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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL 04/2016 - EBSERH/ HUGG/ UNIRIO - 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
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

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

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

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

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

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

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) As demonstrações contábeis são uma representação 
estruturada da posição patrimonial e financeira e do 
desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações 
contábeis é o de proporcionar informação acerca da 
posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos 
fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande 
número de usuários em suas avaliações e tomada de 
decisões econômicas. As demonstrações contábeis 
também objetivam apresentar os resultados da 
atuação da administração, em face de seus deveres e 
responsabilidades na gestão diligente dos recursos que 
lhe foram confiados (CPC 26 R1). Para satisfazer a esse 
objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam 
informação da entidade acerca do seguinte:
I. Ativos.
II. Passivos.
III. Patrimônio Líquido.
IV. Receitas e Despesas, incluindo Ganhos e Perdas.
V. Alterações no capital próprio mediante integralizações 

dos proprietários e distribuições a eles.
VI. Fluxos de Caixa.
VII. Notas Explicativas.

 Assinale a alternativa correta:
a)  Estão corretas I, II, III, IV, V, VI e VII
b)  Estão corretas I, II, III, IV, V, VI apenas
c)  Estão corretas I, II, III, V, VI e VII apenas
d)  Estão corretas I, II, III, V e VI apenas
e)  Estão corretas a I, II, III, IV e VI apenas

27) Com base no CPC 26 – R1, o conjunto completo de 
demonstrações contábeis inclui:
I. balanço patrimonial ao final do período.
II. demonstração do resultado do período.
III. demonstração do resultado abrangente do período.
IV. demonstração das mutações do patrimônio líquido do 

período.
V. demonstração dos fluxos de caixa do período.
VI. notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 

significativas e outras informações elucidativas.
VII. informações comparativas com o período anterior.
VIII. balanço patrimonial do início do período mais antigo, 

comparativamente apresentado, quando a entidade 
aplicar uma política contábil retrospectivamente ou 
proceder à reapresentação retrospectiva de itens 
das demonstrações contábeis, ou quando proceder 
à reclassificação de itens de suas demonstrações 
contábeis.

IX. demonstração do valor adicionado do período, se 
exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou 
mesmo se apresentada voluntariamente.

a)  Estão corretos os itens I, III, IV, V, VI, VII e VIII apenas
b)  Estão corretos os itens I, II, III, IV, VI, VII e VIII apenas
c)  Estão corretos os itens I, II, III, IV, V, VI e VII apenas
d)  Estão corretos os itens I, II, III, IV, V, VI e VIII apenas
e)  Estão corretos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
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28) Com base na escrituração contábil, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Contas de compensação constituem sistema próprio 

para controle e registro dos fatos relevantes que 
resultam em assunção de direitos e obrigações da 
entidade cujos efeitos se materializarão no futuro e que 
possam se traduzir em modificações no patrimônio da 
entidade

b) Retificação de lançamento é o processo técnico de 
correção de registro realizado com erro na escrituração 
contábil da entidade e pode ser feito por meio de 
estorno, transferência e complementação

c) O registro contábil deve conter o número de identificação 
do lançamento em ordem sequencial relacionado ao 
respectivo documento de origem externa ou interna 
ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos contábeis

d) Documentação contábil é aquela que comprova os atos 
que originam lançamentos na escrituração da entidade 
e compreende todos os documentos, livros, papéis, 
registros e outras peças, de origem interna ou externa, 
que apoiam ou componham a escrituração

e) A terminologia utilizada no registro contábil deve 
expressar a essência econômica da transação

29) A escrituração contábil e a emissão de relatórios, 
peças, análises, demonstrativos e demonstrações 
contábeis são de atribuição e de responsabilidade 
exclusivas do profissional da contabilidade legalmente 
habilitado. Com base na escrituração contábil assinale 
a alternativa incorreta:
a) A escrituração contábil deve ser executada em idioma 

e em moeda corrente nacionais, em forma contábil, em 
ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência 
de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras 
ou emendas e com base em documentos de origem 
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que 
comprovem ou evidenciem fatos contábeis

b) A escrituração em forma contábil deve conter, no 
mínimo: data do registro contábil, ou seja, a data em 
que o fato contábil ocorreu, conta devedora, conta 
credora, histórico que represente a essência econômica 
da transação ou o código de histórico padronizado, 
neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro 
próprio, valor do registro contábil e informação que 
permita identificar, de forma unívoca, todos os registros 
que integram um mesmo lançamento contábil

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

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

e) Os registros auxiliares, quando adotados, devem 
obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil

30) Uma provisão deve ser reconhecida quando:
I. a entidade tem uma obrigação futura (legal ou não 

formalizada) como resultado de evento passado.
II. seja provável que será necessária uma saída de 

recursos que incorporam benefícios econômicos para 
liquidar a obrigação.

III. possa ser feita uma estimativa confiável do valor da 
obrigação.

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

31) O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de 
forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 
Com base na depreciação e baixa de bens, assinale a 
alternativa correta:
a) A depreciação é reconhecida mesmo que o valor de 

custo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o 
valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. 
A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a 
necessidade de depreciá-lo

b) A depreciação de um ativo deve cessar na data em que 
o ativo é classificado como mantido para aquisição ou, 
ainda, na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer 
primeiro

c) Terrenos e edifícios são ativos não separáveis e são 
contabilizados em conjunto, mesmo quando sejam 
adquiridos separadamente

d) O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve 
ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando 
não há expectativa de benefícios econômicos futuros 
com a sua utilização ou alienação

e) Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um 
item do ativo imobilizado devem ser determinados pela 
diferença entre o valor líquido da compra, se houver, e o 
valor contábil atualizado do item

32) Com base nos Pronunciamentos do CPC, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

 A utilização, por parte de terceiros, de ativos da entidade 
dá origem a receitas na forma de:
(  ) juros – encargos pela utilização de caixa e equivalentes 

de caixa ou de quantias devidas à entidade.
(  ) royalties – encargos pela utilização de ativos de longo 

prazo da entidade, como, por exemplo, patentes, 
marcas, direitos autorais e software de computadores.

(  ) juros sobre o capital próprio - a título de remuneração do 
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido e limitados à variação, pro rata dia.

(  ) dividendos – distribuição de lucros a detentores de 
instrumentos patrimoniais na proporção das suas 
participações em uma classe particular do capital.

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

33) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. A entidade deve apresentar a demonstração 
das mutações do patrimônio líquido que inclui as 
seguintes informações:
I. resultado abrangente do período, apresentando, 

separadamente, o montante total atribuível aos 
proprietários da entidade controladora e o montante 
correspondente à participação de não controladores.

II. para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos 
da aplicação retrospectiva ou da reapresentação 
retrospectiva.

III. para cada componente do patrimônio líquido, a 
conciliação do saldo no início e no final do período, 
demonstrando-se separadamente as mutações 
decorrentes do resultado líquido, de cada item dos 
outros resultados abrangentes e de transações com 
os proprietários realizadas na condição de funcionário, 
demonstrando separadamente suas integralizações e 
as distribuições realizadas, bem como modificações nas 
participações em controladas que não implicaram perda 
do controle.

a) Apenas II está incorreta
b) Apenas III está incorreta
c) Apenas I está incorreta
d) Todas estão corretas
e) Todas estão incorretas
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34) A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os 
fluxos de caixa do período classificados por atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. 
Assinale a alternativa incorreta.
a) Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais 

são basicamente derivados das principais atividades 
geradoras de receita da entidade. Portanto, eles 
geralmente resultam de transações e de outros eventos 
que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo

b) A divulgação em separado dos fluxos de caixa advindos 
das atividades de investimento é importante em função 
de tais fluxos de caixa representarem a extensão em 
que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade 
com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no 
futuro. Somente desembolsos que resultam em ativo 
reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis 
de classificação como atividades de investimento

c) Os fluxos de caixa advindos de transações em moeda 
estrangeira devem ser registrados na moeda funcional 
da entidade pela aplicação, ao montante em moeda 
estrangeira, das taxas de câmbio entre a moeda 
funcional e a moeda estrangeira observadas na data do 
encerramento do exercício social

d) A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das 
atividades de financiamento é importante por ser útil na 
predição de exigências de fluxos futuros de caixa por 
parte de fornecedores de capital à entidade

e) A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das 
atividades operacionais, usando o método direto ou o 
método indireto

35) Com base na DVA – Demonstração de Valor Adicionado, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.

 Uma determinada sociedade empresaria, tributada 
pelo lucro real, e que não apresentava estoque inicial, 
realizou as seguintes operações com mercadorias:
I. Aquisição de 1.000 unidades de mercadorias pelo 

valor total de R$120.000,00, incluso 27,25% de 
impostos sobre a compra.

II. Venda de 800 unidades de mercadorias por 
R$150.000,00, incluso na venda 27,25% de impostos.

 O valor adicionado a distribuir destas transações foi de:
a) R$54.000,00
b) R$39.285,00
c) R$13.125,00
d) R$109,125,00
e) R$150.000,00

Analise os dados em R$ mil de determinada sociedade 
empresaria de capital aberto abaixo e responda as 
questões de 36 a 39:

Componentes 2010 2009
Ativo Total R$ 1.119,318 R$ 760.384
Ativo Circulante R$ 63.351 R$ 76.182
Ativo Não Circulante R$ 1.055,967 R$ 684.202
Passivo Total R$ 1.119,318 R$ 760.384
Passivo Circulante R$ 50.513 R$ 43.618
Passivo Não Circulante R$ 530.201 R$ 408.442
Patrimônio Líquido Consolidado R$ 538.604 R$ 308.324

DRE 2010 2009
Receita Líquida de Vendas e/ou 
Serviços

R$ 119.909 R$ 101.772

Resultado Bruto R$ 49.585 R$ 38.184
Resultado Antes do Resultado 
Financeiro e dos Tributos

- R$ 20.289 R$ 178.041

Resultado Financeiro - R$ 5.834 -R$ 4.442
Resultado dos Tributos sobre o 
Lucro

- R$ 26.123 R$ 173.599

Lucro/Prejuízo Consolidado do 
Período

- R$ 25.768 R$ 112.423

36) Sabendo que o estoque em 2.010 foi de R$19.453 (Mil), 
a Liquidez Seca foi de:
a) 1,25
b) 0,28
c) 1,29
d) 0,87
e) 1,75

37) A Composição de Endividamento mostra que:
a) Que o Capital de Longo Prazo em 2010 foi de 90,36% 

de um total de 100% de obrigações totais com terceiros
b) Que o Capital de Curto Prazo em 2010 foi de 9,65% de 

um total de 100% de obrigações totais com terceiros
c) Que o Capital de Curto Prazo em 2009 foi de 9,65% de 

um total de 100% de obrigações totais com terceiros
d) Que o Capital de Longo Prazo em 2010 foi de 8,70% de 

um total de 100% de obrigações totais com terceiros
e) Que o Capital Total de Terceiros foi de 91,30% do total 

do Passivo

38) O Retorno do Capital Próprio foi:
a) Positivo em 2010 em 4,78% e positivo em 2.009 de 

36,46%
b) Negativo em 2010 em 4,78% e positivo em 2.009 de 

36,46%
c) Positivo em 2010 em 2,30% e positivo em 2.009 de 

14,79%
d) Negativo em 2010 em 2,30% e positivo em 2.009 de 

14,79%
e) Positivo nos dois anos com um acréscimo de 86% do 

lucro

39) Calcule o Ciclo Operacional de 2.010 da empresa com 
base nos dados adicionados abaixo e responda a 
alternativa correta:
Estoque 2010: R$19.453
Custo dos Bens de 2010: R$51.120
Contas a receber de 2010: R$34.309
a) 260 dias
b) 137 dias
c) 123 dias
d) 68 dias
e) 192 dias
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40) As demonstrações contábeis das entidades são 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, com base nestas demonstrações contábeis 
assinale a alternativa incorreta:
a) As demonstrações contábeis devem conter a 

identificação da entidade do setor público, da autoridade 
responsável e do contabilista

b) As demonstrações contábeis devem ser divulgadas 
com a apresentação dos valores correspondentes ao 
período anterior

c) Para fins de publicação, as demonstrações contábeis 
podem apresentar os valores monetários em unidades 
de milhar ou em unidades de milhão, devendo indicar a 
unidade utilizada

d) Os saldos devedores ou credores das contas 
retificadoras devem ser apresentados como valores 
redutores das contas ou do grupo de contas que lhes 
deram origem

e) Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes 
podem ser agrupadas; os pequenos saldos podem ser 
agregados, desde que indicada a sua natureza e não 
ultrapassem 1% (um por cento) do valor do respectivo 
grupo de contas, sendo vedadas a compensação de 
saldos e a utilização de designações genéricas

41) A divulgação das demonstrações contábeis e de suas 
versões simplificadas é o ato de disponibilizá-las para 
a sociedade e compreende, entre outras, as seguintes 
formas:
I. publicação na imprensa oficial em qualquer das suas 

modalidades.
II. remessa aos órgãos de controle interno e externo, a 

associações e a conselhos representativos.
III. a disponibilização das Demonstrações Contábeis para 

acesso da sociedade em local e prazos indicados.
IV. envio ao Senado Federal, Câmara dos Deputados 

Federais e Estaduais e Câmara dos Vereadores.
V. disponibilização em meios de comunicação eletrônicos 

de acesso público.
 Assinale a alternativa correta:

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

42) Com base na Lei 6.404/76, assinale a alternativa 
incorreta:
a) Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim 

lucrativo, não contrário a lei, à ordem pública e aos bons 
costumes

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

c) O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e 
completo

d) A companhia pode ter por objeto participar de outras 
sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a 
participação é facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais

e) A sociedade será designada por denominação 
acompanhada das expressões “companhia” ou 
“sociedade anônima”, expressas por extenso ou 
abreviadamente, mas vedada a utilização da última ao 
final

43) De acordo com a Lei 4.320/64 os resultados gerais do 
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, 
no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 
Demonstração das Variações Patrimoniais.

 O Balanço Financeiro:
a) demonstrará as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas
b) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, 
e indicará o resultado patrimonial do exercício

c) 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

d) demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, 
o Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo 
Patrimonial, as Contas de Compensação

e) compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização 
legislativa, as dívidas fundadas e outros pagamentos 
independente de autorização orçamentária

44) “A licitação destina-se 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 (Lei nº 8.666/93) da(o):

 Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).
(  ) da legalidade.
(  ) da pessoalidade.
(  ) da moralidade.
(  ) da igualdade.
(  ) do sigilo.
(  ) da probidade administrativa.
(  ) da desvinculação ao instrumento convocatório.
(  ) da convocação do objetivo e dos que não lhes são 

correlatos.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V, F, V, F, F
b) V, V, V, V, V, F, F, F
c) F, F, V, V, F, F, F, V
d) F, F, F, F, V, V, V, V
e) V, V, F, F, V, F, V, F

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

 Os contratos administrativos de que trata a lei de 
licitações regulam-se por suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito_________, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios __________________ e 
as disposições de direito____________.
a) Público / fundamentais da Contabilidade / público
b) Privado / da teoria geral dos contratos / público
c) Público / da teoria geral dos contratos / privado
d) Público / fundamentais da administração / público
e) Privado / da teoria geral dos contratos / privado

46) No que diz respeito ao SIAFI (Sistema Integrado de 
Administração Financeira) está correto afirmar que:
a) O SIAFI é um instrumento utilizado para registro, e 

controle da execução financeira do Governo Estadual
b) O SIAFI é um instrumento utilizado para habilitação 

e registros cadastrais da situação orçamentária do 
Governo Estadual

c) O SIAFI é um dos principais instrumentos utilizado 
para acompanhamento e controle da contabilidade dos 
Governos: Federal e Estadual

d) O SIAFI é um dos instrumentos utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal

e) O SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal
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47) Com base no artigo 3º da Lei do Pregão, a fase 
preparatória do pregão observará o seguinte:
I. A autoridade competente justificará a necessidade 

de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento.

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

III. Dos autos do procedimento constarão a justificativa 
das definições referidas no inciso I deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado 
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens 
ou serviços a serem licitados.

IV. A autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro 
e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, 
dentre outras, o recebimento das propostas e lances, 
a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, 
bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor.

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

48) “A autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação 
do objeto do certame ao licitante vencedor”. (Lei 
10.520/2002)

 Analise as atribuições que devem ser tomadas pelo 
pregoeiro discriminadas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 

quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
desmotivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

II. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital.

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

IV. Nas situações previstas nos tópicos I e III acima, 
o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor.

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

a)  Apenas a atribuição III está incorreta
b)  Apenas a atribuição IV está incorreta
c)  Apenas a atribuição I está incorreta
d)  Apenas a atribuição II está incorreta
e)  Apenas a atribuição V está incorreta

49) Com base na administração de recursos materiais e 
patrimoniais, e nos métodos de avaliação de estoque, 
analise os dados abaixo de determinada sociedade 
empresária.

 “A empresa Universo Ltda. tem suas atividades no 
ramo de comércio de calçados e possui no início 
do mês de maio de 2016, estoque de 1.000 unidades 
de determinada mercadoria com preço de custo de 
$80,00 cada e durante o mês ocorreram as seguintes 
transações comerciais:
1. Compra de 800 unidades por R$84,00 cada;
2. Compra de 400 unidades por R$88,00 cada;
3. Venda de 1.500 unidades por R$120,00;
4. Compra de 1.000 unidades por R$90,00 cada;
5. Venda de 800 unidades por R$120,00;

 Assinale a alternativa incorreta:
a) O estoque final pelo método PEPS é de R$81.000
b) O estoque final pelo método UEPS é de R$74.000
c) O estoque final pelo método MPM é de R$78.372
d) O valor total de saída do estoque pelo método PEPS é 

de R$276.000,00
e) O valor total de saída do estoque pelo método UEPS é 

de R$198.400,00

50) Com relação ao processo orçamentário e as diretrizes 
orçamentárias, assinale a alternativa incorreta.
a) Como mecanismo integrador entre a receita e a 

despesa, o código de fonte/destinação de recursos 
exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para 
a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de 
indicar a destinação de recursos para a realização de 
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa 
orçamentária, identifica a origem dos recursos que 
estão sendo utilizados

b) As novas demandas sociais estão a exigir um novo 
padrão de informações geradas pela Contabilidade 
Pública, e que seus demonstrativos – item essencial 
das prestações de contas dos gestores públicos – 
devem ser elaborados de modo a facilitar, por parte 
dos seus usuários e por toda a sociedade, a adequada 
interpretação dos fenômenos patrimoniais do setor 
público, o acompanhamento do processo orçamentário, 
a análise dos resultados econômicos e o fluxo financeiro

c) É relevante destacar que a relação entre a receita e a 
despesa é fundamental para o processo orçamentário, 
visto que 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

d) Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização 
da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação 
de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias

e) A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem determinado a 
identificação da localização do gasto, o que se faz por 
intermédio do Título. O Título permite maior controle 
governamental e social sobre a implantação das políticas 
públicas adotadas, além de evidenciar a focalização, os 
custos e os impactos da ação governamental


