
concurso público

002. Prova objetiva

técnico em contabilidade

�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�   Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
�   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta  imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

�   Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
�   Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�   A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�   Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do tempo de duração da prova.
�   Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 
prova, assinando termo respectivo.

�   Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado em sua carteira, para futura conferência.

�   Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

09.02.2020 | tarde

Nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Prazeres da “melhor idade”

A voz no aeroporto de Congonhas anunciou: “Clien-
tes com necessidades especiais, crianças de colo, melhor 
idade, gestantes e portadores do cartão tal terão preferên-
cia etc.”. Num rápido exercício intelectual, concluí que, não 
tendo n ecessidades especiais, nem sendo criança de colo, 
gestant e ou portador do dito cartão, só me restava a “melhor 
idade” – algo entre os 60 anos e a morte.

Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” 
é quando você pensa duas vezes antes de se abaixar para 
pegar o lápis que deixou cair e, se ninguém estiver olhan-
do, chuta-o para debaixo da mesa. Ou, tendo atravessado a 
rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho porque 
o sinal abriu e agora terá de correr para salvar a vida. Ou 
quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo do sapato 
equivale, segundo o João Ubaldo Ribeiro*, a uma modalida-
de olímpica.

Privilégios da “melhor idade” são o ressecamento da 
pele, a osteoporose, as placas de gordura no coração, a 
pressão lembrando placar de basquete americano, a falência 
dos neurônios, as baixas de visão e audição, a falta de ar, a 
queda de cabelo, a tendência à obesidade e as disfunções 
sexuais. Ou seja, nós, da “melhor idade”, estamos com tudo, 
e os demais podem ir lamber sabão.

Outra característica da “melhor idade” é a disponibilidade 
de seus membros para tomar as montanhas de estimulantes 
e antidepressivos que seus médicos lhes receitam e depois 
não conseguem retirar. Outro dia, bem cedo, um jovem casal 
cruzou comigo no Leblon. Talvez vendo em mim um ptero-
dáctilo da clássica boemia carioca, o rapaz perguntou: “Vol-
tando da farra, Ruy?”. Respondi, eufórico: “Que nada! Estou 
voltando da farmácia!”. E esta, de fato, é uma grande vanta-
gem da “melhor idade”: você extrai prazer de qualquer lugar 
a que ainda consiga ir.

(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 29.01.2012. Adaptado)

*João Ubaldo Ribeiro: escritor baiano, autor, entre várias obras, de Viva o 
povo brasileiro.

01. Considere os trechos selecionados do texto.

•   Ou quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo 
do sapato equivale, segundo o João Ubaldo Ribeiro, a 
uma modalidade olímpica. (2o parágrafo)

•   Talvez  vendo  em  mim  um  pterodáctilo  da  clássica  
boemia carioca… (último parágrafo)

Com base nesses trechos, é correto afirmar que o autor 
se serve

(A) da comparação, para evidenciar sua profunda angús-
tia por pertencer ao grupo da terceira idade.

(B) da comparação, para denunciar os poucos direitos 
garantidos por lei às pessoas idosas.

(C) da ambiguidade, para descrever as atitudes inusita-
das de seus amigos e conhecidos.

(D) do exagero, para expor o tema da velhice por meio 
de um tom leve e humorístico.

(E) do exagero, para criticar os jovens que desrespeitam 
frequentemente os mais velhos.

02. A ironia ocorre quando a palavra empregada deve e xpri-
mir ideia oposta àquela expressa pelo sentido original 
dessa palavra.

Considerando a definição, assinale a alternativa em que 
a expressão destacada foi empregada em sentido irônico 
pelo autor.

(A) A voz no aeroporto de Congonhas anunciou: “Clien-
tes com necessidades especiais…” (1o parágrafo)

(B) Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” 
é quando você… (2o parágrafo)

(C) Ou, tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho… (2o parágrafo)

(D) Privilégios da “melhor idade” são o ressecamento 
da pele, a osteoporose… (3o parágrafo)

(E) Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo 
no Leblon. (último parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase do 
s egundo parágrafo preserva o sentido original do texto.

(A) Ou, depois que atravessa a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, se bem que o sinal tenha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(B) Ou, quando atravessa a rua fora da faixa, arrepende-
-se no meio do caminho, já que o sinal abriu e agora 
terá de correr para salvar a vida.

(C) Ou, assim que atravessa a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, mesmo que o sinal tenha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(D) Ou, caso tenha atravessado a rua fora da faixa, arre-
pende-se no meio do caminho, ainda que o sinal t enha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(E) Ou, antes que atravesse a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, pois o sinal abriu e agora 
terá de correr para salvar a vida.
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Leia o texto para responder às questões de números 07 a 09.

A Ilha Fiscal

Localizada na baía de Guanabara, a ilha ganhou esse 
nome pela necessidade do estabelecimento de um posto 
a lfandegário para o controle das mercadorias importadas e 
exportadas pelo Rio de Janeiro, então capital do Império. Seu 
primeiro nome foi Ilha dos Ratos.

O projeto do posto fiscal foi do engenheiro Adolpho Del 
Vecchio e seguia alguns padrões do antigo estilo gótico.  
A i mportância da edificação não se deve, porém, à sua exis-
tência funcional, mas ao último baile do Império, em 9 de 
novembro de 1889, uma semana antes da proclamação da 
República. A festa homenageava o Chile, representado pelos 
oficiais do couraçado Almirante Cochrane, os quais visitavam 
o país.

Cerca de 5 mil pessoas participaram do baile marcado 
pela extravagância: a ilha foi enfeitada com balões venezia-
nos, lanternas chinesas e vasos franceses. Os convidados 
desciam dos barcos e eram recepcionados por moças fanta-
siadas de fadas e sereias.

Enquanto valsas e polcas alegravam os convida-
dos, as iguarias eram servidas em pratos ornamentados 
com flores e frutas exóticas, e os convidados consumiam 
r obustíssimo cardápio: 800 quilos de camarão, 1 300 frangos,  
500 perus, 64 faisões, 1 200 latas de aspargos, 20 mil san-
duíches, 14 mil sorvetes, além de litros de cerveja, cham-
panhe e bebidas diversas.

Ao chegar, o imperador Pedro II teria tropeçado e quas e 
levado um tombo. Ao recompor-se, teria dito: “O monarca 
e scorregou, mas a monarquia não caiu”.

Não distante dali, os republicanos colocavam os últimos 
pregos no caixão da monarquia moribunda.

(Texto baseado na obra de Márcio Cotrim.  
Revista Língua Portuguesa, julho de 2014. Adaptado)

07. De acordo com as informações do texto, é correto  
afirmar que

(A) a escolha da arquitetura gótica para a construção 
do posto alfandegário seguia a moda vigente no 
século XIX.

(B) o baile de novembro de 1889 na Ilha Fiscal não teve o 
fausto característico das tradicionais festas imperiais.

(C) a convicção de D. Pedro II a respeito do poder da 
monarquia mostrou-se infundada em vista dos fatos 
sucessivos ao baile.

(D) os oficiais chilenos receberam tratamento diferencia-
do, uma vez que foram recebidos por moças vesti-
das de fadas e de sereias.

(E) os protestos violentos organizados pelos republica-
nos contra a monarquia acirraram após a realização 
do baile na Ilha Fiscal.

04. As expressões destacadas apresentam, respectivamente, 
sentido próprio e sentido figurado na alternativa:

(A) … você extrai prazer de qualquer lugar a que 
aind a consiga ir. (último parágrafo) / Ou seja, nós, 
da “m elhor idade”, estamos com tudo, e os demais 
p odem ir lamber sabão. (3o parágrafo)

(B) Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo 
no Leblon. (último parágrafo) / “Clientes com neces-
sidades especiais, crianças de colo… (1o parágrafo)

(C) … é a disponibilidade de seus membros para tomar 
as montanhas de estimulantes e antidepressivos… 
(4o parágrafo) / Num rápido exercício intelectual, 
concluí que… (1o parágrafo)

(D) “Voltando da farra, Ruy?”. (último parágrafo) / … as 
placas de gordura no coração, a pressão lembrando 
placar de basquete… (3o parágrafo)

(E) … que seus médicos lhes receitam e depois não con-
seguem retirar. (último parágrafo) / e, se ninguém 
estiver olhando, chuta-o para debaixo da mesa.  
(2o parágrafo)

05. Assinale a alternativa em que a pontuação pode ser 
m odificada de acordo com a norma-padrão e sem alterar 
o sentido do texto.

(A) Ponto e vírgula em: Num rápido exercício intelectual; 
concluí que, não tendo necessidades especiais…

(B) Parênteses em: … você pensa duas vezes antes de 
(se abaixar) para pegar o lápis que deixou cair…

(C) Travessões em: … o singelo ato de dar o laço no 
pé esquerdo do sapato equivale – segundo o João 
Ubaldo Ribeiro – a uma modalidade…

(D) Ponto final em: “Voltando da farra, Ruy.”

(E) Reticências em: “Que nada… Estou voltando da far-
mácia…”

06. De acordo com o emprego e a colocação dos pronomes 
estabelecidos pela norma-padrão, a expressão destaca-
da na frase pode ser substituída pela expressão entre 
parênteses na alternativa:

(A) Quando encontrou o jovem casal, o autor voltava da 
farmácia. (encontrou-o)

(B) Os integrantes da “melhor idade” são aqueles que 
mais enfrentam hipertensão e queda de cabelo. 
(enfrentam-nas)

(C) Em Congonhas, o autor subitamente ouviu o anún-
cio de embarque. (ouviu-o)

(D) É difícil, quando se está mais velho, abaixar para 
p egar um objeto. (pegar-lhe)

(E) Feitas as constatações, resta ao autor incluir-se no 
grupo da “melhor idade”. (resta-lhe)
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raciocínio Lógico

11. Os carregadores trouxeram o armário e o instalador não 
chegou. A negação lógica dessa afirmação é:

(A) se os carregadores não trouxeram o armário, então 
o instalador chegou.

(B) os carregadores não trouxeram o armário e o insta-
lador chegou.

(C) se o instalador não chegou, então os carregadores 
não trouxeram o armário.

(D) os carregadores não trouxeram o armário ou o insta-
lador chegou.

(E) os carregadores trouxeram o armário ou o instalador 
não chegou.

12. No diagrama a seguir, considere que há elementos em 
todas as seções e interseções.

Nessa situação, é verdade afirmar que

(A) todo elemento de P, que não é elemento de R, é ele-
mento de Q.

(B) todo elemento de Q, que não é elemento de R, não 
é elemento de P.

(C) todo elemento de R, que é elemento de Q, não é 
elemento de P.

(D) qualquer elemento de P, que não é elemento de Q, é 
elemento de R.

(E) todo elemento de R, que não é elemento de Q, é 
elemento de P.

08. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa:

(A) A Ilha Fiscal era um posto alfandegário no Rio de 
Janeiro, à época capital do Brasil.

(B) Em meio à valsas e polcas, todos os convidados se 
d ivertiam pelos salões ricamente decorados.

(C) A autoria do projeto, que tem influências europeias, é 
atribuída à Adolpho Del Vecchio.

(D) A festa, dedicada à receber cinco mil pes soas, foi um 
marco de extravagância.

(E) Devido à uma necessidade de controle das mercado-
rias, a Ilha dos Ratos transformou-se em Ilha Fiscal.

09. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e 
nominal segue a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) O cardápio incluía inúmeras iguarias, que chegava aos 
convidados em pratos decorados com flores e frutos.

(B) Homenageadas pela festa, a comitiva chilena era for-
mada por oficiais do couraçado Almirante Cochrane.

(C) A fiscalização das mercadorias importadas e expor-
tadas eram essencial para a atividade econômica do 
Império.

(D) Na noite de novembro de 1889 participava do último 
e histórico baile imperial cinco mil convidados.

(E) Por conta dos avanços das ideias republicanas, 
e screviam-se as últimas linhas do período imperial 
no Brasil.

10. Suponha que a foto e o texto a seguir façam parte de um 
informativo turístico.

(http://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ 
ponto-turistico/1037/Pontos%20Tur%C3%ADsticos/ilha-fiscal)

Os interessados     conhecer a Ilha Fiscal devem se 
dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o Espaço 
Cultural da Marinha,     qual partem as embarcações 
que conduzem os turistas à Ilha para uma visita monitora-
da,     duração é de, aproximadamente, duas horas.

Para que o texto esteja redigido em conformidade com 
a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, 
respectivamente, por:

(A) a … no … com a qual a

(B) a … ao … cuja

(C) com … do … onde

(D) em … do … cuja

(E) em … no … com a qual a
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r a s c u n h o13. Se as providências foram tomadas, então não houve pro-
blema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a 
essa é:

(A) As providências foram tomadas e não houve problema.

(B) Se houve problema, então as providências não 
f oram tomadas.

(C) Houve problema ou as providências não foram 
t omadas.

(D) Se as providências não foram tomadas, então houve 
problema.

(E) As providências não foram tomadas e houve problema.

14. Considere as afirmações e os respectivos valores lógicos 
atribuídos a cada uma delas.

I. Francisco é advogado e Gerson é analista. FALSA

II. Gerson é analista ou Hugo é engenheiro. VERDADEIRA

III. Se Francisco é advogado, então Igor é jornalista. 
FALSA

IV. Se Joel é assistente, então Hugo não é engenheiro. 
VERDADEIRA

V. Se Lucas é técnico, então Joel é assistente. VER-
DADEIRA.

A partir dessas informações, é correto concluir que

(A) Lucas é técnico.

(B) Joel não é assistente.

(C) Igor é jornalista.

(D) Hugo não é engenheiro.

(E) Gerson é analista.

15. Na sequência: 32, 64, 48, 96, 72, 144, 108, …, o primeiro 
termo que é um número ímpar é o

(A) 9o termo.

(B) 10o termo.

(C) 11o termo.

(D) 12o termo.

(E) 13o termo.
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noções de informática 

16. Em um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original, dentro da pasta Documentos existe uma pasta 
chamada Temp e dentro dela existe um único arquivo chamado Anotações.txt. Um usuário abriu esse arquivo usando o Bloco 
de Notas. Em seguida, e sem fechar o Bloco de Notas, o usuário abriu o Windows Explorer, selecionou essa pasta Temp 
e pressionou a tecla DEL. Assinale a alternativa correta sobre o resultado de pressionar a tecla DEL e confirmar quaisquer 
perguntas feitas eventualmente pelo Windows.

(A) A pasta não será apagada porque o arquivo Anotações.txt está aberto.

(B) A pasta será apagada, tendo sido enviada para a Lixeira.

(C) A pasta será apagada em definitivo, não sendo enviada para a Lixeira.

(D) A pasta ficará oculta, tendo sido enviada para a Lixeira.

(E) O arquivo Anotações.txt será apagado, tendo sido enviada para a Lixeira, deixando a pasta completamente vazia.

17. Em um documento em branco no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, com alinhamento de texto à esquerda, 
um usuário executou as seguintes ações, na sequência apresentada:

I. Digitou Microsoft;
II. Clicou no ícone de alinhamento direita;

III. Pressionou a barra de espaços e digitou Word;
IV. Clicou no ícone de alinhamento centralizado;
V. Pressionou a barra de espaços e digitou 2010.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.
               

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Microsoft 2010 Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft Word 2010

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft Word 2010

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft 2010 Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft

2010

Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716
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20. Usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração 
original, um usuário redigiu uma mensagem de correio ele-
trônico e a salvou. Por padrão, a mensagem foi armazena-
da na pasta Rascunhos. No dia seguinte, o usuário abriu 
essa mensagem e, pronto para enviá-la, com todos os 
campos obrigatórios preenchidos, clicou no botão Enviar. 
Considerando que a operação ocorreu sem erros, a men-
sagem            na pasta Rascunhos e            na 
pasta            .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do enunciado.

(A) permanece … foi copiada … Itens enviados

(B) não existe mais … foi gravada … Caixa de Saída

(C) permanece … não existe … Itens enviados

(D) permanece … não existe … Caixa de Saída

(E) não existe mais … foi gravada … Itens enviados

LegisLação aPLicada ao sus

Em 1986, uma caseira de uma casa, em uma cidade praiana, 
sentiu-se mal após o almoço. Seu marido resolveu levá-la a um 
serviço de saúde e sabia que ela só seria atendida se compro-
vasse um vínculo formal de emprego. Assim, de posse de sua 
carteira profissional, a levou para um serviço de saúde perto da 
casa. Transponha essa mesma situação para 2020.

21. Assinale a alternativa correta, considerando o enunciado.

(A) A caseira será atendida, mesmo sem carteira profis-
sional, pois, há 10 anos, os serviços de emergência 
do Sistema Único de Saúde (SUS) atendem a qual-
quer pessoa.

(B) A caseira não precisa levar comprovante de vínculo 
empregatício, pois desde 1988, com a criação do 
SUS, o acesso aos serviços e às ações de saúde 
é universal.

(C) Graças a um dos princípios do SUS, que é a inte-
gralidade, a caseira tem acesso gratuito a qualquer 
serviço de saúde.

(D) Atualmente, a caseira seria atendida apenas em 
uma unidade da atenção básica de saúde se tivesse 
consulta agendada.

(E) A caseira será prontamente atendida pelo SUS, mas 
se necessitar de algum exame, será encaminhada a 
um serviço do setor privado conveniado.

18. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 
2010, em sua configuração original:

1

2

3

4

5

A

98

61

25

77

83

Assinale a alternativa em que as duas funções apresen-
tadas irão produzir o mesmo resultado.

(A) =CONT.NÚM(A1:A5) e =CONT.VAZIO(A1:A5)

(B) =SOMA(A1:A5) e =MÉDIA(A1:A5)

(C) =MÁXIMO(A1:A5) e =MAIOR(A1:A5)

(D) =MAIOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5)

(E) =MENOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5)

19. Tem-se uma imagem do Microsoft PowerPoint 2010, em 
sua configuração original, representando o modo de exi-
bição do apresentador.

Assinale a alternativa com o conteúdo que é exibido na 
área destacada com um quadrado tracejado.

(A) O slide atual que está sendo exibido na apresenta-
ção.

(B) As anotações do apresentador.

(C) A prévia do próximo slide que será exibido na apre-
sentação.

(D) A gravação da apresentação em formato de vídeo.

(E) O histórico do último slide que foi exibido na apre-
sentação.
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24. Verifica-se que um município de pequeno porte não tem 
Conselho Municipal de Saúde. Segundo a Resolução  
no 453/12 do Conselho Nacional de Saúde,

(A) o Conselho Estadual de Saúde deve, junto com o 
executivo municipal, convocar e realizar a Conferên-
cia Municipal de Saúde, que terá como um de seus 
objetivos a estruturação e composição do Conselho 
Municipal.

(B) a população deve escolher as pessoas mais neces-
sitadas materialmente, para que passem a exercer 
a função de conselheiros de saúde e a receber os 
honorários previstos em legislação.

(C) o Conselho Estadual de Saúde deve auxiliar o execu-
tivo municipal, na preparação do edital de convocação 
da eleição, incluindo a exigência de que os candidatos 
para o Conselho devem ter flexibilidade no trabalho, 
para se ausentarem e poderem participar.

(D) a Secretaria Estadual de Saúde deve nomear uma 
comissão eleitoral para que prepare o edital de con-
vocação dos candidatos e realize a eleição.

(E) a Secretaria Municipal de Saúde deve convocar uma 
assembleia na qual voluntários podem se candidatar 
e serem eleitos como conselheiros de saúde.

25. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

(A) tem como fonte de dados os atestados de óbito.

(B) fornece dados sobre óbitos, desde que decorrentes 
de causas naturais.

(C) tem várias fontes de dados, entre as quais a dos  
hospitais.

(D) se confunde com o Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (SINAN).

(E) é alimentado por um órgão federal.

22. Em um município, a Secretaria de Saúde resolve parti-
cipar de uma grande feira, na qual haverá venda de ali-
mentos orgânicos da região, divulgação de iniciativas de 
atividades econômicas, educacionais e sanitárias. Alguns 
munícipes ficam descontentes e entram com uma petição 
administrativa, reclamando que não caberia à pasta da 
Saúde participar de um evento sem relação com a saúde. 
Assinale a alternativa correta.

(A) A participação da Secretaria de Saúde do município 
deveria ter sido discutida na Comissão Intergestores 
Bipartite.

(B) Atividades como essa feira só poderiam ter a par-
ticipação da Secretaria de Saúde se tivessem sido 
aprovadas na Câmara Municipal.

(C) Os munícipes descontentes têm razão, pois a ener-
gia e recursos deveriam ser concentrados em ativi-
dades de recuperação da saúde dos adoecidos.

(D) A iniciativa da Secretaria de Saúde, no caso, é coe-
rente com o conceito de que saúde de uma comuni-
dade tem relação com aspectos econômicos, sociais 
e culturais.

(E) A Secretaria de Saúde só poderia participar de uma 
iniciativa dessa natureza se todas as questões de 
atendimento estivessem resolvidas.

23. Uma fábrica de médio porte, situada em um bairro popu-
loso, incomoda os vizinhos pelo ruído que se irradia de 
dentro. A população se reúne para discutir a qual institui-
ção deveria apresentar uma reclamação. Nesse caso, a 
população deve

(A) apresentar uma queixa ao Ministério P úblico do  
Trabalho, que deve intervir diretamente nesses casos.

(B) apresentar uma reclamação aos auditores fiscais do 
trabalho, que têm atribuição exclusiva para fiscalizar 
a empresa e exigir mudanças.

(C) fazer uma comissão de moradores para exigir a 
m udança das condições de trabalho.

(D) conversar com um vereador que se disponha a ela-
borar um projeto de lei que proíba a existência de 
uma empresa que emita ruído tão elevado.

(E) apresentar uma queixa à Prefeitura que tem atribuição 
de fiscalizar e intervir nas condições de trabalho que, 
além de incomodar os moradores, causam d oenças 
nos trabalhadores.
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28. Assinale a alternativa que está em conformidade com o 
Estatuto da EBSERH no que diz respeito à sua Diretoria.

(A) Ela é composta pelo Presidente e até seis Diretores.

(B) Os seus diretores não poderão ser reconduzidos ao 
cargo.

(C) Os seus membros terão direito a 60 dias de licença 
remunerada, podendo optar pela sua conversão em 
espécie.

(D) Em caso de vacância ou impedimento do seu Presi-
dente, o cargo ficará vago até nova nomeação pelo 
Ministro da Saúde.

(E) É sua competência opinar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social.

29. Segundo o Estatuto da EBSERH, a atividade de monito-
rar a qualidade e integridade dos mecanismos de con trole 
i nterno, das demonstrações financeiras e das informa-
ções e medição divulgadas pela EBSERH, é atribuição

(A) da Fiscalização Integrada.

(B) da Controladoria Fiscal.

(C) da Fiscalização Tributária.

(D) da Gestão Avaliativa.

(E) do Comitê de Auditoria.

30. Joquebede é cidadão brasileiro e pretende apresentar 
uma denúncia de descumprimento ao Código de Ética e 
Conduta da EBSERH. Nessa hipótese, é correto afirmar 
que Joquebede

(A) não poderá fazer a denúncia aos próprios órgãos da 
EBSERH, uma vez que o cidadão não detém essa 
competência.

(B) poderá fazer a denúncia, sob a condição de anoni-
mato e sigilo das informações, diretamente à Ouvi-
doria da EBSERH, órgão interno competente para 
recebê-la.

(C) deverá encaminhar a sua denúncia ao Ministério 
P úblico, que é o órgão responsável para apuração 
da denúncia.

(D) poderá fazer a denúncia pela intranet e internet, com 
sigilo e confidencialidade das informações, mesmo 
que não seja funcionário da EBSERH.

(E) deverá, primeiro, registrar um boletim de ocorrência 
na Delegacia e depois apresentar esse documento 
perante o órgão interno competente da EBSERH.

LegisLação aPLicada à eBserH

26. Considerando o disposto, expressamente, na Lei  
no 12.550/2011, é correto afirmar que a EBSERH

(A) é um órgão administrativo pertencente à estrutura 
interna do Ministério da Educação.

(B) tem sua sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, 
e não poderá ter escritório, representação ou filiais 
em outras unidades da Federação.

(C) é dotada de personalidade jurídica de direito priva-
do e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúd e, com prazo de duração indeterminado.

(D) exerce atividades de prestação de serviços de 
a ssistência à saúde e estarão inseridas integral e 
e xclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saú-
de – SUS.

(E) não terá direito ao ressarcimento das despesas com 
o atendimento de consumidores e respectivos depen-
dentes de planos privados de assistência à saúde.

27. Na hipótese de uma instituição pretender contratar os 
serviços da EBSERH, a Lei no 12.550/2011 estabelece 
que a contratação

(A) poderá ser efetivada por órgãos da Administração 
P ública, para realizar atividades relacionadas ao o bjeto 
social da EBSERH, sendo obrigatória a licitação.

(B) poderá ser efetivada com as universidades ou admi-
nistradoras de planos de saúde, desde que tenha 
a utonomia para cobrar pelos seus serviços.

(C) firmada deve ser divulgada amplamente por intermé-
dio dos sítios da EBSERH e da entidade contratante 
na internet.

(D) poderá se destinar à prestação de serviços de apoio 
à gestão de hospitais universitários e federais, veda-
da a contratação por outras instituições, ainda que 
congêneres.

(E) poderá ser concretizada com instituições públicas, 
da mesma área de atuação, sendo vedadas a essas 
instituições ceder servidores à EBSERH para o exer-
cício das atividades contratadas.
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32. O resultado do período, totalizou, em R$,

(A) 30.798,00.

(B) 31.848,00.

(C) 34.848,00.

(D) 35.298,00.

(E) 37.848,00.

33. O ativo não circulante desta entidade totalizou, em R$,

(A) 785.000,00.

(B) 835.000,00.

(C) 995.000,00.

(D) 1.051.000,00.

(E) 1.071.000,00.

34. Desconsiderando o resultado do exercício, o patrimônio 
líquido da entidade totalizou, em R$,

(A) 800.000,00.

(B) 805.000,00.

(C) 833.652,00.

(D) 838.652,00.

(E) 873.500,00.

35. Sabendo-se que o saldo do estoque de produtos acaba-
dos em 31.12.2018 totalizava R$ 100.000,00, o valor dos 
produtos acabados em 2019, totalizou, em R$,

(A) 135.000,00.

(B) 160.000,00.

(C) 195.000,00.

(D) 255.000,00.

(E) 260.000,00.

36. Uma entidade comercial adquiriu, à vista, 100 unidades 
de mercadorias para a revenda. Sabe-se que a entidade 
pagou o valor de R$ 60.000,00 pelas mercadorias, in-
cluindo impostos recuperáveis com alíquota de 15%.

Considerando a situação descrita, o custo unitário do es-
toque de mercadorias para revenda é, em R$,

(A) 500,00.

(B) 510,00.

(C) 600,00.

(D) 610,00.

(E) 690,00.

conhecimentos esPecíficos

31. Assinale a alternativa correta.

(A) Controle de recurso econômico é a capacidade pre-
sente de direcionar o uso do recurso econômico e de 
obter os benefícios econômicos que podem fluir dele.

(B) Desreconhecimento é a inclusão de parte de uma re-
ceita ou despesa do Balanço Patrimonial.

(C) Direito sobre o Patrimônio Líquido é o direito sobre 
a participação nos ativos após deduzidos todos os 
resultados abrangentes.

(D) Recurso econômico é a retirada de parte ou da tota-
lidade de um ativo ou passivo na demonstração de 
resultado de uma entidade.

(E) Valor contábil é a soma de ativos, passivos, patrimônio 
líquido, receitas e despesas que possuem característi-
cas compartilhadas.

O Balancete de verificação da Cia. ABC em 31.12.2019 deverá 
ser utilizado para responder às questões de números 32 a 35.

Balancete de Verificação em R$
Bancos 20.000,00
Caixa 10.000,00
Capital 800.000,00
Clientes 35.000,00
Custo do Produto Vendido 195.000,00
Depreciação acumulada 15.000,00
Despesa com IR e CSLL 17.952,00
Despesa de Depreciação 5.500,00
Despesas de vendas e administrativas 45.000,00
Despesas financeiras 1.250,00
Devolução de vendas 3.000,00
Edificações 400.000,00
Empréstimos de curto prazo 68.000,00
Estoque de produtos acabados 160.000,00
Estoque de produtos em elaboração 56.000,00
Estoques de matéria-prima 20.000,00
Fornecedores 60.000,00
Investimentos em títulos públicos 50.000,00
Móveis e equipamentos 100.000,00
Perda Estimada de Crédito de Liquidação 
Duvidosa (ativo) 4.500,00

Perda Estimada de Crédito de Liquidação 
Duvidosa (resultado) 450,00

Propriedades para investimentos 300.000,00
Receitas 300.000,00
Receitas Financeiras 3.000,00
Reservas de Capital 33.652,00
Reservas de Lucros 5.000,00
Salários a Pagar 130.000,00
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39. O pagamento de fornecedores no período totalizou, em R$,

(A) 50.000,00.

(B) 60.000,00.

(C) 67.000,00.

(D) 230.000,00.

(E) 340.000,00.

40. O pagamento de salários no período, em R$, foi de

(A) 54.000,00.

(B) 66.000,00.

(C) 90.000,00.

(D) 120.000,00.

(E) 156.000,00.

41. O capital circulante líquido da Cia XXX no início do período 
é, em R$,

(A) 17.000,00, negativo.

(B) 17.000,00, positivo.

(C) 22.000,00, negativo.

(D) 92.000,00 positivo.

(E) 92.000,00, negativo.

42. Uma entidade comercial contratou antecipação de re-
cebíveis em uma instituição financeira em 02.01.2019 
com prazo de 8 meses. Sabe-se que foram antecipados  
R$ 200.000,00 em duplicatas e que a instituição financei-
ra depositou, na conta corrente da entidade, o valor de 
R$193.767,20.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o re-
gistro contábil inicial dessa operação na entidade comer-
cial, em R$.

(A) D: Bancos – 200.000,00
C: Duplicatas descontadas – 200.000,00

(B) D: Bancos – 193.767,20
C: Clientes – 193.767,20

(C) D: Bancos – 193.767,20
D: Despesa com juros – 6.232,80
C: Clientes – 200.000,00

(D) D: Bancos – 193.767,20
D: Despesa com juros – 6.232,80
C: Duplicatas descontadas – 200.000,00

(E) D: Bancos – 193.767,20
D: Encargos financeiros a apropriar – 6.232,80
C: Duplicatas descontadas – 200.000,00

37. Uma entidade contratou e pagou serviços especializa-
dos, em 02.01.20X0, pelo valor de R$ 100.000,00. Sabe-
-se que, contratualmente, esses serviços serão presta-
dos em 02.03.20X0, 02.08.20X0 e 30.11.20X0.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o regis-
tro contábil dessa transação econômica em 02.01.20X0, 
em R$,

(A) D: Despesas antecipadas – 100.000,00
C: Bancos – 100.000,00

(B) D: Despesas gerais – 100.000,00
C: Bancos – 100.000,00

(C) D: Despesas antecipadas – 100.000,00
C: Contas a pagar – 100.000,00

(D) D: Despesas gerais – 100.000,00
C: Contas a pagar – 100.000,00

(E) D: Bancos – 100.000,00
C: Receita antecipada – 100.000,00

38. Uma entidade comercial adquiriu equipamentos para 
utilização em sua atividade operacional no valor de  
R$ 450.000, à vista. Para que os equipamentos estives-
sem disponíveis para utilização em 02.01.2019, a enti-
dade incorreu em gastos com frete e com instalação 
no valor de R$ 450,00 e R$ 1.750,00, respectivamente. 
Conforme especificações do fabricante, a vida útil des-
ses equipamentos é de 7 anos, e o seu valor residual de  
R$ 4.500,00.

A despesa de depreciação mensal desses equipamen-
tos, em R$, será de, aproximadamente,

(A) 5.303,60.

(B) 5.308,90.

(C) 5.329,80.

(D) 5.357,14.

(E) 5.383,30.

Os dados a seguir, em R$, são referentes à Cia XXX e serão 
utilizados para responder às questões de números 39 a 41.

 Saldo inicial Saldo final
Caixa 10.000,00 20.000,00

Bancos 35.000,00 60.000,00

Mercadorias 50.000,00 100.000,00

Fornecedores 67.000,00 7.000,00

Salários a pagar 120.000,00 156.000,00

Informações adicionais do período:

Custo da Mercadoria Vendida: R$ 230.000,00.
Despesa com Salários: R$ 90.000,00.
Despesa com Depreciação: R$ 1.560,00.
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47. É exemplo de mutações internas do patrimônio líquido:

(A) Alienação de partes beneficiárias.

(B) Apuração de lucro líquido.

(C) Integralização de capital com reservas.

(D) Integralização de capital em dinheiro.

(E) Venda de imobilizado com prejuízo.

48. O quadro a seguir apresenta o risco e o retorno de deter-
minados ativos do mercado no último ano:

Ativo Risco Retorno
F Alto 20%

G Médio 10%

H Baixo 10%

I Baixo 5%

J Alto 5%

K Médio 8%

L Médio 6%

M Alto 30%

Um investidor racional e totalmente avesso ao risco, ao 
analisar o quadro acima, investirá no ativo:

(A) F.

(B) H.

(C) I.

(D) K.

(E) M.

49. No lucro real, a empresa tem duas opções de escolha em 
relação à periodicidade.

Assinale a alternativa que representa as periodicidades 
permitidas pela lei.

(A) Trimestral definitiva e anual com antecipações men-
sais em bases estimadas.

(B) Trimestral definitiva e anual com antecipações men-
sais em bases provisionadas.

(C) Trimestral definitiva e trimestral com antecipações 
mensais em bases estimadas.

(D) Trimestral irrevogável e anual com antecipações 
mensais em bases estimadas.

(E) Trimestral irrevogável e semestral com antecipações 
mensais em bases estimadas.

50. Conforme o Decreto no 5.450 de 2005, caberá ao pregoeiro:

(A) auditar o contrato com o fornecedor.

(B) credenciar-se no SICAF para os certames promovidos.

(C) empenhar, liquidar e pagar a despesa do pregão.

(D) indicar o vencedor do certame.

(E) remeter, no prazo estabelecido, a proposta e seus 
anexos para análise da administração pública.

43. Uma entidade assinou contrato com o cliente e recebeu, 
à vista, o valor de R$ 670.000,00 em 01 de novembro 
de 2019. No contrato estavam previstos a entrega de um 
bem e a prestação de dois serviços, um de instalação e 
o outro de manutenção. Sabe-se que o bem foi entregue 
em 01 de dezembro de 2019, que a instalação foi reali-
zada em 10 de dezembro de 2019 e que a manutenção 
será realizada em 01 de julho de 2020. O preço do bem, 
da instalação e da manutenção são, respectivamente,  
R$ 500.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 70.000,00.

A receita bruta dessa entidade, em 2019, totalizou, em R$,

(A) 70.000,00.

(B) 100.000,00.

(C) 500.000,00.

(D) 600.000,00.

(E) 670.000,00.

44. A taxa composta anual equivalente a 10% ao semestre 
é, em percentual,

(A) 4,90.

(B) 10,00.

(C) 21,00.

(D) 33,10.

(E) 100,00.

45. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um 
exemplo de reserva de capital.

(A) Alienação de bônus de subscrição.

(B) Gasto na emissão de ações.

(C) Reserva de reavaliação.

(D) Reserva estatutária.

(E) Reserva legal.

46. Uma companhia aberta apurou lucro líquido no valor de 
R$ 155.000,00 no último exercício. Considerando que o 
estatuto prevê a distribuição obrigatória de 30% do lucro 
na forma de dividendos e que o saldo de reservas de  
lucros do exercício anterior é igual a zero, assinale a  
alternativa que apresenta corretamente o valor, em R$,  
do dividendo obrigatório do período.

(A) 44.175,00.

(B) 46.500,00.

(C) 73.625,00.

(D) 77.500,00.

(E) 155.000,00.
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