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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

Tamanho não é documento (nem no cérebro)

Marcelo Gleiser

Talvez o universo seja a maior coisa que exista, mas 
sem nosso cérebro não teríamos a menor noção disso. 
Aliás, sem nosso cérebro não teríamos noção de qualquer 
coisa. É realmente espantoso que tudo o que somos, das 
nossas personalidades às nossas memórias, das nossas 
emoções à nossa coordenação motora, seja orquestrado 
por uma massa de neurônios e suas ligações de não mais 
do que 1,4 kg.

Como comparação, o cérebro de um orangotango pesa 
370 g, enquanto que o de um elefante pesa 4,8 kg. Se você 
acha que o segredo do nosso cérebro está no seu peso, 
veja que o de um camelo pesa 762 g e o de um golfinho, 
1,6 kg. Mesmo que golfinhos sejam bem inteligentes, não 
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

Também não solucionamos o mistério comparando 
o peso do cérebro com o peso do corpo. Por exemplo, a 
razão do peso do cérebro para o do corpo nos humanos é 
de 1:40, a mesma que para ratos. Já para cachorros, a razão 
é de 1:125 e para formigas de 1:7. Formigas certamente são 
inteligentes, especialmente ao atuar em grupos (inteligência 
coletiva), mas não mais do que cachorros ou humanos.

Ao acompanharmos a evolução do cérebro a partir 
de nossos antepassados primatas, vemos um enorme 
crescimento começando em torno de 3 milhões de anos 
atrás. Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta. 
De acordo com os neurocientistas Randy Buckner e Fenna 
Krienen, da Universidade de Harvard, nos EUA, a resposta 
está nas conexões entre os neurônios, que é unicamente 
rica nos humanos.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas mapearam 
o cérebro humano e o de outras espécies usando a 
ressonância magnética funcional, ou fMRI. Nas outras 
espécies, os neurônios são conectados localmente: a 
transmissão de sinais ocorre como numa linha de produção 
industrial, linearmente de um neurônio a outro. Regiões 
diferentes do cérebro, as córtices, também são interligadas 
dessa forma linear. Por exemplo, a ligação entre a córtex 
visual e a motora permite que os músculos dos animais 
reajam a algum estímulo visual, como o predador que vê 
uma presa. O processo é eficiente, mas limitado.

Nos humanos, as córtices estão interligadas de forma 
diferente, parecendo-se mais com os nodos de conexão de 
uma cidade grande do que com uma estrada que liga um 
ponto a outro. Como numa cidade, existem centros mais 
densos (as córtices) que estão interconectados entre si por 
várias ruas e avenidas, passando por centros menores no 
caminho (as córtices associativas).

Essa riqueza na interconectividade neuronal parece 
ser a chave do nosso sucesso. Nos animais, a linearidade 
das conexões limita sua capacidade de improvisação e de 
reflexão: o caminho é um só, como no exemplo do predador 
e da presa. No cérebro humano, regiões diferentes podem 
trocar informação sem qualquer estímulo externo, criando 

uma nova dimensão onde o cérebro funciona por si só, ou 
seja, reflete.

Com isso, podemos pensar sobre diferentes 
possibilidades e ponderar situações individualmente. (A 
grosso modo, um leão age como todos os outros leões.) 
Como dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica 
se trumbica. Nossos neurônios sabem disso muito bem. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1393219-
tamanho-nao-e-documento-nem-no-cerebro.shtml

De acordo com o texto, a causa para a chave de 
nosso sucesso é

(A)	 a	linearidade	das	conexões	do	nosso	cérebro.
(B) a conectividade local de nossos neurônios.
(C)	 o	peso	do	nosso	cérebro	e	do	nosso	corpo.
(D) a nossa memória e a nossa coordenação motora.
(E) a riqueza na nossa interconectividade neuronal.

Em “...quem não se comunica se trumbica.”, a 
colocação pronominal do elemento destacado ocorre 
por atração 

(A)	 do	pronome	indefinido	quem.
(B) da forma verbal comunica.
(C) da forma verbal trumbicar.
(D)	 do	advérbio	de	negação	não.
(E) do pronome se após comunica.

A expressão que NÃO retoma um termo ou conteúdo 
anteriormente mencionado é

(A) “Essa riqueza na interconectividade neuronal parece ser 
a chave...”

(B) “Com isso, podemos pensar sobre diferentes 
possibilidades...”

(C) “Para chegar a essa conclusão, os cientistas 
mapearam...”

(D) “...seja orquestrado por uma massa de neurônios...”
(E) “...a partir de nossos antepassados primatas...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A) Em “Também não solucionamos...”, indica inclusão.
(B) Em “Com isso, podemos pensar...”, indica a causa.
(C) Em “...em torno de 3 milhões de anos atrás.”, indica local.
(D) Em “Aliás,	 sem	 nosso	 cérebro	 não	 teríamos...”,	 indica	

contraste.
(E) Em “Aliás, sem	 nosso	 cérebro	 não	 teríamos...”,	 indica	

condição.
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Qual é a porcentagem á qual a fração  

        corresponde de um total?

(A) 11%.
(B) 15%.
(C) 20%.
(D) 22%.
(E) 27%.

Em uma semana, um oftalmologista atendeu 50 
pacientes. Desses 50 pacientes, 20% precisam usar 
óculos. Quantos pacientes NÃO precisam usar 
óculos?

(A) 10.
(B) 15.
(C) 20.
(D) 30.
(E) 40.

Caio, Bruno, Fernando e Vinícius tocam instrumentos 
diferentes em bandas diferentes. Um deles é 
baterista, outro é guitarrista, outro é tecladista e o 
outro é baixista, não necessariamente nesta ordem. 
Sabe-se que

• Caio e Fernando conhecem o tecladista.
• Bruno e o baixista já foram a um show do 

guitarrista.
• O baixista é primo de Vinícius e estuda com Caio.
• Caio não é baterista e não conhece Vinícius.

Sendo assim, podemos concluir que
(A)	 Bruno	é	baterista.
(B)	 Vinícius	é	baterista.
(C)	 Fernando	é	baterista.
(D)	 Caio	é	baixista.
(E)	 Fernando	é	tecladista.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
“Mesmo que golfinhos sejam bem inteligentes, não 
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.”
A reescrita do fragmento acima que mantém o seu 
sentido original e sua sintaxe é

(A)	 Conquanto	golfinhos	são	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

(B)	 Apesar	 dos	 golfinhos	 sejam	 bem	 inteligentes,	 não	
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

(C)	 Embora	golfinhos	sejam	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

(D)	 Por	 mais	 que	 golfinhos	 são	 bem	 inteligentes,	 não	
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

(E)	 Ainda	que	golfinhos	são	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

A expressão que indica o modo da  ação verbal se 
encontra em 

(A) “É realmente espantoso...”
(B) “...e ponderar situações individualmente.”
(C) “Formigas certamente são inteligentes...”
(D) “...especialmente ao atuar em grupos...”
(E)	 “...que	é	unicamente rica nos humanos.”

Em “...a linearidade das conexões limita sua 
capacidade de improvisação e de reflexão.”, as 
expressões destacadas funcionam como

(A) objetos indiretos.
(B) complementos nominais.
(C) agentes da passiva.
(D) predicativos do sujeito.
(E) adjuntos adverbiais.

Em “Para chegar a essa conclusão, os cientistas 
mapearam o cérebro humano...”, a oração destacada 
expressa

(A) concessão.
(B) condição.
(C) consecução.
(D) causa.
(E) propósito.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...um orangotango pesa 370 g, enquanto que o de 
um elefante...”, o elemento que pode ser omitido.

(B)	 Em	“O	processo	é	eficiente,	mas	limitado.”,	o	elemento	
mas pode ser substituído pelo elemento todavia.

(C) Em “de forma diferente, parecendo-se mais com os 
nodos...”, o pronome se pode ser anteposto ao verbo.

(D) Em “...pensar sobre diferentes possibilidades...”, o 
elemento sobre pode ser substituído por a respeito de.

(E) Em “Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta.”, 
a expressão mesmo assim indica contraste.

“Como numa cidade, existem centros mais densos 
(as córtices) que estão interconectados entre si por 
várias ruas e avenidas...”
No fragmento acima, temos uma relação semântica 
de

(A) contraste.
(B) comparação.
(C) adição.
(D) conclusão.
(E) consecução. 
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Dizer que não é verdade que “Camila é estudante e 
Gabriela é professora” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 Camila	não	é	estudante	ou	Gabriela	não	é	professora.
(B)	 Camila	não	é	estudante	ou	Gabriela	é	professora.
(C)	 Camila	é	estudante	ou	Gabriela	não	é	professora.
(D)	 Camila	não	é	estudante	e	Gabriela	não	é	professora.
(E)	 Camila	é	estudante	e	Gabriela	não	é	professora.

Considere a sequência:

1; 3; 9; 27; ...

Qual é o sexto termo desta sequência?
(A) 81.
(B) 129.
(C) 243.
(D) 245.
(E) 321.

As unidades hospitalares administradas pela 
EBSERH contarão com um Colegiado Executivo 
composto pelos seguintes membros, EXCETO

(A)	 o	representante	dos	profissionais	de	saúde.
(B)  o Superintendente do hospital.
(C)	 o	Gerente	de	Atenção	à	Saúde.
(D)		 o	Gerente	Administrativo.
(E)		 o	Gerente	 de	Ensino	 e	 Pesquisa,	 quando	 se	 tratar	 de	

hospitais universitários ou de ensino.

Conforme o Regimento Interno, nas suas ausências 
e impedimentos, o Presidente da EBSERH será 
substituído

(A)  por Conselheiro designado pelo Conselho de 
Administração.

(B)  por Diretor designado pela Diretoria Executiva.
(C)  por Conselheiro por ele designado dentre os membros 

do Conselho de Administração.
(D)  por Diretor por ele designado dentre os membros da 

Diretoria Executiva.
(E)  por Diretor designado pelo Conselho de Administração 

dentre os membros da Diretoria Executiva.

Compete à Coordenadoria Jurídica da EBSERH, 
EXCETO

(A) responder pela advocacia preventiva na EBSERH, 
atendendo e propondo soluções jurídicas para a 
empresa.

(B)  representar a Empresa judicial e extrajudicialmente, com 
a outorga do Presidente, coordenando a representação 
ativa e passiva da EBSERH na via judicial e administrativa.

(C)  elaborar informações em mandado de segurança, a ser 

assinado por autoridade competente que estiver sendo 
demandada no âmbito da EBSERH.

(D)  examinar previamente a legalidade dos atos relativos ao 
direito	de	pessoal	e	assessorar	a	Diretoria	de	Gestão	de	
Pessoas.

(E) assessorar juridicamente somente o Presidente e o 
Conselho de Administração da EBSERH.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Presidente da 
EBSERH

I. fixar as orientações gerais das atividades da 
EBSERH.

II. autorizar a contratação de auditores 
independentes.

III. representar a EBSERH, em juízo ou fora 
dele, podendo delegar essa atribuição, em 
casos específicos, e, em nome da entidade, 
constituir mandatários ou procuradores.

IV. apresentar, trimestralmente, ao Conselho de 
Administração relatório das atividades da 
EBSERH.

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

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da 
EBSERH, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)		 A	 EBSERH	 é	 uma	 empresa	 pública	 dotada	 de	
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio 
próprio.

(B)		 A	 EBSERH	 fica	 sujeita	 à	 supervisão	 do	 Ministro	 da	
Saúde.

(C)  A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, 
e atuação em todo o território nacional, podendo 
criar	 subsidiárias,	 sucursais,	 filiais	 ou	 escritórios	 e	
representações no país.

(D)  As atividades de prestação de serviços de assistência 
à	 saúde	 pela	 EBSERH	 estarão	 inseridas	 integral	 e	
exclusivamente	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	-	
(SUS).

(E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência 
à	saúde,	a	EBSERH	observará	as	diretrizes	e	políticas	
estabelecidas	pelo	Ministério	da	Saúde.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Considerando o que a Constituição Federal dispõe 
sobre a seguridade social, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

(B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C)	 A	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá	 contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 nem	 dele	
receber	benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(D) Somente os benefícios por incapacidade poderão 
ser criados, majorados ou estendidos sem a 
correspondente fonte de custeio total.

(E) São isentas de contribuição para a seguridade social 
as	 entidades	 beneficentes	 de	 assistência	 social	 que	
atendam às exigências estabelecidas em lei.

Compete à direção nacional do Sistema Único 
da Saúde (SUS) definir e coordenar os seguintes 
sistemas, EXCETO

(A) de redes integradas de assistência de alta 
complexidade.

(B)	 de	rede	de	laboratórios	de	saúde	pública.
(C) de vigilância epidemiológica.
(D) de vigilância sanitária.
(E) de distribuição de medicamentos.

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.

II. Caberá aos Estados, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

III. As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional 
e de centros especializados, de acordo 
com suas necessidades, compreendendo 
a atenção primária, secundária e terciária à 
saúde.

IV. A União, os Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais 

poderão atuar complementarmente no 
custeio e execução das ações.

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

A Comissão Intergestores Regional - CIR, devendo 
observar as diretrizes da Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB, atua

(A)	 no	âmbito	regional,	sendo	vinculada	ao	Ministério	da	
Saúde	para	efeitos	administrativos	e	operacionais.

(B) no âmbito regional, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

(C) no âmbito nacional, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

(D)	 no	âmbito	nacional,	sendo	vinculada	ao	Ministério	da	
Saúde	para	efeitos	administrativos	e	operacionais.

(E) no âmbito do Estado, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. Conforme a Resolução 
453/2012, compete aos Conselhos de Saúde 
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal:

I. definir diretrizes para elaboração dos 
planos de saúde e deliberar sobre o 
seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços.

II.  semestralmente deliberar sobre a 
aprovação ou não do relatório de gestão.

III. proceder à revisão periódica dos planos de 
saúde.

IV. estimular articulação e intercâmbio 
entre os Conselhos de Saúde, entidades, 
movimentos populares, instituições 
públicas e privadas para a promoção da 
Saúde.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II e IV.
(E) I, II, III e IV.
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(D)  A= R$ 200,00 e P= 1.000,00  SL= R$ 800,00
(E) A= R$ 0,00 e P= R$ 500,00   SL= R$ - 500,00

A Cia Bela Vista S/A realizou a assinatura de 
uma revista para os próximos 12 meses. O valor 
da assinatura foi de R$ 852,00 e foi pago em 12 
parcelas mensais. Assinale  a alternativa que 
apresenta, respectivamente, os lançamentos 
contábeis: da realização da assinatura; da 
apropriação da assinatura referente ao primeiro 
mês e; o pagamento da primeira parcela.

I. D- Assinaturas de revistas a apropriar 852,00
 C- Assinaturas de revistas a pagar 852,00

II.  D- Despesas com assinaturas de revistas   71,00
  C- Assinaturas de revistas a apropriar   71,00

III. D- Assinaturas de revistas a apropriar   71,00
  C- Despesas com assinaturas de revistas   71,00

IV. D- Assinaturas de revistas a pagar   71,00
   C- Caixa ou banco 71,00

V. D- Assinaturas de revistas a apropriar 852,00
  C- Caixa ou banco 852,00

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

O ativo não circulante é composto por quatro 
subgrupos, dentre os quais está o imobilizado. 
Assinale a alternativa que apresenta um bem ou 
direito que NÃO se enquadra como imobilizado.

(A) Benfeitorias em imóveis de terceiros.
(B) Máquinas e equipamentos.
(C) Móveis e utensílios.
(D)	 Fundo	de	comércio.
(E) Imóveis.

Uma companhia adquire um terreno para 
valorização do capital. Esse terreno deve ser 
contabilizado como 

(A) um imobilizado.
(B) um investimento.
(C) um intangível.
(D)  um realizável a longo prazo.
(E)  uma reserva de capital.

A Companhia Vai Vai S/A apresentou no Balancete 
de Verificação as seguintes contas e saldos (as 
contas estão dispostas em ordem alfabética):

Qual é o saldo das contas de natureza devedora?
(A) R$ 125.100,00.
(B) R$ 133.400,00.
(C) R$ 132.000,00.
(D) R$ 137.500,00.
(E) R$ 120.600,00.

Sobre o patrimônio, assinale a alternativa correta.
(A)	 O	 patrimônio	 é	 representado	 por	 dois	 aspectos:	 (I)	

qualitativo:	compreende	a	identificação	dos	elementos	
patrimoniais em valores monetários; (II) quantitativo: 
é	 a	 identificação	 dos	 elementos	 que	 compõem	 o	
patrimônio como os bens, direitos e obrigações.

(B)	 O	 patrimônio	 líquido	 é	 representado	 por	 bens	 +	
direitos.

(C)	 A	 diferença	 entre	 o	 ativo	 e	 o	 passivo	 exigível	 é	
determinada situação líquida, que pode ser nula, 
positiva ou negativa.

(D) A situação líquida negativa quer dizer que: A>P 
(E) Os bens intangíveis são bens que possuem existência 

física como imóveis, terrenos, equipamentos e 
veículos.

Assinale a alternativa INCORRETA, considerando 
“A” para Ativo, “P” para Passivo e “SL” para 
Situação líquida.

(A)  A= R$ 1.000,00 e P= R$ 200,00  SL= R$ 800,00
(B)  A= R$ 1.000,00 e P= R$ 800,00  SL= R$ 200,00
(C) A= R$ 1.000,00 e P= R$ 0,00     SL= R$ 1.000,00

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
 A DMPL deve apresentar

I. o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos 
proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores.

II. o efeito cumulativo de mudança de prática contábil e a correção de erros constantes de pronunciamentos 
específicos.

III. os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais.

IV. o efeito decorrente das atividades com emissão de ações ou instrumentos patrimoniais.

V. o resultado das operações descontinuadas.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas III e V.
(D) Apenas IV e V.
(E) Apenas I e III.

A Cia Camisa Dez S/A tem o seguinte saldo em sua conta de máquinas e equipamentos em 31/12/2013:

Por meio do método linear e considerando que a companhia se utiliza da depreciação acelerada, a depreciação 
mensal é de

(A) R$ 1.856,25.
(B) R$ 1.237,50.
(C) R$ 2.475,00.
(D) R$ 2.062,50.
(E) R$ 1.375,00.

“Pertencem ao exercício as despesas incorridas, ainda que não pagas, e as receitas realizadas, ainda que não 
recebidas. Não pertencem ao exercício as despesas pagas, se não forem incorridas, e nem as receitas recebidas, 
se não forem realizadas”. Tal afirmação refere-se ao princípio

(A) da prudência.
(B) da entidade.
(C) da competência.
(D) da continuidade.
(E) da oportunidade.

De acordo com a Resolução nº 750/1993, o Princípio da Oportunidade
(A) 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.
(B) determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, 

expressos em moeda nacional. 
(C) determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem 

alternativas	igualmente	válidas	para	a	quantificação	das	mutações	patrimoniais	que	alterem	o	patrimônio	líquido.	
(D) refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras 

e tempestivas. 
(E)	 reconhece	o	Patrimônio	como	objeto	da	Contabilidade	e	afirma	a	autonomia	patrimonial.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33

QUESTÃO 32
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representa o lançamento da variação da moeda 
em 31/12/2013.

(A) D- Juros Passivos (Passivo Circulante).  
C-	 Empréstimos	 em	 moeda	 estrangeira	 (Passivo	
Circulante) .

(B) D- Variações Cambiais Passivas (Resultado).  
C-	 Empréstimos	 em	 moeda	 estrangeira	 (Passivo	
Circulante) .

(C)	 D-	 Empréstimos	 em	 moeda	 estrangeira	 (Passivo	
Circulante). 

 C- Variações Cambiais Passivas (Resultado).  
 

(D)	 D-	 Empréstimos	 em	 moeda	 estrangeira	 (Passivo	
Circulante).

 C- Variações Cambiais Ativas (Resultado).  
 

(E) D- Variações Cambiais Ativas (Resultado).  
C-	 Empréstimos	 em	 moeda	 estrangeira	 (Passivo	
Circulante) .

De acordo com o CPC 26, a Demonstração do 
Resultado do Período deve incluir, EXCETO

(A) receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 
vendas, os abatimentos e os impostos.

(B) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços 
vendidos.

(C) receita líquida de vendas.
(D) lucro bruto.
(E) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras 

despesas e receitas operacionais.

De acordo com a Lei 6.404/76, as obrigações 
de uma entidade são reconhecidas no passivo. 
Assinale a  alternativa que NÃO deve ser registrada 
como Passivo.

(A)	 Aquisição	 a	 prazo	 de	 matéria	 prima	 para	 uso	 na	
produção ou de mercadorias para revenda. 

(B) Adiantamentos recebidos de clientes tendo em vista 
a entrega futura de bens ou a prestação futura de 
serviços.

(C)   Dividendos declarados e ainda não pagos aos 
acionistas.

(D) Duplicatas descontadas com o intuito de suprir 
eventuais	insuficiências	de	caixa.

(E)  Adiantamento a fornecedores tendo em vista a entrega 
futura de bens ou a prestação futura de serviços.

A Cia Fundo de Quintal possui uma conta corrente 
no Banco da Praça S/A. Em 31/01/2014, a empresa 
procedeu a emissão do extrato bancário do mês, o 
qual apresentava um saldo credor de R$ 77.000,00. 
Nessa mesma data, emitiu a razão contábil que 
apresentava um saldo devedor de R$ 60.000,00 
para a conta Banco da Praça S/A. Como de praxe, 
a empresa procedeu a conciliação bancária. Os 
fatos colhidos para a realização da conciliação 
bancária foram:

I. a empresa recebeu um cheque de clientes 
de R$ 1.500,00, que foi depositado em 10/01 
e devolvido por insuficiência de saldo.

II. a empresa pagou com cheque, dia 15.01, 
contas a terceiros no valor de R$ 21.750,00 
os quais não foram apresentados.

III. um cheque no valor de R$ 1.750,00 foi 
debitado dia 18/01 na conta corrente da Cia 
Fundo de Quintal por engano do Banco.

IV. um depósito recebido de clientes no valor 
de R$ 500,00 foi erroneamente creditado dia 
20/01 a outro correntista.

V. constam no extrato despesas bancárias de 
R$ 1.000,00 ainda não contabilizadas pela 
Cia Fundo de Quintal.

Após a conciliação bancária, o saldo da conta 
Banco da Praça S/A será de

(A) R$ 59.000,00.
(B) R$ 79.250,00.
(C) R$ 55.750,00.
(D) R$ 57.500,00.
(E) R$ 58.000,00.

Em 10/01/2013,  uma empresa tomou um 
empréstimo em moeda estrangeira no valor de US$ 
100.000,00 a uma taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 
2,10. No término do exercício social em 31/12/2013, 
a empresa verificou que a taxa de câmbio estava: 
US$ 1,00 = R$ 1,95. Assinale a alternativa que 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36
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De acordo com o CPC 03 – Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, considere as afirmativas de I a 
VI e assinale o que se pede nas questões 40 e 41.

I.  São aplicações financeiras de curto prazo, 
de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

II. São as principais  atividades  geradoras  de  
receita  da  entidade  e  outras  atividades  
que  não  são  de  investimento  e  tampouco  
de financiamento.

III. São as entradas e saídas de caixa e 
equivalentes de caixa. 

IV. São aquelas que resultam em mudanças no 
tamanho e na composição do capital próprio 
e no capital de terceiros da entidade.

V. Compreende numerário em espécie e 
depósitos bancários disponíveis.

VI. São as referentes à aquisição e à 
venda de ativos de longo prazo e de 
outros investimentos não incluídos nos 
equivalentes de caixa.

Assinale a alternativa que define, respectivamente, 
caixa, equivalentes a caixa e fluxos de caixa.

(A) I, III e V.
(B) V, I e III.
(C) I, IV e VI.
(D) VI, III e II.
(E) II, VI e IV.

Assinale a alternativa que define, respectivamente, 
atividades operacionais, atividades de 
investimento e atividades de financiamento.

(A) I, III e V.
(B) V, I e III.
(C) I, IV e VI.
(D) VI, III e II.
(E) II, VI e IV.

Na distribuição do Valor Adicionado, o FGTS, 
representado pelos valores depositados em conta 
vinculada dos empregados, corresponde a

(A) pessoal.
(B) impostos, taxas e contribuições: federais.
(C) impostos, taxas e contribuições: estaduais.
(D) remuneração de capital de terceiros.
(E) remuneração de capital próprio.

De acordo com a Lei 4.320/64 os resultados gerais 
do exercício serão demonstrados no Balanço 
Patrimonial, no Balanço Orçamentário, no Balanço 
Financeiro e na Demonstração das Variações 

Patrimoniais. 
Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, as demonstrações mencionadas.

I.  Demonstrará as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas.

II. Evidenciará as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.

III.  Demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos 
e os pagamentos de natureza 
extraorçamentária, conjugados com 
os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior e os que se transferem 
para o exercício seguinte.

IV. Demonstrará: Ativo Financeiro; Ativo 
Permanente; Passivo Financeiro; Passivo 
Permanente; Saldo Patrimonial; Contas de 
Compensação.

(A) I, II, III e IV.
(B) II, IV, I e III.
(C) III, I, IV e II.
(D) IV, II, I e III.
(E) IV, I, III e II.

As receitas públicas classificam-se nas seguintes 
categorias econômicas: Receitas Correntes e 
Receitas de Capital. Sobre tais categorias, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
as corretas.

I. São Receitas Correntes as receitas 
tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços 
e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.  

II. São Receitas Correntes as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos 
de constituição de dívidas; da conversão, 
em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de 
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.

III. São Receitas de Capital as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos 
de constituição de dívidas; da conversão, 
em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de 

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
QUESTÃO 40
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Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.

IV.  São Receitas Correntes as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos 
de constituição de dívidas; da conversão, 
em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de 
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV.

Assinale a alternativa que NÃO representa uma 
Despesa de Custeio.

(A) Pessoa Civil e Militar.
(B) Material de Consumo.
(C) Serviços de Terceiros.
(D)	 Obras	Públicas.
(E) Encargos Diversos.

São atribuições do pregoeiro, EXCETO
(A) credenciamento dos interessados, recebimento dos 

envelopes das propostas de preços e da documentação 
de habilitação.

(B) elaboração de contrapropostas de preços para facilitar 
a	classificação	dos	proponentes.

(C) condução dos procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta ou do lance de menor preço.

(D) adjudicação da proposta de menor preço. 
(E) elaboração de ata, a condução dos trabalhos da 

equipe de apoio.

Sobre a licitação na modalidade de pregão, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento	 de	 bens	 ou	 serviços	 comuns	 é	 feita	
em	sessão	pública,	por	meio	de	propostas	de	preços	
escritas e lances verbais.

(B) Os contratos celebrados pela União, para a aquisição 
de bens e serviços comuns, serão precedidos, 
prioritariamente,	de	licitação	pública	na	modalidade	de	
pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa 
justa entre os interessados, a compra mais econômica, 
segura	e	eficiente.

(C) A licitação na modalidade de pregão se aplica às 
contratações de obras e serviços de engenharia, 
bem como às locações imobiliárias e alienações em 
geral, que serão regidas pela legislação geral da 
Administração.

(D)	 Até	 dois	 dias	 úteis	 antes	 da	 data	 fixada	 para	
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do pregão.

(E) A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua 
maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo 
ou emprego da Administração, preferencialmente 
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 
da entidade promotora do pregão, para prestar a 
necessária assistência ao pregoeiro.

São modalidades de licitação, EXCETO
(A) concorrência.
(B) tomada de Preços.
(C) convite.
(D) chamada.
(E) leilão.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial em algumas situações. 
Quanto à inexigibilidade da licitação, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo de determinada marca.

II.  Para a contratação de serviços técnicos 
especializados para serviços de publicidade 
e divulgação.

III. Para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública.

IV. Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o 
mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C)  Apenas III e IV.
(D) Apenas I e IV. 
(E)  Apenas II e IV.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45
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O SIAFI permite sua utilização nas modalidades 
total ou parcial. Sobre as características da 
utilização, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Modalidade de uso Total: processamento de todos os 
atos e fatos de determinado órgão pelo SIAFI.

(B)	 Modalidade	de	uso	Parcial:	a	execução	financeira	dos	
recursos	 previstos	 no	 Orçamento	 Geral	 da	 União	 é	
efetuada pelo SIAFI.

(C) Modalidade de uso Parcial: substitui a Contabilidade 
do órgão.

(D) Modalidade de uso Total: movimentação de todas as 
disponibilidades	 financeiras	 do	 órgão	 por	 meio	 da	
conta	única	do	Governo	Federal.

(E) Modalidade de uso Parcial: não permite tratamento 
dos recursos próprios da entidade.

QUESTÃO 50
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