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Qualidade de vida no trabalho 
 
Vivemos numa sociedade em mudanças e num momento excitante para as organizações. A sociedade percebe que a 
Qualidade de Vida e a Saúde são ativos importantes, envolvendo dimensões física, intelectual, emocional, profissional, 
financeira, espiritual e social. Práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto negativo na saúde física e 
emocional dos empregados e na saúde financeira das empresas. Baixa motivação, falta de atenção, diminuição de 
produtividade e alta rotatividade criam uma energia negativa que repercute na família, na sociedade e no sistema médico. 
Segundo Domenico de Masi, vivemos e trabalhamos numa sociedade do futuro, mas continuamos a usar os instrumentos 
do passado. Felizmente, para algumas empresas inovadoras e conscientes, este cenário não faz parte de sua realidade 
atual. As dez melhores empresas para se trabalhar transformaram o ambiente de trabalho e a saúde emocional e física 
em vantagem competitiva, tendo plena convicção estratégica de que quanto mais eliciar satisfação, mais retornos terão 
em produtividade, criando assim a visão de uma organização mais privilegiada, competitiva e equilibrada. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, Qualidade de Vida é um conjunto de percepções individuais de vida no 
contexto dos sistemas de cultura e de valores em que vivem, e em relação a suas metas, expectativas, padrões e 
preocupações. 
Programas de saúde é a ciência e a arte de ajudar pessoas a modificar seu estilo de vida em direção a um ótimo estado 
de saúde, sendo esta compreendida como o balanço entre a saúde física, emocional, mental, social e espiritual. 
Os programas de Saúde e QV objetivam facilitar mudanças no estilo de vida, combinando ações e campanhas para 
consciência, comportamento e envolvimento, que suportem suas práticas de saúde e previnam doenças. 
O propósito de um programa de Qualidade de Vida ou Promoção de Saúde nas Organizações é encorajar e apoiar 
hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os funcionários e famílias durante toda a sua vida 
profissional. 
Um programa de Qualidade de Vida existe para gerar estratégias com o intuito de promover um ambiente que estimule e 
dê suporte ao indivíduo e à empresa, conscientizando sobre como sua saúde está diretamente relacionada à sua 
qualidade e produtividade. 
Não é suficiente ter em mente mudar relevantemente o estado de saúde dos profissionais, mas também encorajá-los a 
cuidarem e gerenciarem sua própria saúde, adquirindo um ganho substancial na sua satisfação e crescimento, assim 
como no aumento de produção e redução de custos para a empresa. 

Eduardo Carmello 
 
 

 
1. De acordo com o primeiro parágrafo, “A qualidade de Vida e a Saúde”: 

 
I- Para a sociedade de hoje, é muito importante, pois é uma obrigação relevante que abrange toda a extensão dos 

ativos da saúde corporativa nas sete dimensões da saúde. 
II- O que não for compatível com o ambiente de trabalho causará danos tanto para o empregado, quanto para a 

empresa. 
III- Os tempos são outros, a sociedade é do futuro, mas os instrumentos que usamos são do passado. 
IV- Quando a empresa transforma o ambiente de trabalho e a saúde (emocional e física) em vantagem competitiva, 

serão privilegiadas, competitiva e equilibrada. 
 
Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta. 
 
A) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 
B) Todos os itens estão corretos. 
C) Estão corretos apenas os itens II, III e IV. 
D) Estão corretos apenas os itens I, III e IV. 
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2. Os objetivos da qualidade de vida são: 
 
(  ) auxiliar as pessoas nas mudanças do estilo de vida através de ações diversas, continuadas ou coordenadas, 

para atingir um objetivo que é o balanço entre as saúdes (física, emocional, mental, social, espiritual). 
(  ) incentivar e favorecer hábitos e estilo de vida que ofereçam saúde e bem estar aos funcionários e suas famílias. 
(  ) produzir meios com o objetivo de oferecer um ambiente que incentive e dê apoio ao empregado e à empresa, 

informando que a saúde está diretamente ligada à sua qualidade e produtividade.  
(  ) incentivar os funcionários a cuidarem e administrarem a sua saúde, assim tanto o empregado quanto o 

empregador sairão beneficiados. 
 
Analise as afirmativas acima, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida assinale a alternativa que 
contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A) V – F – V – F. 
B) F – V – F – F. 
C) V – V – V – V. 
D) F – F – V – V. 
 

3. Assinale a alternativa em que as palavras, retiradas do texto, NÃO são acentuadas pela mesma regra de acentuação.  
 
A) física – médico - ótimo. 
B) família  – cenário  – ciência .   
C) práticas  – hábito  – propósito. 
D) indivíduo – cenário – saúde. 
 

4. Em todas as alternativas o adjetivo não se flexiona em gênero, EXCETO em: 
 
A) momento excitante. 
B) ativos importantes. 
C) alta rotatividade. 
D) melhores empresas. 
 

5. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta. 
 
A) Quando todo o relatório estiver impresso, comunique-nos. 
B) Me ajude com estes documentos. 
C) No aviso lia-se: Se compram materiais recicláveis. 
D) Se vende um terreno na praia. 
 

6. Passando a frase abaixo para a Voz Passiva temos a locução verbal: 
 
“...previnam doenças.” 
 
A) Sejam prevenidas. 
B) Sejam previnidas. 
C) São prevenidas. 
D) São previnidas. 
         

7. Analise as frases abaixo. 
 
I- Segue em anexo os documentos solicitados.  
II- As planilhas seguem no anexo. 
III- Segue o anexo solicitado.  
IV- Seguem em anexas as planilhas dos orçamentos.  
 
A concordância está correta: 
 
A) apenas nos itens I e IV. 
B) apenas nos itens II e III. 
C) apenas nos itens I, II e III. 
D) nos itens I, II, III e IV. 
 

8. Assinale a única alternativa que apresenta regência correta. 
 
A) Não é permitido xerox do documento. 
B) Organizou-se, ontem, todos os relatórios para a reunião. 
C) Assistiram-se à nomeação do novo diretor da empresa.    
D) A reunião começou quando bateu oito horas.    
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9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo, quanto ao uso do acento indicador da 
crase. 
 
___ noite, ___ maioria dos empregados retornaram ____ empresa e só deixaram o trabalho ___ uma hora da manhã. 
 
A) A – a – a – à 
B) À – à – à – à 
C) À – a – à – à 
D) À – a – à – a 
 

10. Observe a pontuação das frases abaixo. 
 
I- Osvaldo, leve esses documentos para a secretária. 
II- Talvez, amanhã, ele leve esses documentos. 
III- A secretária, pediu esses documentos, com urgência. 
 
O uso da vírgula está correto, apenas: 
 
A) nos itens I e III. 
B) nos itens I e II. 
C) nos itens II e III. 
D) no item III. 
 

11. Em determinado concurso somente para os cargos A e B, os candidatos podiam apenas se inscrever para um desses 
cargos. Ao final do prazo para as inscrições, identificou-se que razão entre o número de candidatos inscritos para o 

cargo A e o número de candidatos inscritos para o cargo B podia ser representada pela fração 
9
7 . Sabendo-se que 

5.600 candidatos se inscreveram nesse concurso, é correto afirmar que o número de candidatos inscritos para o 
cargo A foi: 
 
A) 4.356. 
B) 2.450. 
C) 1.244. 
D) 3.801. 
 

12. Considere o gráfico abaixo com informações sobre o número de livros lidos por 400 pessoas, em determinado 
período. 

32

25

178

165

Apenas 1

Apenas 2

Apenas 3

4 livros ou
mais

 
Com base nas informações do gráfico acima, avalie as afirmações I e II: 
 
I- O número de pessoas que leram apenas dois livros corresponde, necessariamente, a 6,25% do número total de 

pessoas. 
II- A razão entre o número de pessoas que leram apenas quatro livros e o número total de pessoas corresponde, 

necessariamente, a 0,4125. 
 
Os valores lógicos das afirmações I e II, nessa ordem, são: 
 
A) verdade e verdade. 
B) falsidade e falsidade. 
C) verdade e falsidade. 
D) falsidade e verdade. 
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13. Na tabela abaixo constam informações sobre o número de filhos dos 25 candidatos finalistas em um concurso. 
 

N.º de filhos N.º de candidatos 

0 5 
1 7 
2 5 
3 3 
Mais de 3 5 
Total 25 

 
Com base nas informações contidas na tabela, é correto afirmar que o número total de filhos desses finalistas é, 
necessariamente: 
 
A) menor que 41. 
B) igual a 41. 
C) maior ou igual a 46. 
D) maior que 41 e menor que 46. 
 

14. Se Cláudio é analista de sistemas, então André e Márcia são professores. Se Arnaldo não é advogado, então Mirian 
é analista de sistemas e João é dentista. Constata-se que João não é dentista e que André não é professor. Conclui-
se corretamente dessas informações que: 
 
A) Arnaldo é advogado e Cláudio não é analista de sistemas. 
B) Arnaldo não é advogado e Cláudio é analista de sistemas. 
C) Mirian não é analista de sistemas e Márcia não é professora. 
D) Mirian é analista de sistemas e Márcia é professora. 
 

15. Uma negação lógica para a afirmação “Se a Terra é redonda, então o céu é azul” está contida na alternativa: 
 
A) O céu é azul e a Terra não é redonda. 
B) Se a Terra não é redonda, então o céu não é azul. 
C) O céu não é azul se, e somente se, a Terra não é redonda. 
D) A Terra é redonda e o céu não é azul. 
 

16. Considere a sequência 2, –1, 5, –7, 17, –31, ... 
 
Obedecendo à mesma regularidade, pode-se afirmar corretamente que o próximo elemento dessa sequência é: 
 
A) 64. 
B) 63. 
C) 66. 
D) 65. 
 

17. Do total de candidatos que prestaram um vestibular em uma universidade, alguns optaram somente para os cursos 
de Administração ou de Ciências Contábeis. Sabe-se que 210 optaram pela Administração, 190 por Ciências 
Contábeis, e 105 pelos dois cursos. Os números de alunos que somente optaram pela Administração e somente 
optaram por Ciências Contábeis foram, respectivamente: 
 
A) 102 e 88. 
B) 105 e 85. 
C) 103 e 87. 
D) 104 e 86. 
 

18. No mês de novembro de 2014, observou-se que o número de atendimentos ao público em determinada repartição 
pública teve um acréscimo de 25%, em relação ao mês anterior. Se naquele mês foram atendidas 500 pessoas, 
então no mês de outubro de 2014 o número de atendimentos foi de: 
 
A) 375. 
B) 425. 
C) 400. 
D) 450. 
 

19. Um capital de R$ 10 000,00 foi emprestado a juros simples e devolvido, de uma só vez, após 8 meses. Se a taxa de 
juros anual cobrada foi de 18%, então é certo afirmar que o montante correspondente a esse empréstimo foi de: 
 
A) R$ 11 800,00. 
B) R$ 14 400,00. 
C) R$ 18 900,00. 
D) R$ 11 200,00. 
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20. Fixou-se uma meta para a receita relativa à venda de X unidades de um determinado produto. Se cada unidade 
desse produto for vendida a R$ 45,00, a receita das vendas supera a meta em R$ 600,00. Se cada unidade desse 
produto for vendida a R$ 40,00, a receita das vendas será R$ 120,00 abaixo da meta. Nessas condições, é correto 
afirmar que X é igual a: 
 
A) 144. 
B) 142. 
C) 141. 
D) 143. 
 

21. Sobre os recursos do Windows 7 é incorreto afirmar: 
 
A) As bibliotecas constituem recursos dessa edição do Windows para acessar seus arquivos e pastas, e organizá-

los de formas diferentes.  
B) A barra de tarefas fornece uma maneira de organizar todas as janelas sendo que cada janela aberta tem um 

botão correspondente na barra de tarefas. Para alternar para outra janela, basta clicar no respectivo botão da 
barra de tarefas que ela aparecerá na frente de todas as outras, tornando-se a janela ativa.  

C) Quando você clica em um atalho, o item é aberto e se você exclui-lo, o item original também será excluído do 
computador.  

D) É possível também alterar o local onde os arquivos e pastas ficam armazenados no computador movendo 
arquivos para uma pasta diferente, ou copiá-los para uma mídia removível (como CDs, pendrives ou cartões de 
memória) para compartilhar com outra pessoa. 

 
22. A figura abaixo representa a parte superior da janela do Word 2007 e o espaço contornado se refere à guia que 

contém botões correspondentes à formatação de parágrafos. Não fazendo parte desse conjunto o botão: 
 
 
A) Classificar. 
B) Cor da fonte. 
C) Lista de vários níveis. 
D) Mostrar marcas de parágrafo. 
 
 
 

23. Sobre o Excel 2007, é incorreto afirmar.  
 
A) Quando um gráfico é inserido na planilha, são exibidas as Ferramentas de Gráfico, que incluem as 

guias Design, Layout e Formatar, disponibilizando os comandos necessários para se trabalhar com o gráfico. 
B) Para inserir apenas uma fração, digite um zero primeiro. Por exemplo, 0 1/3.  
C) As fórmulas do Excel sempre começam com um sinal de mais (+). 
D) Para inserir a data de hoje, pressione CTRL e ponto-e-vírgula (;) juntos. 
 

24. Sobre a navegação na internet e mensagens eletrônicas, é incorreto afirmar: 
 
A) URL consiste numa linguagem de marcação utilizada para a produção de algumas páginas da Web que permite 

criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela 
internet.  

B) Além de mensagens de email simples contendo texto, é possível anexar praticamente qualquer tipo de arquivo 
em uma mensagem como: documentos, imagens e música e também pode-se encaminhá-la a outras pessoas 
sem precisar digitá-la novamente. 

C) O navegador Internet Explorer oferece o recurso de salvar uma figura de uma página da Web, sem abri-la. 
D) É possível criar um atalho na área de trabalho da página da Web que está sendo exibida. 
 

25. Analise abaixo as afirmações em geral sobre o PowerPoint 2007 e identifique-as como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 
(  ) Uma apresentação personalizada básica é uma apresentação separada ou uma apresentação que inclui alguns 

slides originais. 
(  ) Uma apresentação personalizada com hiperlinks é uma forma rápida de navegar para uma ou mais 

apresentações separadas. 
(  ) A guia Inserir tem o conjunto mais abrangente de itens a serem inseridos, inclusive formas, hiperlinks, 

cabeçalhos e rodapés e sons. 
(  ) O painel de tarefas Personalizar Animação permite ver informações importantes sobre um efeito de animação, 

incluindo o tipo de efeito de animação, a ordem de vários efeitos de animação entre si e uma parte do texto do 
efeito de animação 

(  ) Você pode visualizar a animação de textos e objetos para um slide ou para a apresentação inteira. 
(  ) Você pode adicionar sons de arquivos do seu computador, de uma rede, ou do Microsoft Media Gallery, gravar 

os seus próprios sons para serem adicionados a uma apresentação ou utilizar música de um CD. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V – V – V – V. 
B) V – F – V – V – F – V. 
C) F – V – V – V – F – V. 
D) V – V – F – F – V – V. 
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26. Promessa de campanha de Obama, o desativamento da Prisão de Guantánamo, oficialmente Campo de Detenção 
da Baía de Guantánamo (em inglês: Guantánamo Bay Detention Camp), é uma prisão militar estadunidense, parte 
integrante da Base Naval da Baía de Guantánamo, que, por sua vez, está incrustada na baía homônima, 
na província também homônima, em: 
 
A) EUA. 
B) Porto Rico. 
C) Cuba. 
D) Hawai. 
 

27. Não foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. 
 
A) Manaus. 
B) Florianópolis. 
C) Cuiabá. 
D) Brasília. 

 
28. A Grande São Paulo é abastecida principalmente por três sistemas. Não é um deles o(a): 

 
A) Alto Tietê. 
B) Baixo Tietê. 
C) Cantareira. 
D) Guarapiranga. 
 

29. O presidente do Congresso Nacional é o: 
 
A) presidente da Câmara. 
B) presidente do Senado. 
C) presidente da República. 
D) deputado escolhido. 
 

30. Em caso de sucessão presidencial, é o terceiro: 
 
A) o presidente da República. 
B) o deputado escolhido. 
C) o presidente da Câmara. 
D) o presidente do Senado. 
 

31. Analise as afirmações abaixo para identificar a que se referem. 
 
 Instalada em 2012 com o propósito de “examinar e esclarecer graves violações de direitos humanos” cometidas 

entre 1946 e 1985 no Brasil e, no dia 10 de dezembro de 2014, em cerimônia no Palácio do Planalto, em 
Brasília, foi apresentado o relatório final. 

 Durante esse período “saíram relatos (...) que reavivaram as tintas de um quadro sombrio ao expor detalhes 
excruciantes de torturas infligidas por membros da ditadura militar a seus opositores.” (...) Revista Veja. 

 
Trata-se da instituição denominada: 
 
A) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 
B) Comissão Mista do Senado (CMS). 
C) Comissão do Congresso Nacional (CCN) 
D) Comissão Nacional da Verdade (CNV). 
 

32. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
“Vírus, do gênero Alphavirus(Togaviridae), que é transmitido aos seres humanos por mosquitos do gênero Aedes. Até 
recentemente havia sido detectado somente na África, onde estava restrito a um ciclo silvestre, na Ásia Oriental e 
na Índia, onde sua transmissão era principalmente urbana, envolvendo os vetores Aedes aegypti e Aedes 
albopictus. Casos da doença causada pelo vírus, a febre _______________, foram detectados no Brasil pela primeira 
vez em Agosto de 2010.”: 
 
A) Dengue. 
B) Dengue hemorrágica. 
C) Chicungunha. 
D) Tifóide. 
 

33. Assinale o número de senadores que representam cada estado da federação no Brasil: 
 
A) 2. 
B) 1. 
C) 3. 
D) Varia conforme a população. 
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34. O Orçamento da União tem como pilar uma peça, votada pelo Congresso brasileiro, assinale-a. 
 
A) LDO. 
B) PAC. 
C) ODA. 
D) CGU. 
 

35. Órgão responsável pelo cumprimento das metas inflacionárias no Brasil atual. Trata-se do(a): 
 
A) Receita Federal. 
B) Banco do Brasil. 
C) Congresso Federal. 
D) Banco Central. 
 

36. De acordo com a L/C nº 101/00, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação: 
 
A) transparente e planejada, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social 
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

B) transparente e planejada, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de despesa, geração de receita com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de despesa, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

C) planejada e duvidosa, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

D) planejada e duvidosa, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de despesa, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Receber. 

 
37. A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão: 

 
A) avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas privadas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
B) avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso não se concretizem. 
C) avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
D) avaliadas as receitas contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas privadas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
 

38. Com base na Lei Municipal nº. 11.111/01, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) incide 
sobre: 
 
A) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem móvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município.   
B) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município.   
C) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na 

Constituição Estadual, localizado na zona urbana do Estado.   
D) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei 

Constituição Federal, localizado na zona urbana do Estado e Distrito Federal.   
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39. Conforme a Lei do Município de Campinas nº. 11.111/01 considera-se imóvel territorial, para os efeitos do imposto, o 
solo, sem benfeitoria ou edificação, assim também entendido o terreno que contenha: 
 
I- edificação provisória, assim caracterizada aquela que possa ser removida sem destruição, modificação, fratura 

ou dano. 
II- edificação em ruínas, em demolição ou condenada. 
III- obra paralisada ou em andamento, não enquadrável à definição predial.  
 
Com base nas informativas acima, está correto afirmar que: 
 
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) apenas a afirmativa III está correta. 
D) as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 

40. Estabelece a Lei nº. 11.1111/01 que, para os imóveis de uso predominantemente RESID. e enquadrado  na faixa do 
valor venal de 0,0000 a 30.000,0000 UFIC aplica-se a alíquota de: 
 
A) 0,50%. 
B) 0,60%. 
C) 0,40%. 
D) 0,70%. 
 

41. Com base na Lei Municipal nº 13.891/10, que altera o art. 9º da Lei Municipal nº 12.391/05, indique a alternativa que 
completa respectivamente e corretamente as lacunas abaixo. 
  
O valor venal, para fins do ITBI, será apurado por estimativa, pela Secretaria ______________________, com base 
nos valores das transações de bens da mesma natureza no mercado ______________ local, valores de cadastro, 
valor atribuído pelo contribuinte em guia informativa e valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas 
economicamente equivalentes, consideradas as características do imóvel como forma, dimensões, tipo, utilização, 
localização, estado de conservação, infraestrutura urbana e outros. 
 
A) Municipal de finanças    /    financeiro 
B) De desenvolvimento econômico e social    /    econômico 
C) De planejamento, orçamento e gestão   /    financeiro 
D) Municipal de finanças    /    imobiliário 
 

42. O empresário da XY Confecção, João Augusto comprou para lazer uma moto a prazo no valor de R$80.000,00. João 
Augusto solicita ao departamento financeiro de sua empresa, que efetue todo mês o pagamento da parcela da moto 
com o dinheiro da empresa, alegando que é o dono, sendo assim, pode usar o caixa da empresa para pagar suas 
contas pessoais. Está correto afirmar que João Augusto feriu ao principio da contabilidade chamado de: 
 
A) Entidade. 
B) Oportunidade. 
C) Continuidade. 
D) Competência. 
  

43. As sociedades personificadas são legalmente constituídas e registradas em órgãos competentes e, dividem-se em: 
 
A) sociedade empresária e sociedade comum. 
B) sociedade simples e sociedade comum. 
C) sociedade empresária e sociedade simples. 
D) sociedade Comum e cooperativa. 
 

44. Júlio Cesar possui uma empresa no ramo Têxtil, cujo valor do ativo é de R$1.759.864,03 e um passivo no valor de 
R$1.961.468,03. O patrimônio líquido da empresa de Júlio Cesar corresponde ao valor de: 
 
A) R$201.604,00. 
B) – R$201.604,00. 
C) –R$201.406,00 
D) R$301.406,00. 
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45. Com base no CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 27, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução 

ao valor recuperável acumulada. 
(  ) Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro que substitua o custo, menos o seu residual. 
(  ) Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um passivo ao longo da sua vida útil. 
 
A) V – V – V. 
B) F – V – F. 
C) V – V – F. 
D) F – F – F. 
 

46. Assinale a alternativa que completa respectivamente e corretamente as lacunas abaixo.  
 
Tributo é a ___________derivada instituída pelas entidades de direito_____________, compreendendo os impostos, 
as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria ____________, destinado-se o 
seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.  
 
A) receita – público – financeira 
B) receita – privado – financeira 
C) receita – privado – econômica 
D) despesa – público – financeira 
 

47. Leias a afirmativas abaixo e, em seguida indique a alternativa correta. 
 
I- As demonstrações contábeis das companhias abertas deverão observar as normas expedidas pela CVM e serão 

facultativamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. As demonstrações 
contábeis serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. 

II- Nas companhias abertas em que o exercício social seja coincidente com o ano civil, as demonstrações contábeis 
devem ser publicadas em até 3 meses após o fim do exercício social (31 de março), junto com o relatório de 
administração e o parecer do auditor independente. 

III- Com o processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões contábeis internacionais, a elaboração 
e publicação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) passou a ser facultativa, sendo 
substituída pela Demonstração do Fluxo de Caixa.   

 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
D)  As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

48. Leia o enunciado e as afirmativas abaixo e, em seguida marque (V) para verdadeiro ou (F) falso assinalando a 
alternativa que apresenta a sequencia correta de cima para baixo. 
 
O controle interno encontra fundamentado na CF/88, declarando que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  
 
(  ) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União. 
(  ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado. 

(  ) Exercer controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
(  ) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
A) V – V – F – V. 
B) F – V – V – F. 
C) V – V – V – V. 
D) F – F – F – F. 
  

49. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da: 
 
A) pessoalidade. 
B) parcialidade. 
C) isonomia. 
D) distinção. 
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50. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua _____________, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 
 
A) revisão 
B) rescisão 
C) confirmação 
D) ratificação 
 
 
 




