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Inscrição:           Nome: 
 
 
 
 

 

SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 3 horas é o tempo disponível para a realização da 
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva. 

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese 
alguma, levará consigo o caderno de provas. 

 

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos. 

 Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala. 

 Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 
 

 Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 
no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

 Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 
documento de identidade e leia atentamente as instruções para 
preencher a folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
em material transparente, de tinta cor azul ou preta. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

 O IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. 
A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das 
impressões digitais dos candidatos. 

 Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 
as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 
da sala. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 
deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 
utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 
toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 
ambiente externo do local de provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
Bom exemplo na saúde 

O Estado de S.Paulo 
09 de setembro de 2018 
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Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um 
exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora 
não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos 
a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento _____¹ o País enfrenta grave crise econômica. 

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais 
privados de ponta – Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre – já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do 
treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também – e este é um ponto importante – integrantes das diretorias dos 
hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina. 

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal – neste caso, bem empregados –, 
mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com 
pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades”, 
afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. 
Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas. 

Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção 
há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta 
_____² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de 
UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação. 

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos 
disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com 
poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de 
mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em 
qualquer circunstância – porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra –, 
mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso. 

A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas.  
Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,bom-exemplo-na-saude,70002493782. Acesso em 11/07/2019 (adaptado) 

 

 
1. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO 

acima como exemplar do gênero textual: 
 

A) artigo de opinião. 
B) carta do leitor. 
C) editorial. 
D) notícia. 
 

 

2. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos 
inferir que a palavra “panaceia” (l.4) significa: 
 

A) algo que possa remediar vários ou todos os males.  
B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem 

comum. 
C) parceria público-privada. 
D) aumento da carga tributária. 

 
 
 
 

3. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu 
autor: 
 

A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no 
Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e 
privados. 

B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados 
podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo 
custo. 

C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados 
obtêm com as parcerias com o setor público. 

D) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em 
hospitais particulares de ponta. 
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4. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de 
ele que fala já resultou em: 

 

A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS. 
B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.  
C) redução de R$1,2 bilhão nos gastos com internação nos 

hospitais públicos. 
D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em 

uma das UTIs do Hospital Mário Covas. 
 

 
5. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua 

construção, por isso, seus parágrafos são construídos 
apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que 
o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos 
tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação: 
 

A) por raciocínio lógico. 
B) por citação. 
C) por comprovação. 
D) por contraposição. 
 

 

6. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar 
que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina 
a função da linguagem: 
 

A) referencial. 
B) conativa. 
C) emotiva. 
D) fática. 
 

 

7. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso 
e coerente, o espaço vazio 01 (l.5), no texto: 
 

A) quando 
B) em que 
C) onde 
D) que 
 

 

8. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (l.19) no texto está 
e grafada corretamente é: 
 

A) audasiosa 
B) ouzada 
C) pretencioza 
D) ambiciosa 
 

 

9. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na 
questão anterior é a dos: 

 
A) substantivos 
B) advérbios 
C) pronomes 
D) adjetivos 

 
 

10.  Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, 
observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde 
a fixar a meta _____² de redução de 50% da infecção 
hospitalar na rede do SUS até 2020.” É correto afirmar que: 

 

A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma 
oração subordinada apositiva. 

B) há um erro de concordância verbal no trecho. 
C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do 

verbo “levar”. 
D) há um problema de regência verbal no trecho. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os 
filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre 
em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a 
probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é 
de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma 
coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma 
sequência de sempre, se os filhos queriam ir à praia domingo. 
Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida 
e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos 
responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim? 
 

A) 28%. 
B) 40%. 
C) 46%. 
D) 60%.   

 
 

12. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever 
o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:  
 

I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. 
II. Que lindo dia! 

III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. 
IV. Ele é advogado. 

 

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas os itens I e III são proposições. 
B) Apenas os itens I, III e IV são proposições. 
C) Apenas os itens III e IV são proposições. 
D) Apenas os itens II e IV são proposições. 

 
 

13. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o 
conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela 
letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam 
de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. 
Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB 
nem de samba. Assinale a alternativa que representa o 
número de alunos que gostam de MPB ou samba:  
 

A) n(A) + n(B). 
B) n(A) + n(B) – n(A ∩ B). 
C) n(A) – n(B) + n(A ∩ B). 
D) n(A) + n(B) + n(A ∩ B). 
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14.  Considere que as informações seguintes são todas 
verdadeiras: 

 

I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz. 
II. José é estudante ou Lara é atriz. 
III. Eduardo não é cantor. 
IV. Luis não é engenheiro. 

 

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que: 
 

A) se José é estudante, então Luis é engenheiro. 
B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz. 
C) José é estudante ou Luis é engenheiro. 
D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro. 
 
 

15. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de 
sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar 
de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas compraram 
ingressos. Foi verificado que 250 pessoas compraram 
ingressos do filme A, 300 pessoas compraram ingressos do 
filme B e 200 pessoas compraram ingressos para filmes 
distintos de A e de B. Baseado na situação apresentada, 
assinale a alternativa correta: 

 
A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A. 
B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A ou 

somente do filme B. 
C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B. 
D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 
16. Considere a seguinte definição: 
 

“É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a 
interligação entre dispositivos de um sistema de computação 
(CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre 
vários sistemas de computação.” 

 
A definição apresentada traz o conceito de 

 
A) barramento de computador. 
B) processador.  
C) disco rígido. 
D) cooler. 
 
 

17. O Excel 2013(versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas 
novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. 
Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base 
nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO. 

 

A) Converte um texto em português para o idioma árabe. 
B) Converte um número romano em arábico, como um número. 
C) Converte um número em uma representação de texto com a 

base determinada. 
D) Retorna o arco cotangente de um número. 
 

 

18. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas 
volátil: 

 

A) disco rígido. 
B) fita magnética. 
C) memória cache. 
D) disquete. 
 
 

19. Considerando o console de comandos do Windows 10, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 
comando “ipconfig”. 

 

A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma 
máquina computacional. 

B) Permitir a formatação de um disco rígido. 
C) Permitir dar ‘pings’ em um host. 
D) Corrigir os erros de um disco operacional. 
 
 

20. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento 
RFC (Request for Comments) descreve o protocolo IP: 

 

A) RFC 793  
B) RFC 791  
C) RFC 2616  
D) RFC 2821  
 
 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Relativo a apuração de resultado obtidos pode-se afirmar: 
 

I. Para a apuração de resultado de uma gestão, o período a 
ser considerado sempre será o exercício financeiro; 

II. Procede-se o lançamento de encerramento onde as contas 
de receitas, são debitadas, transferindo-se seus saldos para 
crédito da conta Resultado do Exercício; 

III. Procede-se o lançamento de encerramento onde as contas 
de despesas, são creditadas, transferindo-se seus saldos 
para débito da conta Resultado do Exercício; 

IV. As contas de resultados tem saldo periódico, devendo inicial 
o próximo período contábil com saldo zerado e as contas 
patrimoniais permanecem no próximo período com seus 
saldos; 

 
Assinale a alternativa em que se encontram somente as 
afirmativas corretas: 

 
A) Apenas I, II e III; 
B) Apenas I, II, e IV;  
C) Apenas II e III; 
D) Apenas II, III e IV. 

 
 

22. Após uma análise nas assertivas a seguir enumeradas, 
identifique com ( F ) as falsas e com ( V ) as verdadeiras. 
 

(   ) O fundamento do método das partidas dobradas 
consiste no registro dos fatos administrativo, onde 
cada débito, em uma ou mais contas, deve-se 
efetuar o crédito, de valor equivalente, em uma ou 
mais contas; 

(   ) Pode-se afirmar que escrituração é a técnica 
contábil responsável para registrar os fatos que 
alteram o patrimônio da entidade e avaliar as 
demonstrações contábeis elaboradas com base nas 
informações contidas nos registros; 

(   ) Dentre os elementos considerados essenciais para 
a execução da escrituração contábil estão: idioma e 
moeda corrente nacionais; ordem cronológica de 
dia, mês; e ausência de espaços em branco, 
entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; 

(   ) A escrituração deve ser executada com base em 
documentos de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos contábeis. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima 
para baixo. 
 

A) V ; V ; V ; F; 
B) V ; F ; F ; V; 
C) F ; V ; V ; F; 
D) F ; V ; F ; V. 
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23. Leia atentamente as afirmativas a seguir, analisando se estão 
corretas (C) ou não (E). 

 

(   ) Em atenção ao princípio da Prudência, quando 
tivermos duas alternativas igualmente válidas para 
mensurar o ativo e o passivo de uma organização, 
pública ou privada, devemos optar pelo maior valor 
para o ativo e o menor valor para o passivo; 

(   ) Os componentes de uma sociedade ao subtraírem 
recursos do caixa para pagar dívidas particulares, ou 
mesmo desviarem bens pertencentes a organização 
para uso próprio encontram respaldo no princípio da 
Entidade; 

(   ) A tempestividade e integridade na escrituração e 
divulgação da informação contábil-financeira, 
contribuindo para a apresentação de dados 
atualizados para as tomadas de decisões, obedece 
ao princípio da Oportunidade; 

(   ) Em obediência ao princípio da Competência, a 
escrituração das receitas e despesas de uma 
organização é realizada na data da ocorrência do 
fato gerador, independentemente da movimentação 
financeira (recebimento e pagamento). 

 
A) E ; E ; C ; C ; 
B) C ; C; E ; C ; 
C) E ; E ; C ; E ; 
D) C ; E ; E ; C. 
 

 

24. A contabilidade para obter a perfeita aplicação de suas 
funções de registrar, controlar e orientar, utiliza-se de um 
conjunto de procedimentos, os quais são conhecidos como 
técnicas contábeis. Assinale a alternativa em que a afirmativa 
não está correta. 
 

A) Demonstrações Contábeis – é a técnica que evidencia as 
informações contábeis escrituradas, elaboradas ao final de um 
determinado período de tempo; 

B) Escrituração – é a técnica utilizada para registrar os fatos 
contábeis, independentemente da ordem cronológica; 

C) Análise das Demonstrações Contábeis – é a técnica que 
examina, avalia e interpreta as informações contidas nos 
demonstrativos contábeis, subsidiando informações para 
auxílio no processo de tomadas de decisões; 

D) Auditoria – é a técnica que tem por objetivo avaliar o grau de 
confiança das informações registradas, bem como se estas 
foram realizadas em conformidade com as normas vigentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Relacione as naturezas das informações contábeis 
apresentadas na primeira coluna com as contas registradas na 
segunda. Em seguida assinale a opção correta. 
 

Natureza da Informação 
1 Patrimoniais   
2 Orçamentária 
3 De Controle 

 

     Contas 
(   ) Patrimônio Líquido 
(   ) Execução da Dívida Ativa 
(   ) Inscrição de Restos a Pagar 
(   ) Exploração e venda de bens 
(   ) Atos Potenciais 

 

     A sequência correta é: 
 

A) 1 ; 3 ; 2 ; 1 ; 3. 
B) 3 ; 2 ; 3 ; 1 ; 1; 
C) 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 3; 
D) 1 ; 3 ; 3 ; 2 ; 2; 

 
 

26. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP é 
considerado um estrutura básica para a escrituração contábil 
permitindo a contabilização dos atos e fatos praticados pelas 
entidades públicas. Assim não é correto afirmar sobre os 
objetivos do PCASP: 
 

A) Gerar o fornecimento de informações aos diversos usuários da 
informação contábil; 

B) Padronizar os registros contábeis das entidades do setor 
público, distinguindo os registros patrimoniais, orçamentário e 
de controle; 

C) Contribui para a adequada prestação de contas e elaboração 
dos relatórios, todavia, inviabiliza tomadas de decisões 
eficientes, a racionalização de custos no setor público e a 
transparência da gestão fiscal. 

D) Permitir a consolidação nacional das contas públicas e de 
convergência às normas internacionais de contabilidade 
aplicada ao setor público; 

 
 

27. A planificação das contas aplicada no setor público é 
identificada por sete códigos de desdobramento, composto por 
nove dígitos com a seguinte estrutura. X . X . X . X . X . XX . 
XX. O que representa, respectivamente, o terceiro e quarto 
dígito? 
 

A) Classe e Grupo; 
B) Título e Subtítulo; 
C) Subgrupo e Título; 
D) Grupo e Subtítulo;  
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28. Observe os itens a seguir, relacionados com as contas 
integrantes das Demonstrações Contábeis do Setor Público. 

 

I. A atual estrutura do Balanço Orçamentário, alterada após a 
vigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, apresenta uma coluna para a previsão 
atualizada, a qual deve demonstrar a reestimativa da receita 
decorrente, entre outros casos, de registro de excesso de 
arrecadação, contratação de operações de créditos a serem 
utilizadas na abertura de créditos adicionais e atualizações 
monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da 
publicação das Lei orçamentária anual; 

II. O Balanço Financeiro evidencia por meio de suas contas 
somente as receitas e despesas orçamentárias e os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários; 

III. Os valores do refinanciamento da dívida mobiliária deverão 
constar, em destaque, no balaço orçamentário, como receitas 
de operações de crédito internas e externas, e no mesmo nível 
de associação, nas despesas com amortização da dívida de 
refinanciamento; 

IV.  A estrutura do Quadro principal do Balanço Patrimonial é 
demonstrada com os seguintes grupos de contas: Ativo 
Financeiro, Ativo Permanente, Ativo Compensado, Passivo 
Financeiro, Passivo Permanente e Passivo Compensado; 

V. A nova estrutura do Balanço Patrimonial demonstra entre suas 
contas do quadro principal, uma que representa os 
pagamentos que foram feitos antecipadamente, cujos 
benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no 
futuro as variações patrimoniais diminutivas. 

 

Após análise realizada, assinale a opção que se encontram 
somente os itens corretos. 

 

A) I, III e V; 
B) II, III e IV; 
C) I, II e IV; 
D) III, IV e V. 
 

29. Com base no que disciplina a Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal n.º 1.234/2012 e suas 
alterações, a qual dispõe sobre a retenção de tributos nos 
pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública 
direta, autarquias e fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de 
bens e serviços, assinale a opção incorreta. 

 

A) As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de 
pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta 
de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para 
entrega futura; 

B) Não Serão retidos os valores correspondentes ao imposto de 
renda e às contribuições nos pagamentos efetuados a 
instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos; 

C) Não serão retidos valores correspondentes ao imposto de 
renda e às contribuições nos pagamentos realizados à título 
de suprimento de fundos; 

D) O órgão ou a entidade que efetuar a retenção não necessita 
fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, 
comprovante anual de retenção; 

30. Acerca dos princípios teóricos da tributação e do 
financiamento dos gastos público, não é correto afirmar: 
 

A) A necessidade de financiamento dos gastos públicos é 
representado pelo resultado fiscal do Governo, a qual é 
apurada nos três níveis de Governo e corresponde ao 
montante de recursos que o setor público não financeiro 
necessita captar junto ao setor financeiro interno e/ou externo, 
além se suas receitas fiscais, para fazer face as suas 
despesas; 

B) O Princípio da Neutralidade estabelece que a tributação deve 
ser otimizada de forma a interferir o mínimo possível na 
alocação de recursos da economia, visto que quaisquer 
alterações nos preços relativos de bens e serviços provocadas 
por modificações da tributação poderiam causar uma redução 
do bem-estar; 

C) A progressividade da tributação atinge diretamente os 
contribuintes das classes de renda mais baixa, enquanto, a 
regressividade afeta os contribuintes de classe maias alta. Já 
a neutralidade da tributação atinge por igual todas as camadas 
de contribuintes; 

D) São princípios teóricos da tributação: Neutralidade e equidade. 
 

 

31. Considere as assertivas sobre o Controle da Administração 
Pública: 
 

I. O controle da Administração Pública pode ser classificado em 
Controle Interno, Controle Externo e Controle Social; 

II. O Controle Externo é exercido pelos Tribunais de Contas com 
o auxílio do Poder Legislativo; 

III. Os atos gerenciais dos ordenadores de despesas somente 
serão acompanhados pelo Controle Interno; 

IV. O controle da execução orçamentária compreenderá: a 
fidelidade funcional dos agentes da administração pública, 
responsáveis por bens e valores; o cumprimento do programa 
de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços, além da 
legalidade dos atos que resultem a arrecadação da receita ou 
a realização da despesa; 

V. A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
NBC T 16.8 do Conselho Federal de Contabilidade classifica o 
controle interno nas seguintes categorias: operacional, 
contábil e normativo. 
 

Em seguida aponte a alternativa em que está mencionada 
somente as assertivas corretas. 
 
 

A) I, IV e V; 
B) II, III e V; 
C) I, III e IV; 
D) III, IV e V. 
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32. Observe as citações sobre lançamentos contábeis e livros de 
escrituração, a seguir enumeradas, e assinale a alternativa 
que estiver correta 

 

I. O Livro Razão em forma não digital deve ser revestido de 
formalidades extrínsecas, tais como: serem encadernados; 
terem suas folhas numeradas sequencialmente e assinados 
pelo representante da entidade e pelo profissional da 
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional 
de Contabilidade; 

II. O Livro Diário deve escriturar em ordem cronológica, com 
individualização, clareza e referência ao documento probante, 
todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que 
provoquem variações patrimoniais. 

III. No setor público, os lançamentos contábeis registrados em 
uma mesma partida dobrada podem debitar e creditar contas 
que apresentam natureza de informações diferentes; 

IV. Tendo em vista que a escrituração nos livros contábeis não 
pode apresentar rasuras ou emenda, a devida correção será 
feita mediante lançamentos de retificação, onde o histórico não 
deverá precisar o motivo da retificação e a data do lançamento 
de origem; 

V. Os lançamentos efetuados fora da época devida deverão 
consignar, nos sues históricos. As datas efetivas das 
ocorrências e a razão do atraso da escrituração. 

 
A) Todas as citações estão corretas; 
B) Estão corretas os itens: I, II, IV e V; 
C) Estão incorretos os itens III e IV; 
D) Está incorreto somente o item III. 
 

 
33. É correto afirmar sobre o Balancete de verificação: 
 

A) O balancete é a peça que demonstra o movimento e o saldo 
detalhado das contas contábeis, detalhadas até o último nível 
de desdobramento, não sendo necessário o envio de cópia 
desta demonstração contábil aos órgãos de controle; 

B) O Balancete de Verificação Mensal deverá ser elaborado pelo 
Gestor da unidade administrativa, logo após a expedição do 
Balanço Patrimonial; 

C) Apresenta a relação das contas, com seus respectivos saldos 
inicial e final, bem como a movimentação de debito e crédito 
ocorrida no período; 

D) O Balancete de Verificação pode ser apresentado em dois 
tipos: Analítico – apresenta somente o saldo das contas; e 
Sintético – demonstra um maior grau de detalhamento (saldo 
anterior, movimentação de débito e crédito e saldo final de 
cada conta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Enumere a segunda coluna de acordo com os elementos 
indicados na primeira coluna.  
 

1 Fato Permutativo 
2 Fato Modificativo                   
3 Fato Misto                              
4 Lançamento de 2ª fórmula    
5 Lançamento de 3ª fórmula    

 
(   ) Fato que provoca alterações quantitativas no 

Patrimônio Líquido 
(   ) Fato que provoca alterações quantitativas e 

qualitativas no Patrimônio 
(   ) Uma conta creditada e várias contas debita-das 
(   ) Fato que não provoca alterações no Patrimô-nio 

Líquido 
(   ) Uma conta debitada e várias contas credita-das 

 

Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
 

A) 2 ; 3 ; 4 ; 1 ; 5; 
B) 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4; 
C) 3 ; 2 ; 4 ; 1 ; 5; 
D) 2 ; 1 ; 5 ; 3 ; 4. 

 
 

35. O Regime contábil adotado pelas entidades influenciará no 
levantamento do resultado do período ao definir quais as 
receitas e despesas as serem consideradas. Assim esses 
podem ser definidos como: 

 

I. Regime de Competência: como instrumento de apuração de 
resultado considera as receitas após a realização do 
recebimento e as despesas após o período que ocorreram, 
mesmo que não tenha sido pagas; 

II. Regime de Competência: determina que o resultado seja 
apurado considerando as receitas no momento do fato 
gerador, independentemente, do seu recebimento, e as 
despesas reconhecidas no período em que for incorrida, 
independentemente, do pagamento; 

III. Regime de Caixa: como instrumento para a apuração de 
resultado, somente considera a receita no momento de seu 
recebimento, e a despesa no momento do pagamento. 
Portanto leva em consideração a entrada e saída de dinheiro; 

IV. Regime de Caixa: determina que o resultado seja apurado ao 
final do período, considerando todas as receitas realizadas e 
despesas incorridas, não levando em consideração se foram 
recebidas ou pagas, respectivamente. 

 

Escolha a alternativa correta: 
 

A) Apenas I e IV estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas.  
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Apenas II e IV estão corretas. 
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36. Diversas são as técnicas de auditorias a serem aplicadas com 
o objetivo de obter informações válidas e satisfatórias para que 
o auditor possa fundamentar sua opinião acerca da matéria 
auditada. Assim correlacione as técnicas a seguir enumeradas 
na primeira coluna com a sua definição resumida apresentada 
na segunda coluna. 

 
1 Confirmação 
2 Inspeção Física 
3 Rastreamento 
4 Conferência de Cálculos       
5 Indagação Escrita ou Oral    

 
(   ) Uso de entrevistas e questionários junto ao pessoal 

da unidade auditada; 
(   ) Investigação minuciosa, com exame documen-tos, 

setores, unidades e procedimentos interligados, 
visando a dar segurança à opinião do auditor; 

(   ) Exame usado para testar a efetividade dos controles, 
principalmente com relação a qualidade e 
quantidade do item auditado; 

(   ) Consiste em obter confirmações das informa-ções 
externas na fonte da origem dos dados;  

(   ) Revisão das memórias de cálculos ou a confir-mação 
dos valores existentes por meio de elementos 
correlacionados com a informação. 

 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 

 

A) 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 3. 
B) 1 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5. 
C) 5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4. 
D) 5 ; 3 ; 2 ; 1 ; 4. 
 
 

37. Considerando que o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) é classificado como receita 
orçamentária, portanto, devendo ser conhecido e lançado no 
início de cada exercício financeiro. Considerando ainda, a 
existência do regime orçamentário e do regime contábil, 
aponte a alternativa correta. 

 

A) Conforme o Regime Orçamentário, esta receita deve ser 
reconhecida no momento de sua arrecadação e no Regime 
Contábil no momento do lançamento deste tributo, em função 
do fator gerador; 

B) Conforme o Regime Orçamentário, esta receita deve ser 
reconhecida no momento do lançamento e no Regime Contábil 
na fase de previsão desta receita; 

C) Conforme o Regime Orçamentário, esta receita deve ser 
reconhecida no momento do seu recolhimento e no Regime 
Contábil no momento do lançamento deste tributo, em função 
do fator gerador; 

D) O reconhecimento desta receita deve ser reconhecida no 
momento de seu lançamento, tanto no Regime Orçamentário 
quanto no Regime Contábil. 
 

 

38. Acerca das Normas Brasileiras e dos Órgãos 
Regulamentadores da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público não é correto afirmar. 
 

I. Podem ser citados como instrumentos regulamentadores no 
processo de evolução da contabilidade aplicada ao setor 
público: a Lei n.º 4.320/1964, a Lei Complementar n.º 
101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público Técnicas Aplicadas ao Setor Público e o 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;  

II. São órgãos regulamentadores da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público a: Secretaria do Tesouro Nacional (enquanto 
órgão central do sistema de Contabilidade Federal e o 
Conselho Federal de Contabilidade; 

III. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao 
setor Público devem ser obrigatoriamente aplicadas nas 
entidades do setor público, compreendidos: os governos 
nacionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos 
poderes, órgãos, secretarias, departamentos, agências, 
autarquias, fundações (instituídas e mantidas pelo poder 
público), fundos, consórcios públicos e outras repartições 
públicas congêneres das administrações direta e indireta 
(inclusive as empresas estatais dependentes), bem como os 
Conselhos Profissionais; e de forma facultativa para as 
empresas independentes e os tribunais de contas, as 
defensorias e o Ministério Público; 

IV. Dentre os fatores que impactaram a necessária evolução da 
regulamentação da contabilidade aplicada ao setor público 
foram a exigência da consolidação nacional das contas 
públicas com a adoção de conceitos e procedimentos 
reconhecidos e utilizados internacionalmente com foco no 
patrimônio, a evidenciação com qualidade dos fenômenos 
patrimoniais e um tratamento contábil padronizado dos atos e 
fatos administrativos no âmbito do setor público. 

 

Assinale a alternativa em que se encontram somente as 
assertivas incorretas: 
 

A) Apenas I, II e III; 
B) Apenas III; 
C) Apenas II e IV; 
D) Apenas I e IV 

 
 

39. As despesas relacionadas ao compromisso contratual 
assumido referente à compra parcelada de um veículo e ao 
consumo de energia elétrica são empenhadas, 
respectivamente, utilizando que modalidade de empenho: 

 
A) Ordinário e Global; 
B) Ordinário e Estimativo; 
C) Global e Estimativo; 
D) Global e Ordinário. 
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40. Concernente ao que dispõe a Lei n.°4.320/64, pode-se 
afirmar: 

 

 Todas as receitas e despesas orçamentárias autorizadas pelo 
Poder Legislativo devem constar na Lei Orçamentária pelos 
seus valores totais, sendo vedadas quaisquer deduções;  

 A lei Orçamentária conterá a discriminação da receita e da 
despesa, de forma a evidenciar a política econômico-
financeira e os programas de trabalho do governo, facilitando 
o acompanhamento e o controle dos gastos públicos;  

 As receitas e despesas orçamentárias, previstas e 
autorizadas, deverão ser demonstradas de forma centralizada 
em uma única peça para cada exercício financeiro. 

 

As assertivas mencionadas, referem-se, respectivamente, aos 
princípios orçamentários: 

 

A) Universalidade; Especificação; Anualidade e Unidade; 
B) Universalidade; Totalidade; Unidade e Periodicidade; 
C) Especificação, Universalidade; Equilíbrio e Unidade; 
D) Especificação; Universalidade; Exclusividade e Anualidade. 
 

 

41. Assinale a opção correta acerca dos procedimentos contábeis 
patrimoniais. 

 

A) É exemplo, respectivamente, de variações patrimoniais 
quantitativas aumentativas e diminutivas: a permuta de bens 
entre unidades gestoras da administração direta de um mesmo 
ente público e cancelamento de crédito de dívida ativa; 

B) A alienação em dinheiro de bens permanentes e o pagamento 
de despesa relativo a folha de pagamento dos servidores são, 
respectivamente, casos de variações patrimoniais qualitativa e 
quantitativa diminutiva; 

C) A alienação em dinheiro de bens permanentes e o pagamento 
de despesa relativo a folha de pagamento dos servidores são, 
respectivamente, casos de variações patrimoniais quantitativa 
aumentativa e quantitativa diminutiva; 

D) A emissão de uma requisição de material de consumo do 
almoxarifado e a emissão de uma nota de empenho para 
aquisição de material permanente são, respectivamente, 
exemplos de variações patrimoniais quantitativas diminutiva e 
aumentativas. 

 
 

42. Dentre os bens a seguir citados, quais os que tem o 
reconhecimento e mensuração facultativos no Patrimônio 
Público: 

 

A) Os Bens Intangíveis adquiridos por uma entidade pública; 
B) Os Bens em almoxarifados para distribuição gratuita;  
C) Os Bens de Uso Comum do Povo – De infraestrutura, 

formados ou construídos com recursos públicos; 
D) Os Bens de Uso Comum do Povo – Bens do Patrimônio 

Cultural, assim denominados em razão da sua significância 
histórica, cultural e ambiental. 

 
 
 
 

43. Quantos aos assuntos abordados nos procedimentos 
contábeis específicos, escolha a alternativa corretas. 

 

A) A contabilização da Dívida Ativa como receita orçamentária 
ocorre no ato da inscrição do crédito; 

B) No ato da inscrição da Dívida Ativa registra-se somente o 
principal do crédito, dispensando os encargos e demais 
acréscimos;  

C) Dentre as operações de créditos contratuais que podem ser 
realizadas está o Mútuo Financeiro, que corresponde a 
obtenção de recursos junto a uma instituição financeira para 
pagamento posterior acrescido de juros e demais encargos 
contratuais previstos. O registro contábil desta contratação 
envolve contas de natureza de informações de controle e 
quando do recebimento dos recursos contas de natureza 
patrimonial; 

D) Firma-se um contrato de Parceria Público-Privada na 
modalidade compartilhada, para a exploração de manutenção 
de uma rodovia, onde ambas as partes concordaram com a 
cobrança adicional de tarifa aos usuários, como 
contraprestação pecuniária; 

 
 

44. Não é correto afirmar: 
 

I. O orçamento anual é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, 
a qual estima a despesa e fixa a receita da Administração 
Pública; 

II. Os créditos destinados ao atendimento de amortização de 
dívidas públicas e os para atender o pagamento das despesas 
pensionistas e inativos estão contemplados, respectivamente, 
no orçamento de investimento e da seguridade social; 

III. O ciclo orçamentário é composto das seguintes etapas: 
elaboração do projeto; apreciação, aprovação, sanção e 
publicação; execução; e acompanhamento e avaliação; 

IV. O ciclo orçamentário não corresponde a um exercício 
financeiro; 

V. O modelo orçamentário brasileiro é composto por quatro 
instrumentos: Planejamento Estratégico, Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
 

Assinale a alternativa em que se encontram as citações 
incorretas. 
 

A) I, II e V; 
B) III, IV e V; 
C) II, III e V; 
D) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

~ 11 ~ 
 

CARGO: CONTADOR – TIPO 1 

45. A respeito da receita pública é correto afirmar? 
 

A) As receitas intraorçamentárias correntes e de capital decorrem 
de operações realizadas entre órgãos integrantes do 
orçamento fiscal e de orçamento de investimento do mesmo 
ente federativo; 

B) As receitas orçamentárias são recursos financeiros que 
ingressam no patrimônio do Poder Público, podendo ser 
classificadas como efetiva e não efetiva; 

C) As receitas recebidas referentes a locação de bens públicos, 
pertencentes ao seu patrimônio, são classificadas como 
Receitas de Capital/Patrimonial; 

D) A receita proveniente da União, repassada ao Município, 
destinada a construção de um açude na zona rural, será 
classificada no Ente Municipal como Receitas 
Correntes/Transferências Correntes 

 
 

46. Analise as descrições relacionadas com a classificação dos 
gastos públicos, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) Através da classificação econômica da despesa é 
possível identificar em que área de ação 
governamental a despesa será realizada; 

(   ) São exemplos de despesas classificadas na 
Função Encargos Especiais: Dívidas, 
Ressarcimentos e indenizações; 

(   ) São níveis da classificação econômica da 
despesa: Categoria Econômica, Grupo de 
Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, 
Função e Elemento de Despesa; 

(   ) Na atual estrutura de classificação das despesas, 
as subfunções podem ser combinadas com 
funções diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas, exceto as subfunções típicas da 
Função Encargos Especiais; 

(   ) As aquisições de livros para a Biblioteca Municipal 
e para as Bibliotecas localizadas na Escolas 
Municipais são classificadas, respectivamente, 
como material de consumo e material 
permanente. 

 
Aponte a alternativa que demonstra os itens com descrição 
incorreta. 

 
A) III, IV e V; 
B) I, IV e V; 
C) I e III; 
D) II, III e V. 
 

 
 
 
 
 
 
 

47. Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida 
aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo. 

 
1 Lei Orçamentária                     
2 Lei de Diretrizes Orçamentárias   
3 Plano Plurianual                        

 
(   ) Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes; 

(   ) Instrumento com vigência anual que tem a função de 
interligar os demais instrumentos de planejamento, 
orientando o que vai ser realmente executado; 

(   ) É composto pelo orçamento fiscal, orça-mento de 
investimento e orçamento da seguridade social; 

(   ) Contempla os programas de duração continuada 
(   ) É de iniciativa do Poder Executivo, aprovado pelo 

Poder Legislativo, compreende as metas e 
prioridades da administração pública, bem como 
dispõe sobre alterações na legislação tributária e 
estabelece as políticas de aplicação das agências de 
financeiras oficiais de fomento; 

 
A) 2, 1, 2, 3, 3; 
B) 2, 3, 1, 2, 3; 
C) 3, 1, 2, 1, 2; 
D) 3, 2, 1, 3, 2. 

 
 

48. A Lei Orçamentária Anual poderá ser alterada por meio de 
Créditos Adicionais, conforme prevê a Lei n.º 4.320/64 e 
dispõe o Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público. 
Diante do exposto, qual a alternativa está correta? 
 

A) Todos os Créditos Adicionais terão vigência adstrita ao 
exercício financeiro em que forem abertos, salvo se os 
Créditos Especiais e Extraordinários forem autorizados nos 
últimos quatro meses do exercício financeiro. 

B) Suplementares – abertos a partir do mês de julho de cada 
exercício financeiro, com vigência anual e destinados a 
atender um novo programa ainda não contemplado no 
Orçamento Anual; 

C) Extraordinários - abertos a qualquer época, sempre com 
vigência adstrita ao exercício em que foi aberto e destinados a 
atender um novo programa ainda não contemplado no 
Orçamento Anual; 

D) Especial - abertos a qualquer época, sempre com vigência 
adstrita ao exercício em que foi aberto e destinados a atender 
a fatos imprevisíveis e urgentes; 
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49. Aponte a opção correta sobre os disciplinamentos previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

A) A Lei Orçamentária e as Leis que autorizam a abertura de 
Créditos Adicionais só incluirão novos projetos após 
adequadamente atendidos os em andamento e contempladas 
as despesas de conservação do patrimônio público, nos 
termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

B) A Demonstração das Variações Patrimoniais destacará 
apenas a origem dos recursos provenientes de alienação de 
ativos; 

C) Os Municípios encaminharão suas contas à União até trinta de 
abril para que seja realizada a consolidação nacional; 

D) O Relatório de Gestão Fiscal apresenta demonstrativos 
relativos aos Resultados Nominal e Primário. Enquanto, que o 
Relatório Resumido demonstra entre outras informações a 
apuração da receita corrente líquida e o comparativo com os 
limites das despesa total com pessoal; dívidas consolidada e 
mobiliária; concessão de garantias; e operações de crédito. 

 

50. Com base nas assertivas sobre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, marque V para aquelas que considerar verdadeiras e F 
para as que considerar falsa. Em seguida marque a sequência 
correta (de cima para baixo). 

 

(   )  A responsabilidade pela gestão fiscal pressupõe a 
ação transparente e planejada, a fim de prevenir 
riscos e corrigir desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites de despesas 
como por exemplo gastos com Saúde e Educação; 

(   )  São instrumentos de transparência da gestão fiscal: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos; 

(   )  O Anexo de Metas Fiscais exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelecendo em valores 
correntes e constantes a meta para o montante da 
dívida pública para o exercício a que se refere, 
integra anualmente o projeto de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias; 

(   )  No Município de “Água Profundas”, que não possui 
Tribunal de Contas, foi apurada a Receita Corrente 
Líquida de R$ 10 milhões, o valor máximo para ser 
utilizado com despesa de pessoal do Poder 
Legislativo deste município será de R$ 600 mil; 

(   )  É nulo de pleno direito o ato autorizado, que 
ocasione aumento de despesa com pessoal, 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo poder ou órgão 
emissor.  

 

A) V, V, F, F e V; 
B) F, V, F, V e V; 
C) V, F, V, V e F; 
D) F, F, V, F e F. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


