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Cargo 128 – Analista Administrativo – Contabilidade  
INSTRUÇÕES 
 
• 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 uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico 

estão corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Os homens se educam entre si. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da 
prova. 

• Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da 
sala. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e 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 nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim:

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
8/12/2013 

 
15 horas 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 10 

 
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
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Qualidade de vida e saúde como valor existencial 
 
 Qualidade de vida é uma noção eminentemente 
humana, subjetiva e polissêmica que se refere ao bem-estar 
que os indivíduos e a coletividade encontram na vida 
familiar, amorosa, social e ambiental. Do ponto de vista 
sociológico, a qualidade de vida pode ser definida como o 
padrão que uma sociedade determina e para o qual se 
mobiliza para conquistar, por meio de políticas públicas e 
sociais, o desenvolvimento humano, as liberdades individuais 
e coletivas e as mudanças positivas no modo e no estilo de 
vida e nas condições sociais.  
 Apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de 
vida não é etérea, mas também não é estática. Nos últimos 40 
anos foram desenvolvidos indicadores e parâmetros para 
operacionalizá-la. O mais universal desses instrumentos é o 
chamado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 
critica a medida do desenvolvimento apenas pelo Produto 
Interno Bruto (PIB) e mede valores qualitativos, como nível 
de renda, saúde e educação e longevidade, buscando 
comparabilidade entre as sociedades em que o índice é 
adotado.  
 No Brasil, desde o final dos anos 1980, 
desenvolveram-se instrumentos que medem a qualidade de 
vida a partir da compreensão das desigualdades, das 
heterogeneidades e estratificações sociais do País e das 
microrrealidades municipais e estaduais.  
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, 
em 1993, o protocolo The world health organization quality 

of life assessment (WHOQOL) que avalia seis domínios de 
bem-estar – o físico, o psicológico, o do nível de 
independência, o das relações sociais, o do meio ambiente e o 
dos aspectos religiosos – por meio de indicadores. A partir de 
então, pesquisadores da área passaram a realizar estudos com 
vários tipos de pacientes.  
 Mas existem muitas críticas sobre o uso desse 
conceito na área médica, como mostra uma revisão realizada 
por Thomas M. Gill e Alvan R. Feinstein e publicada no The 

Journal of American Medical Association (JAMA), segundo 
os quais o uso do termo qualidade de vida para analisar 
valores e percepções dos pacientes cria dúvidas, confusão e 
incompreensão entre os profissionais, os pesquisadores, os 
gestores e entre os próprios doentes. Isso se deve, segundo os 
estudiosos, à falta de clareza quanto às bases conceituais para 
desdobrar a métrica de tal conceito. 

Como observação final, pode-se dizer que qualidade 
de vida, seja como noção sociológica, seja em seu uso 
instrumental nos protocolos médicos, ainda carece de 
bastante investimento teórico para se transformar em um 
conceito epistemologicamente forte. 

 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. In: Revista Ciência & Saúde Coletiva. 

Editorial, vol.18, no 7, Rio de Janeiro, jul. 2013, com adaptações.

QUESTÃO 1 ________________________  
Português Clara Etiene 1 
É correto afirmar que, para o autor do texto, o conceito de 
qualidade de vida é 
 

(A) confuso e polissêmico. 
(B) incompreensível e ambíguo. 
(C) irônico e obscuro. 
(D) diverso e polissêmico. 
(E) forte e polêmico. 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
Português Clara Etiene X 
Com base nas informações do texto, a respeito dos 
parâmetros e estudos desenvolvidos para operacionalizar a 
noção de qualidade de vida, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A sociologia concebe a qualidade de vida como meio 
necessário ao bem-estar social. 

(B) O PIB é um dos indicadores mais adequados para a 
definição de padrões de qualidade de vida, dada sua 
objetividade e abrangência. 

(C) A OMS publicou, em 1993, um conjunto de seis 
indicadores para descrever a noção de bem-estar, o 
que tornou o conceito amplamente aceito pela 
comunidade científica. 

(D) A publicação JAMA não reconhece nenhum dos 
indicadores e estudos sobre qualidade de vida, por 
serem imprecisos e superficiais. 

(E) O IDH é um indicador universalmente utilizado e 
permite comparar diferentes sociedades a partir de 
quatro diferentes aspectos qualitativos. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
Português Clara Etiene X 
Assinale a alternativa que apresenta a reescritura do período 
“Apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de vida não 
é etérea, mas também não é estática.” (linhas 11 e 12), sem 
que haja alteração de sentido. 
 

(A) Ainda que o conceito de qualidade de vida seja 
amplo, ele não é cósmico, e também não é inerte. 

(B) Embora a ideia de qualidade de vida tenha múltiplos 
sentidos, ela nega sua mobilidade e pureza. 

(C) Mesmo que polissêmica, a definição de qualidade de 
vida não é eterna, mas também não é estática. 

(D) A despeito da variedade de sentidos, a noção de qualidade 
de vida não é etérea, mas também não é imóvel.  

(E) O sentido de qualidade de vida não é etéreo e nem inerte, 
independentemente da imprecisão de significados. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
Português Clara Etiene X 
Considerando a construção sintática presente no terceiro 
parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O pronome “se” (linha 22) tem valor reflexivo e 
funciona como objeto direto. 

(B) A expressão “No Brasil” (linha 21) desempenha 
função de adjunto adverbial de tempo. 

(C) A expressão “desde o final dos anos 1980” (linha 21) 
desempenha função sintática de adjunto adverbial de 
circunstância. 

(D) O pronome relativo “que” (linha 22) se refere a Brasil. 
(E) O substantivo “instrumentos” (linha 22) desempenha 

função de sujeito da voz passiva. 
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Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
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O SUS precisa de Mais Médicos e de Muito Mais! 
 

 As manifestações de rua e as consequentes respostas 

governamentais têm gerado um intenso debate na sociedade 

sobre as políticas públicas, entre elas, as de saúde. Para o 

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), o momento é 

de celebração do aperfeiçoamento e do aprofundamento da 

democracia brasileira. Nossa contribuição nesse debate expõe 

nossas posições para o setor da saúde brasileira, cotejadas ao 

programa Mais Médico, que o governo apresenta como 

estratégia para atendimento das demandas populares. 

 É imprescindível reconhecer que a assistência à 

saúde é dependente dos trabalhadores da saúde e de sua 

capacidade de produzir o cuidado. Em uma época em que se 

supervalorizam as máquinas, os exames e a tecnologia, é 

necessário reafirmar que saúde se faz com gente. Todas as 

profissões da saúde são fundamentais para uma assistência 

integral, ou seja, é a equipe de saúde que será capaz de 

atender e resolver todos os problemas apresentados pela 

população. 

 Entretanto, é consenso entre os gestores de todas as 

esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) que, entre todas as 

categorias profissionais da saúde, os médicos são os mais 

difíceis de prover nos serviços públicos de saúde. A 

população também reconhece esse problema quando aponta, 

como mostrou recente pesquisa do Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (IPEA), que o principal problema do 

SUS é a falta de médicos.  

 Mesmo discordando dessa assertiva, que localiza a 

falta de médicos como principal problema da saúde, o Cebes 

não pode deixar de reconhecer o que mostram diversos 

estudos: faltam médicos no Brasil e esta falta ocorre 

principalmente no SUS. Não concordando com a 

argumentação das entidades médicas que insistem na 

suficiência de médicos, o Cebes diagnostica a deficiência e a 

má distribuição de médicos como um problema grave.  

 Por outro lado, ressaltamos que o principal problema 

do SUS não é a falta de médicos; na verdade, mais um dos 

sintomas do descaso crônico na implantação do projeto SUS, 

relegado ao destino de ser um sistema de baixa qualidade 

para atendimento da população pobre.    
 

Disponível em:< http://cebes.org.br/verBlog.asp?idConteudo=4700&idSub
Categoria=56>.  Acesso em: 20/10/ 2013, com adaptações.

QUESTÃO 5 ________________________  
Português Clara Etiene 2 
Considerando as informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O principal problema da saúde pública no Brasil, 

para o Cebes, é a ausência de médicos. 
(B) A estratégia utilizada pelo governo no programa 

Mais Médicos é motivo para celebrar a resolução dos 
problemas do SUS. 

(C) Embora reconheça as deficiências relacionadas às 
máquinas, aos exames e à tecnologia, nada se 
compara à ausência de médicos.  

(D) Dentre todos os profissionais da saúde, o médico é o 
mais significativo no cuidado com a população.  

(E) A assistência integral para toda a população na saúde 
depende do conjunto de trabalhadores da saúde. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
Português Clara Etiene 2 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta o 
posicionamento do Cebes com relação aos problemas do 
setor de saúde pública. 
 
(A) No Brasil, a ausência de médicos está localizada no 

setor público de saúde. 
(B) Ausência e má distribuição dos médicos são 

problemas de segunda ordem. 
(C) O SUS sofre de descuido desde sua implementação, 

o que afeta a qualidade nos serviços prestados à 
população pobre. 

(D) As entidades médicas não estão corretas ao 
insistirem na insuficiência de médicos no Brasil. 

(E) Os médicos são os profissionais mais difíceis de 
remunerar nos serviços públicos de saúde. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
Português Clara Etiene 1 
Considerando a leitura interpretativa do título do texto, é 
correto afirmar que o 
 
(A) SUS precisa de muito mais médicos. 
(B) SUS precisa de mais coisas, além de médicos. 
(C) SUS precisa de médicos a mais. 
(D) SUS, cada vez mais, precisa de médicos. 
(E) vocábulo “Muito” pode ser desconsiderado, sem 

alteração do significado do título. 
 

QUESTÃO 8 ________________________  
Português Clara Etiene 2 
A respeito da construção sintática do último parágrafo do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser 

recuperado pela desinência do verbo ressaltar. 
(B) O pronome “que” (linha 35) introduz uma oração 

coordenada com ideia de complemento nominal. 
(C) A expressão “Por outro lado” (linha 35) desempenha 

a função sintática de adjunto adverbial de local. 
(D) A expressão “na verdade” (linha 36) desempenha a 

função sintática de adjunto adverbial de intensidade. 
(E) A expressão “para atendimento da população pobre” 

(linha 39) desempenha a função sintática de adjunto 
adverbial de direção. 
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Texto 3 para as questões 9 e 10. 
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Acesso à Saúde 
 

 A saúde é um direito de todos os brasileiros, 
garantido pela Constituição Federal de 1988. Todo cidadão 
tem acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), que realiza 
ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. Antes, o 
modelo adotado dividia os brasileiros entre os que podiam 
pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à 
saúde pública pela Previdência Social, ou seja, trabalhadores 
com carteira assinada; e os que não possuíam nenhum direito. 
 Quando o Estado falha ou se omite no dever de dar 
acesso à saúde, o cidadão pode exigir que seu direito seja 
cumprido. Pessoas de baixa renda podem recorrer à 
Defensoria Pública da União (DPU) para tentar obter 
medicamentos negados pelo Estado (sob a alegação de falta 
de estoque) ou internação e tratamento em hospital público. 
No site da Defensoria Pública da União, é possível encontrar 
o endereço da instituição em cada estado brasileiro e no 
Distrito Federal. 
 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/ 
acesso-a-saude>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

 
QUESTÃO 9 _______________________  
Edson Português 1 
Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) No 1o parágrafo, o emprego da vírgula entre as 

orações que constituem o 2o período é facultativo. 
(B) Em “assistência à saúde” (linha 4), o uso da crase é 

obrigatório; entretanto, seria facultativo caso o 
substantivo “saúde” estivesse posposto ao pronome sua.  

(C) Outra redação possível para o trecho “Antes, o 
modelo adotado dividia os brasileiros entre” (linhas 4 
e 5) é Antes, o modelo adotado dividia os brasileiros 
nas seguintes categorias, desde que fosse utilizada 
uma vírgula logo após categorias. 

(D) No período “o cidadão pode exigir que seu direito 
seja cumprido.” (linhas 11 e 12), poderia ser inserida 
a preposição de no início da 2a oração. 

(E) Caso fosse necessário substituir o termo destacado, 
no período “é possível encontrar o endereço da 
instituição” (linhas 15 e 16), o correto seria empregar 
o pronome lhe em seu lugar. 

 
QUESTÃO 10 ______________________  
Edson Português 1e 2 
Os elementos coesivos são responsáveis pela articulação das 
ideias de um texto e, consequentemente, pela construção da 
sua unidade de sentido. Com base nessa informação, assinale 
a alternativa correta sobre o 2o parágrafo do texto.  
 
(A) “Quando” (linha 9) introduz ideia de tempo em 

relação ao que é declarado na oração seguinte, 
portanto poderia ser substituído por No momento em 
que. 

(B) A conjunção “ou” (linha 9) relaciona duas 
informações por meio da ideia de oposição. 

(C) Em “que seu direito seja cumprido.” (linhas 10 e 11), 
a conjunção introduz uma oração que explica a 
informação contida na oração anterior. 

(D) “para” (linha 12) dá início a uma oração que apresenta a 
causa para o fato exposto na oração anterior. 

(E) O trecho “em cada estado brasileiro e no Distrito 
Federal” (linhas 16 e 17) serve para exemplificar um caso 
em que o “e” funciona como conectivo adversativo.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 11 a 15 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Considere que 7 passos de minha amiga correspondem a 8 
passos meus. Ela já havia iniciado uma caminhada contando 
seus passos quando, logo depois, resolvi juntar-me a ela, 
iniciando a contagem dos meus passos. Após eu dar 12 
passos, ela também tinha completado 12 dos seus, contando 
os que já havia dado antes. Com base nessa informação, é 
correto afirmar que, antes de eu começar a caminhar junto 
com minha amiga, ela andou 
 
(A) 1,5 passo. 
(B) 7 passos. 
(C) 8 passos. 
(D) 10,5 passos. 
(E) 12 passos. 
 

QUESTÃO 12 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Em um conjunto numérico, diferentes representações 
numéricas de um mesmo número são contadas como um 
único elemento. Dados os conjuntos � = �3, 6, 9�  e  
	 = �2, 4, 6�, então o número de elementos do conjunto  
� = �	�����	��	�����	 �� 	���	���	���	�	 �	! é igual a 
 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
(E) 9. 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Um jogo eletrônico para jogadores individualizados 
apresenta, ao final de cada partida, a porcentagem de partidas 
ganhas pelo jogador até o momento. Se um jogador tem 49% 
de partidas ganhas em um total de 600 partidas jogadas, para 
que atinja 50%, qual o mínimo de partidas sucessivas que ele 
deverá ganhar? 
 
(A) 1. 
(B) 6. 
(C) 9. 
(D) 12. 
(E) 15. 
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QUESTÃO 14 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Um triângulo retângulo isósceles inicial, hachurado na figura 
a seguir, passa por sucessivas reflexões, todas sobre um de 
seus lados, conforme apresentado nela. 
O triângulo inicial é chamado de 1, e os sucessivos triângulos 
de 2, 3, 4... etc. Observa-se que os triângulos agrupam-se,  
3 a 3, em colunas verticais que serão chamadas, a partir da 
esquerda para a direita, de colunas 1, 2, 3, 4... etc. 
 

                                 
 
Considerando as informações prestadas e com base na figura 
apresentada, qual a forma e a coluna em que se encontra o 
triângulo de número 167? 
 
(A) 

  e 55. 
(B) 

  e 55.  
(C) 

  e 56. 
(D) 

  e 56.  
(E) 

  e 56. 

 
QUESTÃO 15 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 2 
Considere o teorema de Pitágoras na forma: “se um triângulo 
de lados a, b e c é um triângulo retângulo, e c é sua 
hipotenusa, então vale c2 = a2 + b2. Do ponto de vista lógico, 
assinale a alternativa equivalente a essa afirmação. 
 
(A) Se c2 ≠ a2 + b2, então o triângulo de lados a, b e c, 

onde c é a hipotenusa, é um triângulo retângulo não 
isósceles.  

(B) Se c2 ≠ a2 + b2, então o triângulo de lados a, b e c 
com hipotenusa c não é um triângulo retângulo. 

(C) Se c2 ≠ a2 + b2, então o triângulo de lados a, b e c é 
um triângulo retângulo, tendo c como hipotenusa, ou 
é um triângulo equilátero.  

(D) Se um triângulo de lados a, b e c, onde c é a 
hipotenusa, é um triângulo retângulo, então esse 
retângulo é isósceles e vale c2 = a2 + b2.   

(E) Se um triângulo de lados a, b e c é um triângulo 
retângulo, então c2 ≠ a2 + b2 ou o triângulo é 
isósceles. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
Rui Legislação 1 
Respeitado o princípio da autonomia universitária, a 
EBSERH poderá prestar os serviços relacionados às suas 
competências mediante contrato com as instituições federais 
de ensino ou instituições congêneres. Considerando o âmbito 
desses contratos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os servidores em exercício na instituição federal de 

ensino ou instituição congênere, que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH, 
poderão ser a ela cedidos exclusivamente para a 
realização de atividades finalísticas, quais sejam de 
assistência à saúde.   

(B) Instituições congêneres, para os fins legais próprios 
da EBSERH, são as instituições públicas ou privadas 
que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa 
na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) É inexigível a licitação para a contratação da 
EBSERH pela administração pública para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

(D) A Lei Federal nº 12.550/2011, que autorizou a 
criação da EBSERH, traz o modelo-padrão do 
contrato a ser celebrado entre ela e as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres, 
dispondo sobre suas cláusulas taxativamente. 

(E) Por previsão legal expressa, os servidores, desde que 
efetivos e em exercício na instituição federal de ensino 
ou instituição congênere, que exerçam atividades 
relacionadas ao objeto da EBSERH, quando cedidos a 
esta, terão assegurados os direitos e as vantagens a que 
façam jus no órgão ou entidade de origem. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
Rui Legislação 3 
Conforme previsão expressa contida no Regimento Interno 
da EBSERH, instituir instrumentos internos de controle 
administrativo de desempenho, de aplicação dos recursos 
públicos e de guarda dos bens públicos é, respeitada a 
respectiva área de atuação, competência da(s) seguinte(s) 
diretoria(s): 
 
(A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, 

Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, 
Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de 
Gestão de Pessoas e Diretoria de Gestão de 
Processos e Tecnologia da Informação. 

(B) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos 
e Diretoria Administrativa e Financeira. 

(C) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, 
Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de 
Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. 

(D) Diretoria Administrativa e Financeira. 
(E) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, 

Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, 
Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de 
Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. 
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QUESTÃO 18 ______________________  
Rui Legislação 1 

Acerca das fontes de recursos da EBSERH, assinale a 

alternativa que apresenta aquela que não tem previsão 

expressa em sua lei autorizadora de instituição, mas foi 

instituída nominalmente no seu Estatuto Social, e, 

respectivamente, a autoridade que tem competência para 

autorizá-la. 

 

(A) Dotações consignadas no orçamento da União. 

(B) Rendas provenientes de outras fontes. 

(C) Receitas decorrentes da prestação de serviços 

compreendidos em seu objeto. 

(D) Os oriundos de operações de crédito, assim 

entendidos os provenientes de empréstimos e 

financiamentos obtidos pela entidade. 

(E) Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas 

de direito público ou privado. 

 
QUESTÃO 19  ______________________  
Rui Legislação 1 
Assinale a alternativa que apresenta os órgãos estatutários 

nos quais, respectivamente, é prevista a participação, como 

membros, de representação dos empregados ativos da 

EBSERH, escolhida pelo voto direto de seus pares, e de 

representação dos trabalhadores dos hospitais universitários 

federais administrados pela EBSERH, esta indicada pela 

própria entidade representativa. 

 

(A) Diretoria Executiva e Conselho de Administração. 

(B) Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

(C) Conselho de Administração e Conselho Consultivo. 

(D) Diretoria Executiva e Conselho Consultivo. 

(E) Conselho Consultivo e Conselho de Administração. 

 
QUESTÃO 20 ______________________  
Rui Legislação 2 

A quem compete designar substitutos para os membros da 

Diretoria da EBSERH em seus impedimentos temporários, 

que não possam ser atendidos mediante redistribuição de 

tarefas e, no caso de vaga, até o seu preenchimento? 

(A) Ao presidente da EBSERH. 

(B) Ao Conselho de Administração da EBSERH. 

(C) Ao Conselho Consultivo da EBSERH. 

(D) Ao ministro da Educação. 

(E) À Diretoria Executiva da EBSERH. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

Questões de 21 a 25 
 

QUESTÃO 21 _______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 1 
A organização do sistema de saúde brasileiro apresenta 
diversos marcos ao longo de sua história, até o 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) como é 
conhecido hoje. Acerca desse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS) tinha como objetivo levar 
assistência à saúde aos trabalhadores rurais, até então 
excluídos das ações previdenciárias. 

(B) As Ações Integradas de Saúde (AIS), estabelecidas 
ao final da década de 1960 do século passado, 
formaram um movimento assistencial com base nas 
equipes multiprofissionais de saúde.  

(C) O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 
(SUDS) surgiu como uma consolidação das AIS, mas 
não adotava os princípios da universalidade e da 
participação popular como pilares importantes do 
sistema de saúde. 

(D) O SUS tem a equidade como um princípio 
importante para buscar o equilíbrio entre as 
disparidades regionais no que diz respeito à saúde. 

(E) A regionalização e a hierarquização são princípios 
organizativos do SUS que dependem muito da 
União, e menos dos estados e dos municípios, para a 
sua implementação.  

 
QUESTÃO 22 _______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 2 
Os mecanismos de controle social no Sistema Único de 
Saúde (SUS) estão em constante desenvolvimento e 
aprimoramento. A respeito desse tema, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A ouvidoria é um instrumento controlado pela gestão 

e tem o objetivo de acolher as reclamações dos 
trabalhadores do SUS sobre os processos de trabalho. 

(B) São atribuições alheias aos conselhos municipais e 
estaduais de saúde as atividades de promoção de 
educação em saúde e controle social. 

(C) Um princípio da gestão participativa e do controle 
social no SUS é a integração e a interação das ações 
da ouvidoria com as de monitoramento, sendo a 
auditoria uma atividade interna, não considerada 
relevante para o controle social. 

(D) É vedado aos conselhos de saúde parcerias com 
universidades e instituições de pesquisa, devendo 
todo tipo de iniciativa nesse sentido ser viabilizada 
pelo gestor de saúde da esfera correspondente. 

(E) As prestações de contas das Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde, bem como as do Ministério da 
Saúde, estão sujeitas à avaliação dos respectivos 
conselhos de saúde nas diferentes esferas de gestão. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 3 
Considere hipoteticamente, que certo município brasileiro 
está se programando para a realização de sua primeira 
Conferência Municipal de Saúde. Com relação a essa 
situação hipotética e com base na Resolução no 453/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Essa hipotética Conferência Municipal de Saúde 

somente poderá ser convocada e realizada se o 
Conselho Municipal de Saúde estiver em plena 
atividade.  

(B) O Conselho de Saúde desse município deve 
estruturar a comissão organizadora, submeter o 
respectivo regimento e o programa da Conferência 
ao pleno do Conselho de Saúde, além de convocar a 
sociedade para a participação.  

(C) Nesse caso um profissional com cargo de direção ou 
de confiança na gestão do Sistema Único de Saúde, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante de usuários ou de trabalhadores.  

(D) Qualquer profissional que atue como diretor de um 
prestador de serviços de saúde pode ser representante 
dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde.  

(E) A remuneração dos conselheiros municipais de 
Saúde não pode ser aumentada em função da 
realização dessa Conferência Municipal de Saúde. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 5 
Considere que os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) 
estejam reunidos na capital do respectivo estado para discutir 
em aspectos operacionais, financeiros e administrativos da 
gestão compartilhada do SUS. Nessa situação hipotética, 
com relação ao planejamento das ações de saúde desse 
estado conforme o disposto no Decreto no 7.508/2011, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O planejamento de saúde a ser discutido é 

direcionado para os serviços públicos e não repercute 
nos serviços privados. 

(B) O Mapa da Saúde é um instrumento importante e 
deverá ser utilizado na identificação das necessidades 
de saúde para orientar o planejamento. Nele constam 
os serviços da administração pública, sem a iniciativa 
privada. 

(C) As etapas do processo e os prazos do planejamento 
municipal devem ocorrer em consonância com o 
planejamento estadual e o nacional, sendo também 
pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

(D) O planejamento da saúde, em âmbito estadual, deve 
ser realizado, de maneira regionalizada, com base 
nas necessidades dos municípios, mas sem 
considerar as metas de saúde. 

(E) O planejamento não é obrigatório para os serviços 
públicos. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 1 
A universalidade, a integralidade, a equidade, a 
hierarquização, a regionalização e a participação popular 
estão no contexto dialético e legal da conformação do 
Sistema Único de Saúde. Com relação ao princípio da 
equidade, é correto afirmar que consiste em 
 
(A) oferecer atendimento indistinto a todos os usuários, 

quanto às questões curativas. 
(B) tratar desiguais de maneira desigual, para que todas 

as necessidades de saúde sejam atendidas da melhora 
forma e de acordo com as diferenças e 
vulnerabilidades específicas.  

(C) atender todos os indivíduos igualmente, 
privilegiando as questões curativas e de acordo com 
as prioridades definidas pelo controle social. 

(D) realizar atendimento crescente de níveis de atenção 
primária para os de maior complexidade. 

(E) garantir acesso integral às ações e aos serviços de 
saúde. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
José Luiz Contabilidade 9 
O extrato da conta bancária – Banco do Brasil S/A 
apresentou saldo credor de R$ 2.000,00 no mês de janeiro de 
2013. No mesmo período, a contabilidade da empresa 
apresentou, em seu balancete mensal, o saldo devedor de R$ 
1.800,00 para a conta – Banco do Brasil. Pela análise, o 
contador constatou que o banco não acolheu um cheque no 
valor de R$ 200,00. 
Assine a alternativa que apresenta corretamente o 
procedimento que a contabilidade utiliza para controlar a 
situação e o procedimento a ser adotado pela contabilidade, 
respectivamente. 
 
(A) Checagem de bancos e o contador deverá estornar o 

valor da diferença de sua contabilidade de modo a 
igualar o saldo com o extrato bancário.  

(B) Reconciliação de bancos e o contador deverá 
estornar o valor da diferença de sua contabilidade de 
modo a igualar o saldo com o extrato bancário. 

(C) Conciliação bancária e o contador deverá estornar o 
valor da diferença de sua contabilidade de modo a 
igualar o saldo com o extrato bancário. 

(D) Conciliação bancária e o contador não deverá 
proceder a nenhuma alteração em sua contabilidade. 

(E) Checagem bancária e o contador não deverá proceder 
a nenhuma alteração em sua contabilidade. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
José Luiz Contabilidade 13.4 
Assinale a alternativa que apresenta o indicador que 
demonstra se a empresa possui bens contabilizados em seu 
ativo capazes de gerar recursos financeiros. 
 
(A) Liquidez seca. 
(B) Taxa de retorno. 
(C) Liquidez imediata. 
(D) Solvência. 
(E) Liquidez corrente. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
José Luiz Contabilidade 1 
Permitir o controle e o estudo do patrimônio das empresas e 
fornecer informações econômicas que compreendem os 
fluxos de despesas e de receitas e fornecer informações 
financeiras, que dizem respeito aos fluxos de caixa e do 
capital de giro das empresas, são, respectivamente,  
 
(A) objetivo e finalidade da contabilidade. 
(B) finalidade e objetivo da contabilidade.. 
(C) conceito de contabilidade e de economia. 
(D) conceito de contabilidade e de administração. 
(E) conceito e metodologia e de contabilidade. 
 

QUESTÃO 29 ______________________  
José Luiz Contabilidade 3 
“A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de 
informação e avaliação destinado a prover seus usuários de 
demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 
contabilização” (Ibracon). 
Com relação ao tema, assinale a alternativa que indica o 
componente técnico desse sistema de informações em que 
são registrados, com base no método das partidas dobradas, 
todos os fatos contábeis. 
 
(A) Conta. 
(B) Diário. 
(C) Razão. 
(D) Balanço. 
(E) Balancete. 
 
QUESTÃO 30 ______________________  
José Luiz Contabilidade 5 
Os gastos com pessoal do mês de dezembro foram 
contabilizados somente em janeiro do exercício seguinte. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente as 
consequências advindas desse fato.  
 
(A) A contabilidade não observou o regime de caixa e 

computou despesas indevidas no exercício seguinte e 
pagou mais imposto de renda no exercício findo.  

(B) A contabilidade não observou o regime de 
competência e computou despesas indevidas no 
exercício seguinte e pagou menos imposto de renda 
no exercício findo. 

(C) A contabilidade não observou o regime de caixa e 
computou despesas indevidas no exercício seguinte e 
pagará mais imposto de renda no exercício seguinte. 

(D) A contabilidade não observou o regime de 
competência e computou despesas indevidas no 
exercício seguinte e pagará mais imposto de renda no 
exercício seguinte. 

(E) A contabilidade não observou o regime de 
competência e computou despesas indevidas no 
exercício seguinte e pagou mais imposto de renda no 
exercício findo. 

QUESTÃO 31 _______________________  
José Luiz Contabilidade 7 
Em relação ao lançamento contábil, que é realizado com base 
no método das partidas dobradas, é correto afirmar que 
conter os seguintes elementos essenciais. 
 
(A) data do documento, conta devedora, conta credora e 

valor do lançamento em moeda nacional. 
(B) data do documento, conta devedora, conta credora, 

valor do lançamento em moeda nacional e histórico 
do lançamento. 

(C) data do documento, conta devedora, conta credora e 
valor do lançamento em moeda nacional e 
estrangeira. 

(D) data do documento, conta devedora, conta credora, 
valor do lançamento em moeda nacional e 
estrangeira e histórico do lançamento. 

(E) data do documento, conta devedora, conta credora,  
valor do lançamento em moeda nacional e 
estrangeira, histórico do lançamento e o nome do 
contabilista. 

 
QUESTÃO 32 _______________________  
José Luiz Contabilidade 8 
A Empresa Brita Ltda. pagou R$ 660,00, referentes a uma 
dívida com compra de mercadorias para revenda. 
Considerando que o pagamento foi efetuado com atraso de 
30 dias com juros de 10%, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o lançamento contábil da operação. 
 
(A) Débito de compra de mercadorias e crédito de caixa 

....R$ 660,00.  
(B) Débito de fornecedores de R$ 600,00, débito de juros 

R$ 60,00 e crédito de caixa R$ 660,00.  
(C) Crédito de fornecedores de R$ 600,00, crédito de 

juros R$ 60,00 e débito de caixa R$ 660,00. 
(D) Crédito de compra de mercadorias e débito de caixa 

....R$ 660,00. 
(E) Crédito de compra de mercadorias e crédito de caixa 

e débito de juros ....R$ 660,00. 
 
QUESTÃO 33 _______________________  
José Luiz Contabilidade 11 
Assinale a alternativa que indica qual é o composto das 
contas que registra todas as obrigações que devem ser 
quitadas, cujos vencimentos ocorrerão após o fim do 
exercício seguinte ao encerramento do balanço, tais como 
financiamento e empréstimos de instituições financeiras, 
debêntures a pagar, fornecedores de equipamentos de grande 
porte etc. 
 
(A) Passivo circulante. 
(B) Passivo exigível a longo prazo.  
(C) Ativo não circulante. 
(D) Passivo não circulante. 
(E) Resultado de exercícios futuros. 
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QUESTÃO 34 ______________________  
José Luiz Contabilidade 19.1 
Assinale a alternativa que apresenta procedimentos previstos 
pela Resolução CFC no 1.437/2013. 

 
(A) A prestação de informações referentes à composição 

e movimentação patrimonial da entidade, a 
amortização dos recursos diferidos na escrituração 
contábil, a partir de 2013, e a exigência de 
elaboração da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL). 

(B) A prestação de informações referentes à composição 
e movimentação patrimonial da entidade, a 
amortização dos recursos diferidos na escrituração 
contábil, a partir de 2013.   

(C) A amortização dos recursos diferidos na escrituração 
contábil a partir de 2013 e a exigência de elaboração 
da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL). 

(D) À prestação de informações referentes à 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR), a amortização dos recursos diferidos na 
escrituração contábil, a partir de 2013, e a exigência 
de elaboração da DMPL (Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido). 

(E) A prestação de informações referentes à composição 
e movimentação patrimonial da entidade, a correção 
de registro realizado com erro na escrituração 
contábil e a exigência de elaboração da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL). 

 
QUESTÃO 35 ______________________  
José Luiz Contabilidade 20.3 
O administrador de finanças, no desenvolver de suas 
atribuições, precisa conhecer as finalidades e as estruturas 
das demonstração financeiras sob análise. Quanto às análises 
das demonstrações financeiras é correto afirmar que são 
divididas em situação 

 
(A) financeira, apresentada pelos indicadores de liquidez 

e indicadores de endividamento, e situação 
econômica, apresentada pelos indicadores de 
rentabilidade e atividade. 

(B) econômica, apresentada pelos indicadores de liquidez 
e indicadores de endividamento, e situação 
financeira, apresentada pelos indicadores de 
rentabilidade e atividade. 

(C) financeira, apresentada pelos indicadores de liquidez 
e indicadores de endividamento, e situação 
econômica, apresentada pelos indicadores de liquidez 
imediata, seca e corrente. 

(D) financeira, apresentada pelos indicadores de liquidez 
imediata, seca e corrente, e situação econômica, 
apresentada pelos indicadores de endividamento e 
participação de capitais de terceiros e próprios na 
formação do negócio. 

(E) financeira, apresentada pelos indicadores de liquidez 
e indicadores de participação de capitais de terceiros 
e próprios, e situação econômica, apresentada pelos 
indicadores de solvência e insolvência. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
José Luiz Contabilidade 14 
Assinale a alternativa cujo conteúdo tem o objetivo de medir o 
valor da riqueza gerada por uma empresa e a distribuição desse 
valor para os elementos que contribuíram para sua formação, ou 
seja, os empregados, acionistas, governo e outros.  
 

(A) Demonstração do valor adicionado. 
(B) Demonstração do valor contábil lucrativo. 
(C) Demonstração de lucros acumulados. 
(D) Demonstração do valor condicionado. 
(E) Demonstração do valor acionário. 
 

QUESTÃO 37 _______________________  
José Luiz Contabilidade 21.5 
A Lei no 8.666/1993, que trata do Estatuto das Licitações, 
dispõe que somente há obrigatoriedade de firmar contratos 
para concorrências e tomada de preços. Assinale a alternativa 
que indica o instrumento legal utilizado para os demais casos 
de contratações  
 

(A) convênios e acordos. 
(B) convênios itinerantes. 
(C) empenhos. 
(D) acordos itinerantes. 
(E) convênios e acordos itinerantes. 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
José Luiz Contabilidade 22.1 
Quando ocorrem efetivamente circunstâncias especiais, de 
fato ou de direito, previstas em lei, que inviabilizam a 
competição, afastando peremptoriamente a licitação, 
resultando em uma presunção relativa de que a licitação não 
pode ser realizada, é correto afirmar que há a chamada  
 

(A) tomada de preços. 
(B) dispensa.  
(C) inexibilidade. 
(D) concorrência pública indireta. 
(E) leilão ou pregão, conforme o caso. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
José Luiz Contabilidade 23.1 
Instituído pelo Decreto no 1.094/1994, o Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais (SIASG) é o sistema onde 
são realizadas as operações das compras governamentais dos 
órgãos integrantes do SISG (Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional). Com relação a esse sistema, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O sistema não inclui a divulgação e a realização das 
licitações, a emissão de notas de empenho, o registro 
dos contratos administrativos, a catalogação de 
materiais e serviços e o cadastro de fornecedores. 

(B) Os órgãos que integram o SISG não podem utilizar o 
SIASG. 

(C) Os órgãos que não integram o SISG podem utilizar o 
SIASG, integralmente ou em módulos específicos, 
por meio de adesão formal para uso do sistema, 
mediante assinatura de termo de adesão. 

(D) O Sistema não inclui a emissão de notas de empenho. 
(E) O Sistema não inclui a divulgação e a realização das 

licitações e o registro dos contratos administrativos, a 
catalogação de materiais e serviços e o cadastro de 
fornecedores. 
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QUESTÃO 40 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 1 e 2 
Em relação aos conceitos de contabilidade e estrutura 
patrimonial, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, pelo 

passivo, pelo patrimônio líquido e pelo resultado do 
exercício. 

(B) O patrimônio líquido compreende os recursos 
próprios da entidade, e seu valor é a diferença 
positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo. 
Quando o valor do passivo for maior que o valor do 
ativo, o resultado é denominado passivo a 
descoberto. Portanto, a expressão patrimônio líquido 
deve ser substituída por passivo a descoberto. 

(C) No subgrupo intangível do ativo não circulante, 
devem ser classificadas as participações societárias 
permanentes, assim entendidas as importâncias 
aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de 
participação societária, com a intenção de mantê-las 
em caráter permanente, seja para se obter o controle 
societário, seja por interesses econômicos, entre eles, 
como fonte permanente de renda. 

(D) O Ativo Circulante será composto pelos seguintes 
subgrupos: Ativo Realizável em Longo Prazo, 
Investimentos, Imobilizado e Intangível. 

(E) Ativo compreende os bens, os direitos e as demais 
aplicações de recursos controlados pela entidade, 
capazes de gerar benefícios econômicos futuros, 
originados de eventos ainda não ocorridos. 

 
QUESTÃO 41 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 9 
Em relação à análise e conciliação contábil, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Analisar consiste em cotejo de duas ou mais contas, 

com a finalidade de se obter um ajuste entre si. 
Conciliar é a verificação mais profunda e específica 
de determinado valor ou pendência e se ele deve 
permanecer como pendência ou deve ser transferido, 
complementado ou estornado. 

(B) Os erros mais comuns são: valores lançados a maior 
ou a menor, troca de contas, inversão de contas, 
lançamento em duplicidade, omissão de lançamento, 
entre outros. Os meios de correção mais utilizados 
são a auditoria e a multa tributária. 

(C) A análise das demonstrações contábeis consiste em 
uma técnica que realiza a decomposição, a 
comparação e a interpretação dos demonstrativos 
financeiros da empresa. A finalidade da análise é 
transformar os dados extraídos das demonstrações 
em informações úteis para a tomada de decisões por 
parte dos contadores, administradores e usuários da 
empresa. 

(D) Todas as contas contábeis devem ser analisadas e 
conciliadas anualmente. O contabilista precisa saber 
do que é composto determinado saldo, ou seja, cada 
valor nele registrado. 

(E) Em relação ao balanço patrimonial, sempre se 
consegue demonstrar em contas sintéticas, ou seja, a 
exata somatória das contas analíticas 
correspondentes é dispensável. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 12 
Quanto à demonstração do resultado do exercício é correto 
afirmar que 

 
(A) a principal função da demonstração do resultado do 

exercício é fornecer um quadro preciso 
da contabilidade e situação financeira da empresa em 
um certo período. 

(B) Na determinação da apuração do resultado do 
exercício, serão computados em obediência ao 
princípio de caixa: as receitas e os rendimentos 
ganhos no período, independentemente de sua 
realização em moeda; e os custos, despesas, encargos 
e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 
essas receitas e a esses rendimentos. 

(C) O objetivo da DRE é fornecer aos usuários das 
demonstrações financeiras da empresa os dados 
básicos e essenciais da formação do resultado do 
exercício (lucro ou prejuízo); não é uma 
demonstração obrigatória, conforme determina o art. 
175 da Lei n.º 6.404/1976. 

(D) a demonstração do resultado do exercício (DRE) é 
uma demonstração contábil  que se destina a 
evidenciar a formação do resultado líquido em um 
exercício, por meio do confronto das receitas, custos 
e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do 
regime de caixa. 

(E) de acordo com a legislação brasileira (Lei no 
6.404/1976, Lei da Sociedade por Ações), as 
empresas deverão discriminar na demonstração de 
resultados do exercício, entre outros: o lucro ou 
prejuízo operacional, as outras receitas e as outras 
despesas; o resultado do exercício antes do Imposto 
de Renda e a provisão para tal imposto e as 
participações de debêntures, empregado, 
administradores e partes beneficiárias, mesmo na 
forma de instrumentos financeiros, e de instituições 
ou fundos de assistências e previdência de 
empregados. 

 
QUESTÃO 43 _______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 3 e 4 
Com base nos atos e fatos contábeis e administrativos, é 
correto afirmar que 

 
(A) o ato administrativo e ato contábil têm o mesmo 

conceito, bem como fato administrativo e contábil. 
(B) um exemplo de fato administrativo é o pagamento de 

juros. 
(C) todo fato administrativo é um fato contábil e todo 

fato contábil é administrativo. 
(D) são fatos contábeis modificativos diminutivos: 

recebimento de aluguéis, recebimento de comissões. 
(E) ato administrativo é uma ação praticada pela 

administração que não provoca (podendo vir a 
provocar) alteração qualitativa e(ou) quantitativa no 
patrimônio da entidade. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 10 e 11 
Quanto ao balanço patrimonial é correto afirmar que 
 
(A) O objetivo do balanço patrimonial é apresentar, de 

uma forma ordenada e padronizada, a situação 
econômica e financeira de uma empresa em um 
determinado momento. O balanço patrimonial é 
fechado, segundo a Lei no 6.404/76, por 
quadrimestre, para melhor acompanhamento da 
evolução do patrimônio da entidade. 

(B) As contas dos balancetes de verificação, no momento 
de fechamento do balanço, nem sempre representam 
os valores reais do patrimônio, naquela data, nem as 
variações patrimoniais do exercício, porque os 
registros contábeis não acompanham a dinâmica 
patrimonial no mesmo ritmo em que ela se 
desenvolve. Daí a necessidade de se proceder ao 
ajuste das contas patrimoniais e de resultado na data 
do levantamento do balanço. 

(C) Conforme Lei no 6.404/76 (arts. 176 a 182 e art. 187) 
e NBC T.3, o balanço patrimonial é constituído pelo 
ativo, pelo passivo, pelo patrimônio líquido e pelo 
demonstrativo de resultados do exercício e variação 
patrimonial. 

(D) Para apuração do resultado do exercício, são feitos os 
lançamentos de encerramento, creditando-se as 
contas de receitas e debitando-se uma conta 
transitória, chamada de “apuração do resultado do 
exercício”. O inverso é efetuado nas contas de 
despesas e custos, creditando-se a conta “apuração 
do resultado do exercício” e debitando-se as contas 
de custos ou despesas. 

(E) De acordo com o § 1o, do art. 176, da Lei no 
6.404/1976, as demonstrações de cada exercício 
serão publicadas com a indicação dos valores do 
exercício, não sendo obrigatória a indicação de 
valores das demonstrações do exercício anterior para 
fins de comparação. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 17 e 18 
De acordo com os princípios contábeis, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O princípio da oportunidade refere-se ao processo de 

mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações tempestivas, 
mesmo que imprecisas. 

(B) O princípio da competência determina que os efeitos 
das transações e outros eventos sejam reconhecidos 
nos períodos em que são arrecadados ou recebidos. O 
princípio da competência pressupõe a simultaneidade 
da confrontação de receitas e de despesas correlatas. 

(C) O princípio da prudência determina a adoção do menor 
valor para os componentes do passivo e do maior para 
os do ativo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

(D) O princípio da continuidade pressupõe que a 
entidade continuará em operação no futuro e, 
portanto, a mensuração e a apresentação dos 
componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância. 

(E) O princípio da entidade, diz que o patrimônio 
pertence à entidade, mas a recíproca não é 
verdadeira, assim a empresa deve registrar como 
despesa da empresa a conta de telefone particular do 
sócio. 

 
QUESTÃO 46 _______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 20 
No que se refere à avaliação de indicadores, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Os índices de liquidez não são índices extraídos do 

fluxo de caixa, que comparam as entradas com as 
saídas de dinheiro. São índices que, a partir do 
confronto dos ativos circulantes com as dívidas, 
procuraram medir quão sólida é a base financeira da 
empresa. Uma empresa com bons índices de liquidez 
tem condições de ter boa capacidade de pagar suas 
dívidas. Assim estará, obrigatoriamente, pagando 
suas dívidas em dia.  

(B)  A análise das demonstrações contábeis consiste em 
um processo de averiguação e reflexão com 
determinado fim. Para fazê-la, é necessário 
decompor um todo em partes e explicar essas partes, 
detalhadamente, para entendimento do todo. A 
análise das demonstrações contábeis das 
organizações feita por meio dos índices busca 
justamente explicar tais demonstrações, utilizando-se 
da relação entre as suas contas e/ou grupo de contas.  

(C) Os principais índices que medem a liquidez da 
empresa são: liquidez geral, liquidez corrente e 
liquidez seca. O indicador de liquidez seca retrata a 
saúde financeira de longo prazo da organização. 

(D) Um dos problemas da análise de indicadores 
financeiros é a impossibilidade de se proceder à 
avaliação do desempenho, porque não possibilita ao 
gestor identificar os seus pontos fortes e encontrar 
meios de sanar os pontos fracos dos 
empreendimentos analisados. 

(E) Liquidez geral mede a capacidade da empresa em 
saldar suas obrigações de curto prazo e a liquidez 
seca é semelhante à liquidez corrente, com a 
exclusão dos estoques. 

 
QUESTÃO 47 _______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 5 
No que se refere às contas patrimoniais, aos grupos e seus 
lançamentos, é correto afirmar 

 
(A) as contas do ativo aumentam creditando e diminuem 

debitando e seu saldo é devedor. 
(B) as contas do passivo aumentam debitando e 

diminuem creditando e seu saldo é credor. 
(C) as contas do patrimônio líquido aumentam debitando 

e diminuem creditando e seu saldo é credor. 
(D) as contas de despesa aumentam debitando, reduzem 

creditando e seu saldo é devedor. 
(E) as contas redutoras de ativo aumentam debitando e 

diminuem creditando e seu saldo é credor. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 21 
Sobre o orçamento público e seus princípios, é correto 
afirmar que 
 
(A) o OGU é constituído de três partes em sua 

composição: o orçamento fiscal, o orçamento da 
seguridade social e o orçamento de investimento das 
empresas estatais federais. 

(B) o princípio da unidade propugna que o orçamento 
deve conter todas as receitas e despesas referentes 
aos poderes da União, os seus fundos, os órgãos e as 
entidades da administração direta e indireta. Esse 
princípio está consagrado na legislação brasileira por 
meio da Constituição Federal (art. 165, §5º) e Lei no 
4.320/1964 (art. 2o).  

(C) no Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
tem como a principal finalidade obrigar o Governo a 
planejar todas as suas ações, contemplando os 
programas de natureza continuada e os investimentos 
do ente federado, e tem validade por quatro anos. 

(D) o princípio do equilíbrio determina que a lei 
orçamentária não poderá conter matéria estranha à 
previsão das receitas e à fixação das despesas. Esse 
princípio está consagrado na legislação brasileira por 
meio da Constituição Federal (art. 165, §8º) e Lei no 
4.320/1964 (art. 7o). 

(E) o orçamento geral da União possui todas as despesas 
das empresas públicas controladas pela União. 

 
QUESTÃO 49 ______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 22 
No que se refere às licitações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É inexigível a licitação quando a União tiver que 

intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento. 

(B) A licitação será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento subjetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

(C) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 

(D) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial, para contratação de todo 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou por empresário exclusivo. 

(E) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

QUESTÃO 50 _______________________  
An. Adm. Contabilidade Renato Jorge 23 
Em relação aos sistemas da administração pública federal, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O SIAFI tem um módulo desenvolvido e 

disponibilizado pelo departamento de Coordenação e 
controle das empresas estatais (DEST), que trata da 
elaboração do plano de dispêndios globais (PDG) das 
empresas estatais para o exercício financeiro 
subsequente.  

(B) O Comprasnet possui um acesso livre, que é 
exatamente igual ao acesso especializado só não 
permitindo operar o pregão. 

(C) O SIAPE é o Sistema Iinformatizado de Gestão de 
Recursos Humanos do Poder Executivo Federal, que 
controla as informações cadastrais e processa os 
pagamentos dos servidores da Administração Pública 
Federal. 

(D) O Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (SIASG) é um sistema informatizado de 
contabilidade que registra e controla a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, em tempo 
real. É utilizado por todas as entidades da 
Administração Pública Federal, inclusive pela 
Administração Indireta. Esse sistema evidencia os 
demonstrativos contábeis em consonância com a Lei 
no 4.320/1964. 

(E) O Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (SIASG) tem por objetivo prover de 
mecanismos adequados ao registro e controle diário 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, os 
órgãos central, setorial, seccional e regional do 
sistema de controle interno e órgãos executores. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




