderijos. “É o sudoeste”, penso, e logo 
ele chega carpindo penas e desgraças que não são suas. 
 “Estou vindo do mar alto, trago histórias”, diz ele com a 
sua voz agourenta. Ao que responde, enfastiada, a Casuarina: 
“Detesto as tuas histórias”. 
 Também eu, porque sei o que significa pra mim o pranto 
desatado e frio. Logo esta varanda, que o Nordeste amornara 
para o meu sono, estará tomada por tudo o que o vento ruim 
traz consigo: a baba do oceano doente, a escuma amarela e 
pútrida, o calhau sangrento, o grito derradeiro dos náufragos, 
os olhos esbugalhados das crianças afogadas que não 
entenderam o último instante, o hálito pesado do marinheiro 
que morreu bêbado e blasfemo, o lamento do grumete  que o 
mastaréu partido matou e  atirou ao mar. 
 Assim são as histórias do Sudoeste. Ouvindo-as (e tenho 
de ouvi-las, como se elas viessem de dentro de mim, como se 
por dentro eu tivesse mil frinchas por entre as quais o Sudoeste 
passa e geme) ressuscito os meus mortos e minhas tristezas 
e a eles incorporo a amargura dos incertos e a angústia 
sobressaltada dos que têm medo – tão minhas agora. E vejo, 
destacada na escuridão como uma medusa no mar, a mão 
lívida do meu pai morto, imobilizada no gesto, talvez amigo, 
que não chegou a ser feito; e os pequenos dentes do meu 
irmão Francisco, que morreu sorrindo; e escuto, nos soluços do 
vento, aquele terrível convulso regougar de Maria que a morte 
levou num mar de sangue e vômito; e tremo e me apavoro, não 
por receio de não ter enterrado para sempre meus mortos, mas 
por medo de tê-los enterrado antes de ter pago tudo o que lhes 
devia. 

Vocabulário: 

Casuarina – espécie de árvores e arbustos 
Cipreste – planta usada para arranjos às quais se associa a 
ideia de tristeza
Carpindo – capinar 
Calhau – pedra de pequena dimensão 
Grumete – graduação mais inferior da Marinha 
Mastaréu – mastro pequeno 
Regougar – soltar a voz

1) O texto estabelece uma relação entre elementos da 
natureza e os sentimentos do narrador. Isso porque: 
a)  o narrador tem medo das histórias trazidas pelo vento 

Sudoeste. 
b)  a natureza sempre provoca, no narrador, lembranças 

tristes. 
c)  as tristezas trazidas pelo vento ressuscitam as perdas 

do narrador.
d)  o vento Sudoeste foi responsável por mortes na família 

do narrador.
e)  o vento do Nordeste leva consigo lembranças do vento 

do Sudoeste. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
2 e 3 seguintes.

“as cigarras calam, se eriçam as águas da lagoa e as 
casuarinas, que se balançavam indolentes, imobilizam-se na 

rigidez morta e reta dos ciprestes.”(1º§)

2) Ocorre, nessa passagem destacada, um predomínio de 
orações: 
a)  subordinadas adverbiais. 
b)  subordinadas adjetivas. 
c)  subordinadas substantivas. 
d)  reduzidas. 
e)  coordenadas. 

3) O termo em destaque é uma locução adjetiva que se 
relaciona, por dependência sintática, com o seguinte 
vocábulo: 
a)  “rigidez”.  
b)  “imobilizam”.
c)  “morta”. 
d)  “indolentes”.
e)  “reta”. 

4) Na passagem “diz ele com a sua voz agourenta.“ (2º§), 
o pronome destacado tem como referente: 
a)  narrador.
b)  mar. 
c)  leitor. 
d)  vento. 
e)  casuarina. 

5) O emprego dos artigos, no título do texto, cumpre papel 
expressivo à medida que representam um sentido de: 
a)  especificação. 
b)  equivalência. 
c)  suavização. 
d)  relativização. 
e)  generalização. 

6) O Sudoeste e a Casuarina ganham expressividade, ao 
longo do texto, sobretudo pelo emprego da seguinte 
figura de linguagem: 
a)  metáfora. 
b)  prosopopeia. 
c)  metonímia. 
d)  hipérbole. 
e)  ironia. 

7) Em “Ao que responde, enfastiada, a Casuarina” (2º§), o 
adjetivo em destaque exerce a função sintática de: 
a)  sujeito.
b)  objeto direto. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  predicativo. 
e)  adjunto adnominal. 

8) O vocábulo  “também”, que introduz o terceiro 
parágrafo, contribui para a progressão das ideias 
estabelecendo um sentido de: 
a)  retificação. 
b)  conclusão. 
c)  adição.
d)  oposição. 
e)  explicação. 

9) No primeiro parágrafo, o emprego recorrente do 
presente do indicativo sugere: 
a)  uma ação do momento da enunciação. 
b)  uma ideia que ainda ocorrerá. 
c)  uma ação que se limita ao passado.
d)  um caráter atemporal. 
e)  um sentido de possibilidade. 
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10) Ao final do texto, pode-se inferir que o medo a que 
o narrador faz referência poderia ser provocado, 
especificamente, pelo seguinte sentimento: 
a)  tristeza.
b)  saudade.
c)  confiança.
d)  dependência.
e)  remorso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes 
sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada  
cliente respondeu uma única vez. O resultado foi o  
seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer, 6 clientes 
preferem tanto hambúrguer quanto bauru, e 9 clientes 
optaram por nenhum dos dois lanches. Desse modo, o 
total de clientes que preferem somente bauru é igual a:
a)  8
b)  9 
c)  10
d)  11
e)  12

12) O salário de Marcos é R$ 840,00 (oitocentos e quarenta  

 reais). Desse valor, ele gastou 
4
1

 
com vestimenta; 

5
2

  

 
do salário com aluguel e 

10
3

 
do salário com mercado.  

 Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do 
salário foi:
a)  R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)
b)  R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
c)  R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
d)  R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
e)  R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)

13) Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. 
Portanto, a porcentagem que representa o que restou 
para Joana do valor que possuía é:
a)  76%
b)  24%
c)  32%
d)  68%
e)  82%

14) Uma proposição tem valor lógico falso e outra 
proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições 
é correto afirmar que o valor lógico:
a)  da conjunção entre as duas proposições é verdade
b)  da disjunção entre as duas proposições é verdade
c)  do condicional entre as duas proposições é falso
d)  do bicondicional entre as duas proposições é verdade
e)  da negação da conjunção entre as duas proposições é 

falso

15) A negação da frase “O Sol é uma estrela e a Lua não 
é um planeta”, de acordo com a equivalência lógica, a 
frase é:
a)  O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta
b)  O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta
c)  O Sol é uma estrela ou a Lua é um planeta
d)  O Sol é uma estrela ou a Lua não é um planeta
e)  O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Em conformidade com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, avalie as alternativas abaixo e 
assinale a CORRETA no que diz respeito ao quórum 
determinado para os casos que em que o Conselho de 
Administração se reúne por solicitação. 
a)  Por solicitação da maioria qualificada de seus membros
b)  Por solicitação de um terço de seus membros
c)  Por solicitação de, pelo menos, dois terços de seus 

membros
d)  Por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros  
e)  Por solicitação da maioria simples de seus membros

17) Ao determinar a composição do Conselho de 
Administração da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH – o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 também determina a remuneração 
dos membros desse conselho. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que apresenta o percentual correto.
a)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 

a honorários mensais, correspondentes a quinze por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

b)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

c)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a cinco por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

d)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte e cinco 
por cento da remuneração média mensal dos Diretores 
da EBSERH

e)  Os membros do Conselho de Administração farão 
jus a honorários mensais, correspondentes a dez por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

18) Ao tratar do Órgão de Auditoria Interna da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– o regimento interno especifica quais são suas 
competências. Leia as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA.
a)  Definir estratégias para a execução de ações de 

controle nas entidades públicas e privadas, contratadas 
pela Sede e filiais

b)  Estabelecer metas, procedimentos e normas para 
auditoria e fiscalização da Sede e das filiais

c)  Examinar, em conjunto com os demais setores 
da EBSERH, instrumentos internos de controle 
administrativo de desempenho, de aplicação dos 
recursos públicos e da guarda dos bens públicos, 
conforme sua área de atuação

d)  Examinar e emitir pareceres quanto à prestação de 
contas anual e tomada de contas especial, nos termos 
da legislação em vigor

e)  Estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a 
legalidade e acompanhar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais
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19) Analise as afirmativas abaixo, que fazem referência à 
organização interna da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH –, e assinale a alternativa 
correta. 
I. A estrutura organizacional da EBSERH, compreendendo 

a Sede, as filiais e 14 unidades descentralizadas, será 
estabelecida no organograma funcional, aprovado 
pelo Conselho de Administração em conjunto com o 
Conselho Consultivo, assim como o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; o Plano de 
Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas.

II. Após aprovação pelo Conselho de Administração, os 
Planos serão submetidos à aprovação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação do Ministério do Trabalho. 

III. Alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças na 
distribuição de competências poderão, a qualquer 
tempo, serem submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

IV. As definições estabelecidas pelo Conselho de 
Administração deverão contemplar as diretrizes, 
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf).

a)  Somente os itens I e II estão corretos
b)  Somente os itens I e IV estão corretos
c)  Somente os itens II e III estão corretos
d)  Somente os itens II e IV estão corretos
e)  Somente os itens III e IV estão corretos

20) Com relação as competências da Diretoria de 
Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH – assinale a alternativa 
INCORRETA.
a)  Apoiar e monitorar as filiais e unidades descentralizadas 

da EBSERH no planejamento, implementação e controle 
de seus respectivos orçamentos e desempenhos 
institucionais, de acordo com as características definidas 
no planejamento da Sede

b)  Planejar, gerenciar e controlar a execução orçamentária 
e financeira da Sede, filiais e unidades descentralizadas, 
com as medidas necessárias à manutenção do equilíbrio 
financeiro da Empresa

c)  Subsidiar a Presidência, o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, com as 
informações necessárias para as decisões relacionadas 
à execução e ao desempenho do orçamento da Sede, 
filiais e unidades descentralizadas

d)  Realizar a execução orçamentária e financeira no 
âmbito da Sede

e)  Planejar, estabelecer diretrizes de gerenciamento, 
acompanhar, avaliar e controlar as conformidades 
contábeis da Sede e filiais, e registrar o movimento 
contábil da Sede

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi marco importante na 
organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus 
componentes foi o Pacto em Defesa do SUS. Sobre 
esse Pacto, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços 
de saúde, de acordo com a Constituição Federal, é uma 
das ações previstas no Pacto em Defesa do SUS.

II. Despolitização da saúde e promoção da cidadania 
como estratégia de mobilização social, tendo a questão 
da saúde como um direito, estão entre as iniciativas do 
Pacto em Defesa do SUS.

III. Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, que lutam pelos direitos da saúde e 
cidadania, não é um ação prevista no Pacto em Defesa 
do SUS.

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

22) A lei 8080/90 expressa que a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes os abaixo, exceto: 
a) Meio ambiente
b) Renda
c) Lazer
d) Acesso aos bens e serviços essenciais
e) Nível intelectual 

23) Considerando a lei 8080/90, no que tange às atribuições 
das esferas de gestão do SUS, a implementação da 
Estratégia da Saúde da Família é atribuição:
a) Da direção federal
b) Da direção estadual
c) Não prevista na lei 
d) Da direção municipal
e) Comum às esferas municipal, estadual e federal do 

SUS

24) De acordo com a Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, a participação de órgãos, 
entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. Entre 
as representações abaixo, assinale a que não é 
contemplada pela resolução:
a) Poder legislativo
b) Entidades de defesa do consumidor
c) Entidades patronais
d) Entidades ambientalistas
e) Associações de moradores

25) Segundo o decreto presidencial 7508/2011 a instância 
de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS é:
a) A Conferência de Saúde
b) A Comissão Intergestores
c) A Região de Saúde
d) O Conselho de Saúde
e) O Ministério ou as secretarias de saúde, conforme o 

caso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa incorreta sobre receitas 
orçamentárias.
a) As 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

b) As receitas orçamentárias pertencem ao Estado, 
transitam pelo patrimônio do Poder Público, aumentam-
lhe o saldo financeiro, e, via de regra, por força do 
princípio orçamentário da oportunidade, estão previstas 
na Lei Orçamentária Anual (LOA)

c) O detalhamento das classificações orçamentárias da 
receita, no âmbito da União, é normatizado por meio 
de portaria da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), 
órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG)

d) As receitas orçamentárias são classificadas como: 
Natureza; Fonte/Destinação de Recursos; Indicador de 
Resultado Primário

e) Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação 
líquida patrimonial, a receita orçamentária pode ser 
efetiva ou não-efetiva

27) A despesa pública é classificada nas categorias 
econômicas: despesas correntes e; despesas de 
capital.

 Tratando das despesas correntes está correto afirmar 
que são as:
a) Despesas de custeio; Transferências correntes
b) Despesas de custeio; Inversões financeiras; 

Transferências correntes
c) Investimentos; Inversões financeiras; Transferências 

correntes
d) Investimentos; Inversões financeiras; Transferências de 

capital
e) Investimentos; Despesas de custeio; Transferências de 

capital

28) Com base nas Demonstrações Contábeis das Entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, analise as afirmativas abaixo e responda a 
alternativa correta:
I. As demonstrações contábeis apresentam informações 

extraídas dos registros e dos documentos que integram 
o sistema contábil da entidade.

II. As demonstrações contábeis devem conter a 
identificação da entidade do setor público, da autoridade 
responsável e do contabilista.

III. As demonstrações contábeis devem ser divulgadas 
com a apresentação dos valores correspondentes ao 
período anterior.

IV. Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes 
podem ser agrupadas; os pequenos saldos podem ser 
agregados, desde que indicada a sua natureza e não 
ultrapassem 10% (dez por cento) do valor do respectivo 
grupo de contas, sendo vedadas a compensação de 
saldos e a utilização de designações genéricas.

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

29) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo.
(  ) No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado 

do período segregado dos resultados não acumulados 
de períodos anteriores.

(  ) A classificação dos elementos patrimoniais considera a 
segregação em circulante e não circulante, com base 
em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

(  ) As contas do ativo devem ser dispostas em ordem 
decrescente de grau de conversibilidade; as contas do 
passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. 

(  ) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e 
as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis 
relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial 
e as suas alterações com a execução, demonstrando o 
resultado orçamentário.

(  ) O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a 
evidenciar a integração entre o planejamento e a 
execução orçamentária.

(  ) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas 
orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de 
caixa do exercício anterior e os que se transferem para 
o início do exercício seguinte.

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

30) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia 

as variações quantitativas, o resultado patrimonial e 
as variações qualitativas decorrentes da execução 
orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes 
de transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. As variações qualitativas 
são decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem 
afetar o patrimônio líquido.

II. Para fins de apresentação na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, as variações devem ser 
segregadas em quantitativas e qualitativas

III. O resultado patrimonial do período é apurado pelo 
confronto entre as variações quantitativas aumentativas 
e diminutivas.

a) As afirmativas I, II e III estão incorretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) As afirmativas II e III estão corretas

31) Assinale a alternativa correta. Quando há uma 
concessão de suprimento de fundos, a despesa 
orçamentária é empenhada, liquidada e paga no ato da 
concessão e só com a prestação de contas do suprido 
é que há o efetivo registro:
a) Da variação patrimonial diminutiva
b) Da variação patrimonial aumentativa
c) Da variação orçamentária
d) Da disponibilidade por destinação de Recursos
e) Do controle da disponibilidade de Recursos
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32) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. Os estoques são ativos:
I. Na forma de materiais ou suprimentos a serem usados 

no processo de produção.
II. Na forma de materiais ou suprimentos a serem usados 

ou distribuídos na prestação de serviços.
III. Mantidos para a venda ou distribuição no curso normal 

das operações.
IV. Usados no curso normal das operações.

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

33) Estabelece a Lei nº 4.320/64 que as receitas e despesas 
__________ serão objeto de um Quadro de Recursos 
e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do 
poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio: 
Complete a lacuna com a alternativa correta:
a) correntes
b) de capital
c) públicas
d) mensais
e) anuais

34) Leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas dando 
valor Verdadeiro (V) ou Falso (F), em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.

 Se não receber a proposta orçamentária no prazo 
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 
Municípios, o Poder Legislativo considerará como 
proposta a Lei de Orçamento vigente. Não serão 
admitidas emendas ao projeto de Lei de Orçamento que 
visem a:
(  ) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, 

salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da 
proposta.

(  ) Conceder dotação para o início de obra cujo projeto 
esteja aprovado pelos órgãos competentes.

(  ) Conceder dotação para instalação ou funcionamento de 
serviço que não esteja anteriormente criado.

(  ) Conceder dotação inferior aos quantitativos previamente 
fixados em resolução do Poder Legislativo para 
concessão de auxílios e subvenções.

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

35) Os créditos extraordinários serão abertos por decreto 
do Poder Executivo, que deles dará _____________ 
conhecimento ao Poder Legislativo.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) imediato
b) um prazo de 30 dias para
c) um prazo de 60 dias para
d) um prazo de 90 dias para
e) um prazo de 120 dias para

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

 Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento 
e com base nos limites nela fixados, o Poder _________ 
aprovará um quadro de cotas trimestrais da ________ 
que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.
a) Legislativo / receita
b) Legislativo / despesa
c) Executivo / despesa
d) Executivo / receita
e) Judiciário / receita

37) Assinale a alternativa que indique o princípio que 
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 não se 
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, 
no caso de sociedade ou instituição, é denominado 
como princípio de contabilidade (RESOLUÇÃO CFC 
Nº1.367/11):
a) Da competência
b) Da oportunidade
c) Do registro pelo valor original
d) Da prudência
e) Da entidade

38) São elementos das demonstrações contábeis:
I. Ativo.
II. Passivo.
III. Receita.
IV. Despesa.
V. Contribuição dos proprietários.
VI. Distribuição aos proprietários.

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

39) Com base nas NBC´s, preencha a lacuna com a 
alternativa correta:

 “Patrimônio Líquido é o _______________________ nos 
ativos da entidade antes de deduzidos todos os seus 
passivos”.
a) valor líquido
b) resultado final
c) interesse residual
d) lucro líquido 
e) movimento residual

40) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) Subordinam-se ao regime da Lei Nº 8.666/93, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

(  ) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Nº 
8.666/93.

(  ) Para os fins da Lei Nº 8.666/93, 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.

(  ) O procedimento licitatório previsto na Lei Nº 8.666/93 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado 
em qualquer esfera da Administração Pública.

a) V, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, V, F
d) V, F, F, F
e) F, F, F, V
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41) A alíquota do PIS/PASEP sobre o faturamento mensal 
das empresas tributadas pelo Lucro Real é de:
a) 0,65%
b) 0,75%
c) 0,85%
d) 1%
e) 1,65%

42) O Condomínio Residencial Blue efetuou a folha de 
pagamento dos colaboradores do mês de outubro 
de 2016, no valor bruto de R$ 1.542.003,00. Indique 
a alternativa correspondente à provisão para a 
contribuição do PIS/PASEP sobre a folha de pagamento.  
a) R$46.260,09
b) R$25.443,05
c) R$23.130,05
d) R$15.420,03
e) R$10.023,02

43) Conforme a CF/88 são isentas de contribuição para 
a seguridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei:
I. Os asilos.
II. Os orfanatos.
III. As santas casas de misericórdia.

 Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e II, apenas
b) I, II e III
c) II apenas
d) I e III, apenas
e) III apenas

44) Os objetivos da seguridade social são os de assegurar 
os direitos relativos:
a) À saúde; à previdência e; à assistência social 
b) À saúde; à previdência e; à cultura
c) À previdência; à cultura e; ao desporto
d) À assistência social; à cultura e; ao desporto
e) À assistência social; à educação; à saúde e; ao desporto

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

 As alíquotas de ____ e ____ relativas à Cofins e à 
Contribuição para o PIS/Pasep, aplicam-se inclusive 
na hipótese de as receitas da prestadora dos serviços 
estarem sujeitas ao regime de ________________ da 
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou a regime 
de alíquotas diferenciadas.
a) 1,65 % / 3% / não-cumulatividade
b) 1% / 0,65% / cumulatividade
c) 3,0% / 0,65%/ não-cumulatividade
d) 0,65% / 3% / cumulatividade
e) 0,65% / 7,5% / não-cumulatividade

46) A alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas em geral 
é de:
a) 12%
b) 10%
c) 7%
d) 9% 
e) 7,5%

47) No que diz respeito ao Imposto Renda Retido na Fonte 
2016 está correto que:
I. A declaração deve ser entregue no período de 1º de 

março a 29 de abril.
II. São obrigados a declarar que tiver rendimentos 

tributáveis superiores a R$ 28.023,91 ao ano.
III. A multa por atraso na entrega da declaração será de 1% 

ao mês-calendário ou fração de atraso, calculado sobre 
o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74.

IV. Caso a pessoa física constate que cometeu erros, 
omissões ou inexatidões na Declaração já entregue, 
poderá apresentar declaração retificadora.

V. Idosos, portadores de doenças graves e deficientes 
terão prioridade na restituição.

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

48) Leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas abaixo, 
dando valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.

 Constituem outras receitas da Seguridade Social:
(  ) As multas, a atualização monetária e os juros moratórios.
(  ) A remuneração recebida por serviços de arrecadação, 

fiscalização e cobrança prestados a terceiros.
(  ) As receitas provenientes de prestação de outros 

serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens.
(  ) As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras.
(  ) 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos 

pelo Departamento da Receita Federal.
a) V, V, V, V, V
b) V, F, V, F, V
c) F, V, F, V, F
d) F, F, F, F, F
e) V, V, F, V, F

49) Leia as afirmativas.
I. A Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à 
saúde, à previdência e à assistência social.

II. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

III. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus 
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 
motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, desemprego involuntário, encargos de família 
e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente.

IV. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos 
Estados e Municípios e da alienação, arrendamento 
ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes 
ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) deverão constituir reserva técnica, de longo 
prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no 
Plano de Benefícios da Previdência Social.

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



7IBFC_104

50) Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para 
revenda, com as informações abaixo:

Preço das mercadorias para revenda R$45.000,00
PIS e COFINS recuperáveis R$4.162,50
ICMS de 18% incluído no preço da 

mercadoria
R$8.100,00

 A empresa está sujeita a não cumulativa do PIS e da 
COFINS e, ainda, tem direito ao crédito tributário 
referente ao ICMS pago na aquisição das mercadorias. 

 Com base nos dados acima e nas NBC’s, o custo de 
aquisição total a ser reconhecido no estoque, referente 
à aquisição da mercadoria, é de:
a) R$40.837,50
b) R$36.900,00
c) R$45.000,00
d) R$32.737,50
e) R$41.062,50
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