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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA 
ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE 

 

3 0 2
 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 10/6/2018, às 8 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de 
respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
 

De manhã, escureço. De dia, tardo. 
 

 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de 
respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno 
de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique 
ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de 

respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação
em cadeia, mudando outros hábitos conforme eles avançam
por meio de uma organização. Ou seja, alguns hábitos,
certamente, são mais importantes que outros na
reformulação de empresas e vidas. Esses são os “hábitos
angulares”, e eles podem influenciar o modo como as
pessoas trabalham, comem, divertem-se, vivem, gastam e
comunicam-se. Os hábitos angulares dão início a um
processo que, ao longo do tempo, transforma tudo.  

Os hábitos angulares dizem que o sucesso não
depende de acertar cada mínimo detalhe, mas, em vez
disso, baseia-se em identificar umas poucas prioridades
centrais e transformá-las em poderosas alavancas. [...] 

Os hábitos angulares explicam como Michael
Phelps tornou-se um campeão olímpico e porque alguns
estudantes universitários têm um desempenho melhor que o
dos colegas. Eles esclarecem o motivo de algumas pessoas,
após anos de tentativas, perderem de repente nove quilos
enquanto se tornam mais produtivas no trabalho e ainda
conseguem chegar à própria casa a tempo para jantarem
com os filhos. 

 
DUHIGG, Charles. O poder do hábito: por que fazemos o que fazemos na

vida e nos negócios. (Tradução de Rafael Mantovani). Rio de Janeiro:
Objetiva, 2012, p. 116-117 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

A respeito das ideias do texto, segundo o autor, 
 

(A) o alcance de uma vida bem-sucedida está 
diretamente relacionado às particularidades da rotina 
diária do indivíduo. 

(B) os chamados hábitos angulares são capazes de fomentar 
a aquisição de comportamentos direcionados à 
organização da vida do indivíduo de forma geral. 

(C) a transformação do cotidiano da pessoa independe 
das prioridades estabelecidas.  

(D) todos os hábitos possuem a mesma relevância no 
estabelecimento de rotinas pessoais e profissionais. 

(E) as mudanças proporcionadas pelos hábitos angulares 
são desencadeadas mediante processos lentos, 
exclusivos e pormenorizados. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

Considerando a classe das palavras do trecho “Alguns 
hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, 
mudando outros hábitos conforme eles avançam por meio de 
uma organização.” (linhas de 1 a 3), assinale a alternativa 
que classifica, respectivamente, os vocábulos sublinhados. 
 
(A) Pronome; verbo; preposição; preposição. 
(B) Substantivo; adjetivo; conjunção; conjunção. 
(C) Adjetivo; verbo; preposição; pronome. 
(D) Conjunção; substantivo; conjunção; adjetivo. 
(E) Pronome; substantivo; preposição; conjunção. 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No que se refere à pontuação presente no texto, assinale a 
alternativa em que todas as vírgulas inseridas em cada 
período são facultativas. 
 
(A) “o motivo de algumas pessoas, após anos de 

tentativas, perderem” (linhas 17 e 18)  
(B) “acertar cada mínimo detalhe, mas, em vez disso, 

baseia-se em identificar” (linhas 11 e 12) 
(C) “dão início a um processo que, ao longo do tempo, 

transforma tudo.” (linhas 8 e 9) 
(D) “alguns hábitos, certamente, são mais importantes 

que outros” (linhas 3 e 4) 
(E) “Ou seja, alguns hábitos, certamente, são mais 

importantes” (linhas 3 e 4) 
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Acerca da relação de sinonímia de vocábulos do texto, 
fazendo-se as devidas adequações e mantendo-se a coerência 
da informação, é correto substituir o substantivo “reação” 
(linha 1) por 
 

(A) demanda. 
(B) resistência. 
(C) comportamento. 
(D) reflexo. 
(E) luta. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 5 a 8. 
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Oito atitudes que ajudam a preservar sua saúde mental
 

Encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente nem
sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem vive em
grandes centros urbanos e precisa encarar todos os desafios
do dia a dia no trânsito, no trabalho e muitas vezes no próprio
lar. [...] Confira as dicas a seguir. 

1) Viva em um ambiente estável - A casa precisa ser
um refúgio, um lugar onde se deve encontrar tranquilidade e
paz. Por isso, viver em um lar estável é o primeiro passo para
garantir equilíbrio emocional.  

2) Cuidado com a alimentação - A escolha correta dos
alimentos não melhora apenas a saúde física, como também a
mental. Uma dieta desequilibrada, com pouco ou nenhum
valor nutricional, pode prejudicar também o emocional de
uma pessoa. 

3) Pratique atividade física - Já foi cientificamente
comprovado o poder do exercício para o equilíbrio emocional. [...]

4) Priorize o sono - Muito se fala sobre a importância
de uma noite bem-dormida. O sono é fundamental não
apenas para garantir disposição no dia seguinte, mas também
para assegurar uma mente saudável. O ideal é dormir
regularmente de sete a nove horas por dia. 

5) Medite e relaxe - O poder da meditação também já foi
comprovado por meio de pesquisas científicas, e não é
necessário mergulhar fundo nesse universo; 20 minutos por dia,
por exemplo, podem ajudar a equilibrar o estado emocional. 

6) Abandone o cigarro - Além dos danos físicos, o
cigarro também pode enfraquecer a saúde mental de quem
fuma. Pessoas tabagistas podem apresentar oscilações de
humor e mais ansiedade, por exemplo. Vale lembrar que todo
vício torna qualquer um prisioneiro, e liberdade é
fundamental para a preservação da saúde mental. 

7) Cuide da sua saúde física - O corpo e a mente estão
100% conectados e dificilmente uma pessoa com problemas
físicos consegue manter a saúde mental em bom estado.
Infecções, dores de cabeça ou hipertensão infelizmente
afetam a capacidade de lidar com o estresse [...]. 

8) Ajude o próximo - Quer sentir-se bem? Ajude quem
mais precisa! [...] Sentir-se útil para outra pessoa, sem esperar
nada em troca, pode trazer benefícios incontáveis para a mente. 

BARBOSA, Daniela. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/estilo-
de-vida/8-atitudes-que-ajudam-a-preservar-sua-saude-mental/>. Acesso

em: 20 abr. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Com relação à acentuação gráfica de vocábulos do texto, 
assinale a alternativa que apresenta uma palavra oxítona, 
uma paroxítona e uma proparoxítona, nessa ordem. 
 

(A) “também”; “estável”; “científicas”. 
(B) “alimentação”; “física”; “necessário”. 
(C) “não”; “saúde”; “exercício”. 
(D) “já”; “vício”; “refúgio”. 
(E) “estão”; “hipertensão”; “próximo”. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
De acordo com o processo de formação de palavras do texto, 
assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma 
palavra formada por derivação parassintética e uma formada 
por derivação prefixal e sufixal. 
 
(A) “nutricional” e “desequilibrada”. 
(B) “fundamental” e “cientificamente”. 
(C) “regularmente” e “incontáveis”. 
(D) “mergulhar” e “dificilmente”. 
(E) “enfraquecer” e “infelizmente”. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Quanto à sintaxe da oração, em “O sono é fundamental não 
apenas para garantir disposição no dia seguinte, mas também 
para assegurar uma mente saudável.” (linhas de 18 a 20), o 
trecho sublinhado consiste em oração coordenada 
 
(A) sindética adversativa. 
(B) assindética. 
(C) sindética aditiva. 
(D) sindética conclusiva. 
(E) sindética explicativa. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Com base na norma culta da língua portuguesa, quanto a 
aspectos gramaticais de termos presentes no texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Na linha 30, o vocábulo “prisioneiro” refere-se à 

palavra “vício”. 
(B) Na oração “Ajude quem mais precisa!” (linhas 37 e 

38), a forma verbal sublinhada está conjugada no 
imperativo afirmativo. 

(C) Na oração “O poder da meditação também já foi 
comprovado por meio de pesquisas” (linhas 22 e 23), 
o termo sublinhado pode ser corretamente substituído 
por através. 

(D) O trecho “Sentir-se útil para outra pessoa, sem 
esperar nada em troca” (linhas 38 e 39) pode ser 
substituído por Se sentir útil para outra pessoa, sem 
nada esperar em troca, sem que haja prejuízo 
quanto à correção gramatical. 

(E) Em “e não é necessário mergulhar fundo nesse 
universo” (linhas 23 e 24), o trecho sublinhado foi 
empregado em sentido denotativo. 

 
Área livre 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Em um laboratório, existem 5 ampolas com sangue coletado 
para exames, de pacientes diferentes, cujos nomes estão 
listados no sistema. As identificações estão coladas nas 
ampolas, entretanto, 3 delas estão ilegíveis. A chance de 
acertar todos os nomes ilegíveis ao acaso é 1 em 
 
(A) 6. 
(B) 5. 
(C) 60. 
(D) 20. 
(E) 3. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
A fila de espera de ontem tinha o dobro de pessoas da fila de 
espera de anteontem. Amanhã, espera-se que a fila tenha um 
terço de pessoas da fila de hoje, que tem 50% a mais da fila 
de ontem. A razão entre o número de pessoas esperado para a 
fila de amanhã e o número de pessoas da fila de anteontem é 
 
(A) 1/3. 
(B) 1/2. 
(C) 1. 
(D) 3/4. 
(E) 2. 
 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
Para montar uma equipe, dispõe-se de 6 técnicos, 4 enfermeiros 
e 2 médicos. A equipe deve ter 1 médico, 2 enfermeiros e  
3 técnicos. Quanto ao número de equipes diferentes que podem 
ser montadas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) 1.440 
(B) 40 
(C) 48 
(D) 120 
(E) 240 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
O soro fisiológico tem concentração igual a 0,9%, ou seja,  
9 mg/mL de sal dissolvido em água destilada. Se há 1,2 m³ 
de água destilada, qual é a quantidade de sal que deve ser 
dissolvida para obter o soro? 
 
(A) 10,8 g 
(B) 108 kg 
(C) 1,08 kg 
(D) 10,8 kg 
(E) 108 g 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 13 a 17 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
De acordo com a Lei Complementar no 840/2011, são 
deveres do servidor 
 
(A) levar ao conhecimento da autoridade superior as 

falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo público. 

(B) cumprir as ordens superiores, mesmo quando 
manifestamente ilegais. 

(C) atender, com presteza, a requerimentos de expedição 
de certidões, desde que não sejam para defesa de 
direito ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal. 

(D) agir, no exercício das próprias atribuições, com 
perícia, imprudência e burocracia. 

(E) agir com falta de decoro e urbanidade.  
 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
No que se refere ao tema auxílio-alimentação, disposto na Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É devido ao servidor em caso de afastamento para 

estudo ou missão no exterior. 
(B) O valor do auxílio deve ser atualizado a cada biênio. 
(C) Pode ser acumulado com outro benefício da mesma 

espécie. 
(D) Depende de requerimento do servidor interessado, no 

qual declare não receber o mesmo benefício em outro 
órgão ou entidade. 

(E) Paga-se em pecúnia, com contrapartida.  
 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do 
Distrito Federal (DF) a respeito do Poder Executivo, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O governador e o vice-governador do DF têm direito 

a 45 dias de férias em cada ano do próprio mandato.  
(B) O governador e o vice-governador deverão fazer 

declaração pública de bens no ato da posse e no 
término do mandato. 

(C) No primeiro turno, será considerado eleito 
governador do DF o candidato que obtiver a maioria 
simples dos votos. 

(D) O mandato do governador é de quatro anos, vedada a 
reeleição para o período subsequente. 

(E) A eleição do governador e do vice-governador do DF 
ocorrerá 60 dias antes do término do mandato dos 
respectivos antecessores. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 16 ______________________  
 
Considerando-se a Lei Orgânica do Distrito Federal (DF), no 
que concerne à administração pública, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não é permitido à administração pública contratação de 

pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

(B) Em nenhuma hipótese, é possível a acumulação 
remunerada de cargos públicos. 

(C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

(D) O servidor público do DF, em regra, pode substituir 
trabalhadores de empresas privadas em greve. 

(E) A administração pública indireta deve obedecer aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, motivação, participação 
popular, transparência, eficiência e interesse público. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Acerca da licença por motivo de doença em pessoa da 
família, prevista na Lei Complementar no 840/2011, assinale 
a alternativa correta.  
 
(A) A licença pode ser concedida por motivo de doença 

apenas de cônjuge ou ascendente do servidor.  
(B) A licença é sem remuneração ou subsídio. 
(C) A licença somente pode ser deferida se a assistência 

direta do servidor for indispensável e não puder ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 

(D) O prazo de duração para a licença inexiste; deve, 
portanto, perdurar enquanto não cessar a doença.  

(E) O exercício de atividade remunerada é possível 
durante o usufruto da licença pelo servidor. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 18 a 22 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
O Movimento Sanitário Brasileiro, intensificado a partir das 
décadas de 1970 e 1980 em consonância com as lutas pelo 
processo de redemocratização da sociedade brasileira, teve 
como ponto alto da própria articulação a(o) 
 
(A) VIII Conferência Nacional de Saúde. 
(B) Conferência Internacional de Saúde de Alma-Ata. 
(C) I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 

de Saúde. 
(D) Relatório Lalonde. 
(E) 9ª Conferência Global de Promoção da Saúde. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
Com base na Lei no 8.142/1990, que dispõe acerca da 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a respeito das transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde, e dá outras providências, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação da saúde. 

(B) A Conferência de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, consiste em órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço 
e profissionais de saúde. 

(C) A representação dos trabalhadores da saúde nos 
Conselhos de Saúde e em Conferências será paritária 
em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O SUS contará, em cada esfera de governo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde 
e Conselho de Saúde. 

(E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 
em todos os Conselhos de Saúde. 

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Considerando o Capítulo I do Decreto no 7.508/2011, as 
Redes de Atenção à Saúde são um conjunto de ações e 
serviços articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de 
 
(A) garantir o planejamento em saúde. 
(B) estimular o controle e a participação social. 
(C) garantir a integralidade da assistência à saúde. 
(D) firmar o documento Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica. 
(E) garantir a criação de Serviços Especiais de Acesso 

Aberto. 
 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos componentes da 
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
(A) Redes de Atenção à Saúde. 
(B) Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS. 
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
(D) Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 
(E) Comissões Intergestores. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Uma base conceitual para os Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS) foi sintetizada com fundamento em diversos modelos 
teóricos construídos entre os anos de 1991 e de 2001. Para 
que as intervenções nos variados níveis do modelo de 
Dahlgren e Whitehead (1991) sejam viáveis, efetivas e 
sustentáveis, devem estar fundamentadas em pilares básicos. 
Assinale a alternativa que indica esses pilares. 
 
(A) Biologia humana, serviços de saúde, estilos de vida e 

ambiente. 
(B) Intersetorialidade, humanização da saúde e 

desenvolvimento de habilidades pessoais. 
(C) Desenvolvimento de habilidades pessoais, reforço de 

ação comunitária e reorientação de serviços. 
(D) Promoção da saúde, humanização da saúde e 

implementação de políticas públicas saudáveis. 
(E) Intersetorialidade, participação social e evidências 

científicas. 
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ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

 
 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2009/09>.  
Acesso em: 10 maio 2018. 

 
A figura apresentada corresponde ao monumento à liberdade 
e à democracia, construído em homenagem aos heróis da 
pátria, que é denominado 
 
(A) Memorial da Vitória. 
(B) Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. 
(C) Museu da Resistência. 
(D) Catetinho. 
(E) Praça da Liberdade Juscelino Kubitschek. 

 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
O Distrito Federal (DF) ultrapassou os 3 milhões de 
habitantes e já é uma das unidades mais populosas do País. 
Isso reflete na formação e na organização da sociedade em 
diversos seguimentos, inclusive na distribuição populacional 
das regiões administrativas e nas cidades do entorno. No que 
se refere a esse tema e a assuntos correlatos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A população de Brasília é estável, pois não houve 

grandes alterações numéricas nas últimas décadas, 
em virtude da falta de espaço físico. 

(B) A população do Entorno superou numericamente a 
população do DF, pois houve uma oferta maior de 
empregos relacionados com o setor industrial. 

(C) A Região Integrada de Desenvolvimento do DF e do 
Entorno é a região metropolitana mais populosa do 
País, superando as metrópoles históricas, como São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

(D) A população economicamente ativa (PEA) do DF está 
concentrada no setor terciário da economia, no qual se 
estrutura o setor público e as atividades comerciais. 

(E) A vocação industrial do DF está evidente em razão 
do forte desenvolvimento do Setor de Indústria e 
Abastecimento (SIA), que produz praticamente todos 
os produtos industriais de necessidade básica da 
população local. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A hidrografia do Distrito Federal (DF) é importante na 
organização das cidades, e vários aspectos são levados em 
consideração para a respectiva utilização. Com relação aos 
aspectos hidrográficos do DF, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Algumas das principais bacias hidrográficas que 

cortam o DF são vitais para abastecer importantes 
bacias hidrográficas brasileiras, como a do São 
Francisco, a do Paraná e a do Tocantins-Araguaia. 

(B) O DF é rico em rios caudalosos e com grande 
potencial hidroelétrico. 

(C) A área do DF possui a lagoa Joaquim Medeiros, rica 
em volume d’água e que ocupa a área de Brazlândia. 

(D) O lago Paranoá foi construído originalmente com o 
objetivo de atender ao abastecimento de água para a 
população, sendo responsável pelo atendimento de 
Brasília integralmente. 

(E) O fenômeno hidrográfico de Águas Emendadas 
localiza-se na Região Administrativa do Gama, área 
com maior extensão em preservação do DF. 

 
Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 
Quadro 1 para responder às questões 26 e 27. 
 
Saldos extraídos da contabilidade em 31/10/20X1 para 
fins de levantamento do balancete de verificação. 
 

CONTA SALDO EM R$ 
Caixa  900,00 
Bancos 1.000,00 
Duplicatas a receber 800,00 
Estoques 1.100,00 
Aplicações financeiras 900,00 
Móveis e utensílios 1.200,00 
Equipamentos ? 
Veículos 1.600,00 
Duplicatas a pagar 900,00 
Contas a pagar 700,00 
Salários a pagar 600,00 
Capital social 6.000,00 
Receitas de vendas 1.900,00 
Receitas de serviços 800,00 
Despesas financeiras 400,00 
Receitas financeiras 100,00 
Despesas de salários 1.300,00 
Despesas de aluguel 200,00 
Despesas administrativas 700,00 

 
QUESTÃO 26 ______________________  
 
O saldo da conta Equipamentos foi  
 
(A) R$ 0,00. 
(B) R$ 700,00 devedor. 
(C) R$ 700,00 credor. 
(D) R$ 900,00 devedor. 
(E) R$ 900,00 credor. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Ao proceder-se à apuração do resultado do exercício, 
constatou-se que houve 
 
(A) lucro de R$ 200,00. 
(B) diminuição do patrimônio líquido. 
(C) despesas financeiras líquidas de R$ 400,00. 
(D) prejuízo de R$ 200,00. 
(E) receitas financeiras líquidas de R$ 300,00. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Define-se balanço patrimonial como a demonstração contábil 
que evidencia o patrimônio de uma entidade em dado 
momento. Quanto à informação que pode ser extraída a partir 
da análise do balanço patrimonial de um único exercício, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Crescimento das vendas. 
(B) Receita total do exercício. 
(C) Fluxo de caixa. 
(D) Giro do ativo. 
(E) Fontes dos recursos que financiam as operações da 

empresa.  
 

Quadro 2 para responder às questões 29 e 30. 
 

ATIVO 20X1 20X2 PASSIVO 20X1 20X2 

Caixa 1.200,00 1.620,00 
Fornecedores 
(duplicatas a 

pagar) 
900,00 1.100,00 

Bancos 1.500,00 1.500,00 
Impostos a 

recolher 
700,00 720,00 

Clientes 
(duplicatas a 

receber) 
800,00 1.100,00 

Salários a 
pagar 

500,00 580,00 

Mercadorias 1.100,00 1.300,00 
  

 

Móveis e 
utensílios 

1.200,00 2.100,00 Capital social 5.300,00 6.800,00 

Equipamentos 1.600,00 1.580,00 
  

 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
No que se refere às análises vertical e horizontal, acerca do 
comportamento do ativo circulante nos balanços 
apresentados, os índices para 20X2, considerando ano-base 
20X1=100, foram, respectivamente,   
 
(A) 62% e 60%. 
(B) 60% e 120. 
(C) 100 e 120. 
(D) 62% e 100. 
(E) 1,2 e 60. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
O índice de participação de capital de terceiros, também 
chamado de índice de endividamento, caiu de 0,39, em 
20X1, para 0,35, em 20X2. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O índice de endividamento melhorou. 
(B) Para cada $ 100,00 de capital de terceiros, em 20X2, 

a empresa possuía $ 135,00 de capital próprio. 
(C) O índice de liquidez piorou. 
(D) O total da dívida foi reduzido. 
(E) A empresa passou a depender mais de capital de 

terceiros. 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada 
ao setor público (NBC T 16.2), que estabelece o conceito de 
patrimônio público e do sistema de informação contábil, o 
sistema que registra, processa e evidencia os fatos 
financeiros e não financeiros relacionados com as variações 
qualitativas e quantitativas do patrimônio público é o 
 
(A) orçamentário. 
(B) de custos. 
(C) financeiro. 
(D) patrimonial. 
(E) de compensação. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 32 ______________________  
 

ATIVO Saldo PASSIVO Saldo 

Caixa 900,00 
Fornecedores (duplicatas a 

pagar) 
900,00 

Bancos 1.000,00 Impostos a recolher 700,00 

Clientes (duplicatas a 
receber) 

800,00 Salários a pagar 600,00 

Mercadorias 1.100,00 
 

Aplicações financeiras 900,00 
 

Móveis e utensílios 1.200,00 Capital social 5.300,00 

Equipamentos 1.600,00 
 

 
Com relação ao balanço patrimonial apresentado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O ativo circulante é totalmente coberto pelo capital de 

terceiros. 
(B) O ativo não circulante é maior que o patrimônio 

líquido. 
(C) Uma parte do ativo circulante é financiada com 

capital próprio. 
(D) A empresa utiliza mais capital de terceiros do que 

capital próprio.  
(E) O balanço apresenta passivo a descoberto. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao 
setor público (NBC T 16.6) – Demonstrações Contábeis, o 
balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente 
a situação patrimonial da entidade pública. Segundo a 
referida norma, os atos que possam vir a afetar o patrimônio 
são registrados 
 
(A) no ativo. 
(B) no passivo. 
(C) no patrimônio líquido. 
(D) nas contas de custos. 
(E) nas contas de compensação. 

 
Quadro 3 para responder às questões 34 e 35. 
 
Custos diretos e indiretos para a fabricação dos produtos 
X e Y. 
 

CUSTOS Produto X Produto Y 
Total 

(diretos + 
indiretos) 

Matéria-prima 
consumida 

15.000,00 20.000,00 35.000,00 

Mão de obra 12.000,00 16.000,00 35.000,00 

Energia elétrica 8.000,00 9.000,00 21.000,00 

Seguros - fábrica 6.000,00 

Depreciação - fábrica 10.000,00 

Manutenção - fábrica 8.000,00 

Água e esgoto 3.000,00 

TOTAL 118.000,00 

 
 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Com base nos dados desse quadro, os custos diretos de 
fabricação totalizaram  

 
(A) R$ 27.000,00. 
(B) R$ 38.000,00. 
(C) R$ 80.000,00. 
(D) R$ 91.000,00. 
(E) R$ 118.400,00. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Há custos que são simultaneamente diretos e indiretos; parte 
é apropriada diretamente aos produtos e serviços, e parte é 
apropriada por rateio. Do quadro de gastos apresentado, os 
custos que se enquadram nessa classificação são  

 
(A) mão de obra e energia elétrica. 
(B) depreciação e energia elétrica. 
(C) seguros e energia elétrica. 
(D) mão de obra e matéria-prima. 
(E) matéria-prima e energia elétrica. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Considere as informações a seguir, extraídas do balanço 
patrimonial de um ente público, em 31/12/20X2: 
 
– Ativo financeiro: 5.100,00; 
– Passivo financeiro: 5.600,00; 
– Ativo permanente: 4.900,00; 
– Passivo permanente: 4.300,00. 
 
Com relação ao exposto, é correto afirmar que o saldo 
patrimonial do exercício foi 
 
(A) passivo real descoberto: R$ 100,00. 
(B) ativo real líquido: R$ 100,00. 
(C) passivo real: R$ 9.900,00. 
(D) deficit financeiro: R$ 500,00. 
(E) ativo real: R$ 10.000,00. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS DESPESAS 

PREVISTA ARRECADADA 
 

FIXADO EXECUTADO 

Correntes 90.000,00 100.000,00 Dotação inicial 90.000,00 80.000,00 

De 
Capital 

30.000,00 30.000,00 
Crédito 

suplementar 
30.000,00 30.000,00 

 
O balanço orçamentário de um ente público fixou a despesa 
do exercício em R$ 120.000,00. Ao final do exercício, a 
receita arrecadada foi R$ 130.000,00, e a despesa executada 
foi R$ 110.000,00. Nesse caso, é correto afirmar que houve 
 
(A) economia orçamentária de $ 20.000,00. 
(B) deficit orçamentário de $ 20.000,00. 
(C) deficit orçamentário de $ 10.000,00. 
(D) superavit orçamentário de $ 10.000,00. 
(E) superavit orçamentário de $ 20.000,00. 
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QUESTÃO 38 ______________________  
 

Rubrica Saldo 

Receita operacional bruta 15.100,00 

Receita operacional líquida 12.600,00 

Lucro operacional bruto 8.300,00 

Lucro líquido do exercício 3.500,00 

 
As informações do quadro apresentado foram extraídas da 
demonstração de resultado do exercício (DRE) de uma 
empresa comercial, referente ao exercício encerrado em 
20X1. 
 
Com base apenas nessas informações, é correto afirmar que o 
custo das mercadorias vendidas (CMV) totalizou  
 
(A) R$ 2.500,00. 
(B) R$ 4.300,00. 
(C) R$ 4.800,00. 
(D) R$ 6.800,00. 
(E) R$ 11.600,00. 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
Acerca da Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em observância ao princípio da unidade, compreende 

uma única peça orçamentária: o Orçamento Fiscal. 
(B) Essa lei é de iniciativa privativa do presidente da 

República, não podendo ser alterada pelo Poder 
Legislativo. 

(C) Além do Orçamento Fiscal, compreende o 
Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento 
Financeiro das Empresas Públicas Federais. 

(D) As receitas e despesas públicas referentes às 
autarquias e às fundações públicas serão incluídas no 
Orçamento Fiscal do respectivo ente da federação. 

(E) A LOA é acompanhada por dois anexos: o Anexo de 
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
A contabilidade é uma ciência social que se caracteriza por 
estudar objetos, fenômenos e atos decorrentes de ações 
humanas (fatos contábeis), que afetam diretamente o 
respectivo objeto de estudo, que é o (a) 
 
(A) patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. 
(B) produtividade dos insumos utilizados no processo de 

produção. 
(C) eficiência na alocação de recursos de uma sociedade 

de qualquer natureza. 
(D) resultado financeiro de qualquer tipo de sociedade em 

determinado período. 
(E) eficácia da gestão de recursos financeiros, humanos e 

tecnológicos de uma organização. 
 
 
 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
A identificação, a mensuração e o registro adequado dos 
fatos contábeis que ocorrem dentro da organização são 
fundamentais para a qualidade da informação contábil. A 
técnica contábil classifica os fatos administrativos (ou fatos 
contábeis) em três categorias: a dos fatos contábeis 
permutativos, a dos modificativos e a dos mistos. Acerca 
desse tema, o fato administrativo que evidencia a ocorrência 
de um fato contábil modificativo é o (a) 
 
(A) pagamento a fornecedores. 
(B) compra de mercadorias à vista. 
(C) pagamento de salário do mês. 
(D) compra de mercadorias a prazo. 
(E) pagamento de duplicata com desconto. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
A história de uma organização é necessariamente registrada 
em um livro obrigatório denominado livro diário. Nele, todos 
os fatos contábeis são registrados, por meio de processo 
manual, mecanizado ou eletrônico, com a aplicação do 
método das partidas dobradas, que se chama lançamento (ou 
partida) de diário. Com relação a esse tema, assinale a 
alternativa que apresenta os requisitos necessários para a 
validação de um lançamento contábil. 
 
(A) Data de realização da operação, conta a ser debitada, 

conta a ser creditada, histórico da operação e valor da 
operação em moeda nacional. 

(B) Conta a ser debitada, conta a ser creditada, data de 
registro da operação, histórico da operação e valor da 
operação em moeda nacional. 

(C) Conta a ser creditada, conta a ser debitada, histórico 
da operação, valor da operação em moeda nacional 
ou estrangeira e data de referência de atualização de 
valores. 

(D) Histórico da operação, valor da operação em moeda 
nacional ou estrangeira, data de referência de 
atualização de valores e conta a ser creditada. 

(E) Valor da operação, data de realização da operação, duas 
contas a serem debitadas e histórico da operação. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Suponha que determinada sociedade apure, a cada final de 
mês, o próprio resultado. O aluguel das respectivas 
instalações foi apropriado, por força da competência mensal, 
no último dia do mês, no valor de $ 2.000,00, e é pago no dia 
10 do mês subsequente. Quanto ao registro da transação de 
pagamento do aluguel, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Despesa de Aluguel 

a Caixa ou Bancos                       $ 2.000,00 
(B) Despesa de Aluguel 

a Contas a pagar - Aluguel          $ 2.000,00 
(C) Contas a pagar - Aluguel 

a Caixa ou Bancos                       $ 2.000,00 
(D) Caixa ou Bancos 

a Despesas de Aluguel                 $ 2.000,00 
(E) Caixa ou Bancos  

a Contas a pagar - Aluguel          $ 2.000,00 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 

Informações recebidas do departamento de recursos 
humanos: 
 
- Total de salários: $ 57.600,00; 
- Horas extras trabalhadas: $ 5.400,00; 
- Imposto retido na fonte:  $ 6.000,00; 
- Contribuição para o INSS, empregado: 11%; 
- Contribuição patronal para o INSS: 20%; 
- Contribuição para o FGTS: 8%. 

 

Com base exclusivamente nas informações apresentadas, 
fornecidas pelo departamento de recursos humanos para 
cálculo do custo da folha de pagamento do período, o valor 
correto da despesa com a folha de pagamento é igual a 
 

(A) $ 93.570,00. 
(B) $ 80.640,00. 
(C) $ 86.640,00. 
(D) $ 81.240,00. 
(E) $ 87.570,00. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 

LIVRO DIÁRIO 
Conta Débito Crédito

Caixa  
Receita de vendas  
CMV (custo mercadoria vendida)  
Estoques (ou mercadorias) Histórico: Vlr 
ref. venda de mercadoria cfe NF no 

16.000,00 
--------- 
8.000,00 
--------- 

---------
16.000,00 
--------- 
8.000,00 

 
O quadro apresentado resume os dados de um lançamento 
contábil ou partida do livro diário. No que se refere ao fato 
contábil que gerou o lançamento contábil, é correto afirmar 
que a empresa 
 
(A) comprou mercadorias à vista no valor de $ 8.000,00 

(CMV) e as revendeu a prazo por $ 16.000,00. 
(B) vendeu 50% das mercadorias de seu estoque à vista, e 

os outros 50% a prazo. 
(C) baixou do estoque 50% do valor das mercadorias 

vendidas, correspondente à parcela vendida à vista. 
(D) vendeu parte dos respectivos estoques à vista em 

dinheiro, com baixa da mercadoria do estoque CMV 
(custo da mercadoria vendida) de R$ 8.000,00. 

(E) contabilizou a venda de mercadorias à vista, com 
simultâneo reconhecimento de perda de 50% das 
receitas de vendas por operações inadimplidas. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Em contabilidade, a depreciação corresponde à perda de 
valor que determinados bens sofrem por uso, obsolescência 
ou desgaste natural. Conforme estabelecem as normas 
brasileiras de contabilidade (NBC TG 27), vários métodos de 
depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma 
sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da sua 
vida útil. A esse respeito, assinale a alternativa que indica os 
métodos admitidos pela referida norma contábil. 
 
(A) Método da linha reta, método dos saldos decrescentes 

e método de unidades produzidas. 
(B) Teste de impairment, método de média ponderada e 

método de depreciação acelerada. 

(C) Método dos saldos decrescentes, teste de impairment 
e método de cotas variáveis. 

(D) Método da linha reta, método de unidades produzidas 
e método de custo de manutenção. 

(E) Método de unidades produzidas, método de cotas 
constantes e método dos saldos crescentes. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 

Ativo Ano 1 Ano 2 Passivo e PL Ano 1 Ano 2 

Ativo 
Circulante 

400,00 450,00 
Passivo 

Circulante 
500,00 650,00 

Caixa 20,00 25,00 Fornecedores 300,00 400,00 

Bancos conta 
movimento 

80,00 110,00 
Salários a 

pagar 
200,00 250,00 

Clientes 200,00 225,00 
   

Estoques 100,00 90,00 
   

      
Ativo Não 
Circulante 

600,00 750,00 
Passivo Não 
Circulante 

10,00 60,00 

   
Financiamentos 

LP a pagar 
10,00 60,00 

      

Imobilizado 
  

Patrimônio 
Líquido (PL) 

490,00 490,00 

Móveis e 
utensílios 

100,00 200,00 Capital 400,00 400,00 

Instalações 500,00 550,00 
Reservas de 

lucros 
60,00 90,00 

   
Lucros 

Acumulados 
30,00 0,00 

Ativo Total 1.000,00 1.200,00 Passivo + PL 1.000,00 1.200,00 

 
Com base nos dados de evolução patrimonial de determinada 
sociedade comercial, apresentados nesse quadro, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A liquidez corrente da empresa no ano 2 é maior que 

a apresentada no ano 1. 
(B) O capital de giro do ano 2 representa mais de 45% 

dos recursos totais da instituição. 
(C) A obtenção de novos financiamentos elevou o 

endividamento de curto prazo da instituição no ano 2, 
em relação ao período anterior. 

(D) O capital de giro, em termos absolutos, teve 
expansão, mas, em termos relativos, caiu sua 
representatividade no patrimônio da empresa no ano 
2, em relação ao período anterior. 

(E) O patrimônio e o patrimônio líquido da empresa tiveram 
expansão similar no ano 2, em relação ao ano 1. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 

Dados de lucratividade de uma 
empresa 

Ano 1 Ano 2 

Vendas brutas (faturamento) 100.000,00 120.000,00 

Despesas de salários - 16.000,00 - 18.000,00 

Devolução de vendas - 1.500,00 - 2.900,00 

ICMS sobre vendas - 38.500,00 - 42.100,00 

Despesas de comissões sobre vendas - 8.000,00 - 8.700,00 

Custo das mercadorias vendidas 
(CMV) 

- 30.000,00 - 35.000,00 

 
O conhecimento e a aplicação dos conceitos de margem têm 
a respectiva importância ao permitirem a visualização de 
aspectos importantes da lucratividade da empresa. Com base 
nos dados discriminados nesse quadro, extraídos da 
contabilidade de determinada companhia, é correto afirmar 
que a margem bruta do ano 2 
 
(A) ficou igual à do ano 1. 
(B) é maior que a do período anterior. 
(C) ficou menor que a do ano anterior. 
(D) foi afetada pelo aumento das despesas de salários. 
(E) ficou menor que a do ano 1 em virtude do aumento 

do custo das mercadorias vendidas. 
 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
A conciliação bancária tem como objetivo verificar a 
consistência de valores, presente na contabilidade, com os 
saldos das contas da companhia. Ao se confrontar a 
movimentação da Conta Movimento de determinado mês, 
constataram-se as divergências a seguir.  
 
 Saldo inicial do livro razão de $ 32.500,00 e saldo 

inicial da conta de $ 46.500,00. 
 Cheque apresentado no extrato, mas que a empresa 

indevidamente não contabilizou, no valor de $ 2.600,00. 
 Cheque de $ 4.000,00 de outra companhia, debitado 

pelo banco indevidamente na conta da empresa. 
 Cheque no valor de $ 3.000,00, emitido e contabilizado 

pela empresa, mas não apresentado no extrato bancário. 
 Depósito bancário apresentado no extrato, o qual a empresa 

indevidamente não contabilizou, no valor de $ 5.200,00. 
 Empréstimo creditado no extrato bancário (conta), mas 

ainda não contabilizado pela empresa, no valor de  
$ 12.000,00. 
 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
conta Banco Conta Movimento deve constar no balanço com 
o saldo de 
 
(A) $ 41.900,00. 
(B) $ 49.700,00. 
(C) $ 50.400,00. 
(D) $ 43.200,00. 
(E) $ 47.100,00. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
As normas brasileiras de contabilidade e a legislação 
societária estabelecem padrões de classificação das contas 
que, obrigatoriamente, devem ser seguidos no processo de 
elaboração e evidenciação das demonstrações contábeis. 
Com base nesses normativos, assinale a alternativa na qual as 
contas relacionadas sejam utilizadas na divulgação do 
balanço patrimonial. 
 
(A) Despesas de salários, fornecedores e bancos Conta 

Movimento. 
(B) Estoques de mercadorias, salários a pagar e despesas 

de salários. 
(C) Depreciação acumulada de máquinas, despesas 

antecipadas e ICMS a recolher. 
(D) Veículos, custo das mercadorias vendidas e provisões 

para férias. 
(E) Duplicatas a receber, adiantamentos a funcionários e 

despesas de comissões sobre vendas. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




