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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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a perda de 10 a 12 centímetros de altura em relação ao 
esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta, 
as mulheres com puberdade precoce estão mais sujeitas a 
ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais 
frequentes os transtornos de ordem psicológica.

http://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/descoberta-de-gene-liga-
do-a-puberdade-precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d-

04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

De acordo com o texto, pode-se afirmar que 
(A) normalmente, os sinais comuns da puberdade começam 

a aparecer mais cedo nos meninos do que nas meninas.
(B)	 em	“...os	reflexos	podem	ser	físicos,	como	a	interrupção	

do	 crescimento,	 mas	 também	 psicológicos.”,	 infere-se	
que	 a	 criança	 apresentará	 somente	 reflexos	 físicos	 e	
nunca psicológicos. 

(C)	 somente	 a	 partir	 de	 20	 anos	 de	 estudos	 é	 que	 a	
pesquisadora Ana Claudia constatou, pelos resultados 
de sua pesquisa, que a hereditariedade da puberdade 
precoce estava presente em aproximadamente 27% dos 
casos.

(D)	 o	 maior	 objetivo	 do	 estudo	 é	 trazer	 mudanças	 no	
tratamento da puberdade precoce. 

(E) a descoberta da causa da doença, puberdade precoce, 
pode antecipar o diagnóstico e possibilitar o início do 
tratamento.

“Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é 
iniciado o tratamento...” 

(A) mais se evitam os efeitos negativos físicos, e menos os 
de	viés	psicológico.

(B) menos chance tem de se evitar a estigmatização da 
criança em razão do aparecimento de sinais puberais 
estranhos à faixa etária.

(C) mais sujeita a criança estará a algum tipo de abordagem 
sexual inadequada.

(D)	 mais	cedo,	a	menina	passa	a	ter	mama,	até	a	menstruar	
muito cedo.

(E) mais se evitam os efeitos negativos da doença.

No excerto “Os que estão relacionados às meninas 
aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos; nos 
meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”, 
o termo em destaque

(A)	 exerce	 função	 de	 artigo,	 pois	 define	 o	 substantivo	
“menino”	apresentado	posteriormente.

(B) exerce função de pronome demonstrativo, pois refere-se 
à	expressão	antecedente	“sinais	comuns	da	puberdade”	
e	pode	ser	substituído	por	“aqueles”.

(C) está no plural para concordar com o substantivo 
“meninos”.

(D)	 é	um	pronome	pessoal	do	caso	oblíquo	e	tem	função	de	
complementar o verbo a ele relacionado.

(E)	 se	 for	 substituído	 por	 “sinais	 comuns	 da	 puberdade”,	
além	de	tornar	o	texto	repetitivo,	o	sentido	se	alterará.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Descoberta de gene ligado à puberdade precoce pode 
antecipar diagnóstico

Crescimento da mama, aparecimento de pelos nas 
axilas e na região pubiana, menstruação, mudança do tom 
de voz são sinais comuns da puberdade. Os que estão 
relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 
8 e os 14 anos; nos meninos, eles despontam entre os 9 
e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano 
já é uma fase que requer acompanhamento. Quando ela 
ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos 
podem ser físicos, como a interrupção do crescimento, mas 
também psicológicos. Um estudo da Universidade de São 
Paulo (USP) identificou um gene relacionado à doença que 
pode antecipar o diagnóstico e facilitar o tratamento.

A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na 
área de genética de doenças endócrinas, percebeu, ao 
longo dos mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a 
presença de histórico familiar entre os casos de puberdade 
precoce. “Observamos a ocorrência de familiares afetados 
e até então não havia nenhum tipo de estudo”, disse. O que 
se sabia, a partir de um estudo israelense desenvolvido em 
2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava 
presente em aproximadamente 27% dos casos, informou a 
endocrinologista.

Foram selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A 
doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo pelo 
aumento prematuro na produção do hormônio que libera as 
gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimento 
sexual do organismo. A partir do sequenciamento genético 
desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa 
para o início antecipado da puberdade: uma falha no 
gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista 
científica americana New England Journal of Medicine.

O estudo não tem como objetivo trazer mudanças 
no tratamento da puberdade precoce. “O procedimento 
terapêutico é totalmente estabelecido e efetivo”, destacou. 
A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível 
antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim 
que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genético 
estiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de 
ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não 
sob risco de desenvolver precocemente”, apontou.

Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é iniciado o 
tratamento, mais se evitam os efeitos negativos da doença. 
Entre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização 
da criança em razão do aparecimento de sinais puberais 
estranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama, 
até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto 
psicológico muito grande para a criança e para a família”, 
avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da 
menarca pode, inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de 
abordagem sexual inadequada.

Do ponto de vista endocrinológico, há também o 
comprometimento da estatura. “Com o aumento dos 
hormônios sexuais, como o estradiol, nas meninas, e 
testosterona, nos meninos, há alteração da maturação 
óssea e diminui o tempo de crescimento”, explicou. A 
interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar 
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Lucas estava fazendo sua tarefa, quando em uma 

das questões apareceu a expressão            . Qual das 

alternativas a seguir apresentaa resposta que Lucas 

deverá obter com essa expressão?

(A) Meia vez      , que são     .

(B) Meia vez      , que são    .

(C) O dobro de       , que são   .

(D) Mais a sua metade, que são   .

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Uma loja de camisas oferece um desconto de 15% no 
total da compra se o cliente levar duas camisas. Se o 
valor de cada camisa é de R$ 40,00, quanto gastará 
uma pessoa que aproveitou essa oferta?

(A) R$ 68,00.
(B) R$ 72,00.
(C) R$ 76,00.
(D) R$ 78,00.
(E) R$ 80,00.

Em “Quando ela ocorre de forma precoce, às 
vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos, 
como a interrupção do crescimento, mas também 
psicológicos.”, a oração em destaque expressa

(A) circunstância de tempo.
(B)	 finalidade.
(C) contraste.
(D) proporcionalidade.
(E) concessão.

Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua 
na área de genética de doenças endócrinas...”, a 
oração em destaque 

(A) expressa restrição, pois o autor não está se referindo 
a	 qualquer	 pesquisadora,	 mas	 especificamente	 à	Ana	
Claudia Latronico. 

(B)	 é	 uma	 completiva	 nominal,	 pois	 funciona	 como	
complemento do substantivo antecedente, no caso, o 
nome da pesquisadora. 

(C)	 é	uma	oração	subordinada	subjetiva,	pois	exerce	função	
de sujeito.

(D)	 é	uma	oração	explicativa,	pois	acrescenta	informação	à	
oração principal.

(E) não deveria ser precedida por vírgula em decorrência da 
função que exerce.

A função morfossintática do “que” na expressão                     
“...produção do hormônio que libera as 
gonadotrofinas...” é a mesma função do “que” em

(A) “...um gene relacionado à doença que pode antecipar o 
diagnóstico	e	facilitar	o	tratamento.”

(B) “... percebeu, ao longo dos mais de 20 anos de carreira, 
que era recorrente a presença de histórico familiar entre 
os	casos	de	puberdade	precoce.”

(C) “Ana Claudia destaca que	quanto	mais	cedo	é	 iniciado	
o tratamento, mais se evitam os efeitos negativos da 
doença.”

(D)	 “...é	possível	antecipar	o	diagnóstico	e	iniciar	o	uso	dos	
remédios	assim	que	aparecerem	os	primeiros	sintomas.”

(E)	 “...é	que a hereditariedade da puberdade precoce estava 
presente	em	aproximadamente	27%	dos	casos.”

Assinale a alternativa em que a palavra NÃO está 
acentuada adequadamente.

(A) Área.
(B)	 Genética.
(C) Possível.
(D) Desenvolvído.
(E)	 Além.

Em “Se o teste genético estiver disponível...”, a 
forma verbal em destaque está conjugada no

(A) presente do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.

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 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

(C) futuro do subjuntivo.
(D)	 futuro	do	pretérito	do	indicativo.
(E)	 pretérito	imperfeito	do	subjuntivo.

Em “A partir da compreensão da causa, no entanto, 
é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o uso 
dos remédios assim que aparecerem os primeiros 
sintomas.”, a expressão em destaque

(A) pode ser substituída sem qualquer prejuízo semântico 
por	“portanto”.	

(B) exprime oposição em relação à ideia anteriormente 
citada.

(C) exprime ideia de conclusão.
(D) exprime ideia de conformidade.
(E) exprime ideia de explicação.

As vírgulas em “Crescimento da mama, aparecimento 
de pelos nas axilas e na região pubiana, menstruação, 
mudança do tom de voz...”, foram empregadas para

(A) isolar o aposto.
(B) intercalar a oração.
(C) separar termos de mesma função sintática.
(D) isolar o adjunto adverbial.
(E) separar a oração adverbial anteposta à oração principal.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Se observarmos a sequência de palavras a seguir, 
perceberemos um padrão:

pá; luz; sofá, lápis, caneca,...

Qual seria a sétima palavra desta sequência?
(A) cadeira.
(B) xícara.
(C) televisão.
(D) ventilador.
(E) amendoim.

Um mini-mercado fez uma pesquisa sobre a 
preferência de seus clientes sobre duas marcas de 
café que são vendidas lá. Dos 150 entrevistados, 
25 responderam que usam ambas as marcas, A e 
B, 75 entrevistados responderam que usam apenas 
a marca B. Sabendo que todos os entrevistados 
optaram por pelo menos uma das marcas de café,  
quantos optaram somente pela marca A?

(A) 25.
(B) 45.
(C) 50.
(D) 55.
(E) 60.

Júlia fará aniversário e seus pais farão uma grande 
festa. Entre familiares e amigos, a mãe de Júlia 
convidou 200 pessoas e o pai convidou 180. Se 
compareceram à festa de Júlia 220 convidados, o 
que podemos com certeza afirmar?

(A) Todos os convidados do pai compareceram.
(B) Todos os convidados da mãe compareceram.
(C)	 Pelo	menos	50	convidados	eram	do	pai	de	Júlia.
(D)	 Pelo	menos	20	convidados	eram	do	pai	de	Júlia.
(E)	 Exatamente	20	convidados	eram	do	pai	de	Júlia.

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 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e a 
instituição de ensino superior, a EBSERH procederá 
à reativação de leitos e serviços inativos por falta de 
pessoal e, para isso, disporá do prazo de até

(A) 04 (quatro) meses.
(B) 06 (seis) meses.
(C) 01 (um) ano.
(D) 02 (dois) anos.
(E) 04 (quatro) anos.

Além dos casos de morte, renúncia, destituição 
e outros previstos em lei, considerar-se-á vaga a 
função de membro do Conselho Fiscal que, sem 
causa formalmente justificada, salvo caso de força 
maior ou caso fortuito

(A) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três 
alternadas, no intervalo de seis meses.

(B) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três 
alternadas, no intervalo de um ano.

(C) não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro 
alternadas, no intervalo de um ano.

(D) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou quatro 
alternadas, no intervalo de dois anos.

(E) não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro 
alternadas, no intervalo de dois anos.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva, composta pelo ___________________ 
e até ___________ Diretores, todos nomeados 
e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
______________________, por indicação                                            
do ___________________________. 

(A)	 Diretor	 /	 nove	 /	 Presidente	 da	 República	 /	 Ministro	 de	
Estado da Educação

(B)	 Diretor	 /	 seis	 /	 Presidente	 da	 República	 /	 Ministro	 da	
Saúde

(C) Presidente / doze / Ministro de Estado da Educação / 
Ministro	da	Saúde

(D)	 Presidente	 /	 nove	 /	 Ministro	 da	 Saúde	 /	 Ministro	 de	
Estado da Educação

(E)	 Presidente	/	seis	/	Presidente	da	República	/	Ministro	de	
Estado da Educação

Sobre a EBSERH, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. 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.

II. As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde de que trata o caput 
estarão inseridas tanto no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS como na rede privada.

III. No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará 
as diretrizes e políticas estabelecidas pelo 
Ministério da Educação.

IV. A execução das atividades da EBSERH              
dar-se-á por meio da celebração de contrato 
específico para este fim, pactuado de 
comum acordo entre a EBSERH e cada uma 
das instituições de ensino ou instituições 
congêneres.

(A) Apenas I e IV.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. O controle social no SUS é um dos 
principais instrumentos para promover a 
democratização da saúde.

II. A Constituição Federal de 1988 é omissa 
em relação ao controle social no SUS.

III. O controle social no SUS é uma forma de 
controle da sociedade civil organizada 
nas esferas da ação do Estado na área da 
saúde.

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos 
de Saúde são mecanismos formais de 
controle social.

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

De acordo com a Lei 8.142/1990, as decisões dos 
Conselhos de Saúde serão homologadas

(A)	 pelo	Presidente	da	República.
(B)	 pela	Conferência	de	Saúde.
(C) pelo Poder Legislativo em cada esfera de governo.
(D) pelo Poder Judiciário em cada esfera de governo.
(E) pelo chefe do poder legalmente constituido em cada 

esfera do governo.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO

(A)	 controlar	 e	 fiscalizar	 procedimentos,	 produtos	 e	
substâncias	 de	 interesse	 para	 a	 saúde	 e	 participar	
da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

(B) ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

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

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, a 
Diretoria Executiva é composta pela(s) seguinte(s) 
diretoria(s), EXCETO

(A)	 Diretoria	de	Atenção	à	Saúde	e	Gestão	de	Contratos.
(B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
(C) Diretoria Administrativa Financeira.
(D) Diretoria de Distribuição de Medicamentos.
(E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da 

Informação.

QUESTÃO 20
(C) promover a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice.
(D) participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico.
(E) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico	e	tecnológico.

Sobre o funcionamento dos serviços privados de 
assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	 serviços	 privados	 de	 assistência	 à	 saúde	
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de	 profissionais	 liberais,	 legalmente	 habilitados,	 e	
de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção	e	recuperação	da	saúde.

(B)	 A	assistência	à	saúde	é	vedada	à	iniciativa	privada.
(C) Na prestação de serviços privados de assistência à 

saúde,	 serão	 observados	 os	 princípios	 éticos	 e	 as	
normas	expedidas	pelo	Ministério	da	Saúde	quanto	às	
condições para seu funcionamento.

(D) É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência 
à	saúde,	inclusive	através	de	doações	de	organismos	
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas,	 de	 entidades	 de	 cooperação	 técnica	 e	 de	
financiamento	e	empréstimos.

(E)	 No	 caso	 de	 participação	 de	 capital	 estrangeiro,	 é	
obrigatória a autorização do Ministro de Estado da 
Saúde,	 submetendo-se	 a	 seu	 controle	 as	 atividades	
que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem 
firmados.

De acordo com o Decreto 7.508/2011 o documento 
que estabelece os critérios para o diagnóstico 
da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais 
produtos apropriados, quando couber; as 
posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS, denomina-se

(A)	 Protocolo	Médico	e	Diretrizes	Básicas.
(B) Protocolo Clínico e Diretrizes Assistenciais.
(C)	 Protocolo	Médico	e	Diretriz	Distributiva.
(D) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
(E)	 Protocolo	Médico	e	Diretrizes	Farmacológicas.
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Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
contabilidade pública.

(A)	 Contabilidade	pública	é	o	conhecimento	especializado	
da Ciência Contábil que aplica no processo gerador 
de informações os conceitos, princípios e normas 
contábeis na gestão patrimonial de uma entidade 
governamental.

(B)	 No	Brasil,	a	contabilidade	pública	também	é	aplicada	
às	 entidades	 privadas	 que	 são	 financiadas	 por	
contribuições	parafiscais.

(C)	 O	 objeto	 da	 contabilidade	 é	 sempre	 o	 resultado	
financeiro	de	uma	entidade.

(D)	 O	patrimônio	público	é	um	conjunto	de	bens	e	direitos	
onerados pelas obrigações que o integra e que a 
entidade governamental utiliza como meio para 
concretização	dos	seus	fins.

(E) Ramo da contabilidade que registra, controla e 
demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e 
fatos	da	fazenda	pública	e	o	patrimônio	público	e	suas	
variações.

As principais vantagens dos orçamentos são, 
EXCETO

(A)	 fixar	um	objetivo	definido.
(B) estabelecer meios de controle.
(C) assegurar a coordenação das atividades.
(D) estabelecer controle entre programa e ação.
(E) atender as exigências dos diversos partidos políticos.

No que se refere à execução orçamentária, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
as corretas.

I. A elaboração e execução orçamentária 
compreende duas fases: organização e 
aplicação dos créditos.

II. A elaboração orçamentária é representada 
pelas ações de previsão e aprovação de 
recursos para um determinado período.

III. Em termos financeiros o orçamento 
representa apenas os programas por 
funções do governo.

IV. O processo de planejamento confere ao 
PPA, a LDO e a LOA uma ação integrada.

V. A LOA fixa o planejamento de curto prazo, 
ou seja, materializa as ações e programas 
previstos no PPA. 

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

No que se refere ao processo licitatório, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados	 para	 escolha	 de	 trabalho	 técnico,	
científico	ou	artístico.

(B) Leilão: modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para venda de bens móveis para a 
administração ou de produção legalmente aprendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 
previstos pela legislação.

(C) Tomada de preços: modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número	mínimo	de	3	pela	unidade	administrativa.

(D) Concorrência: modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial da habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de	 qualificação	 exigidos	 no	 edital	 para	 execução	 de	
seu objeto.

(E) Pregão: modalidade de licitação instituída para 
aquisição de bens e serviços comuns cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos	pelo	edital	por	meio	de	especificações	usuais	
de mercado.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. A liquidação da despesa é o instrumento de 
utilização de créditos orçamentários.

II. O empenho é a verificação do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito orçamentário.

III.  A execução financeira compreende um 
conjunto de atividades que tem como 
objetivo ajustar o ritmo de execução do 
orçamento ao fluxo provável de recursos 
financeiros.

IV. Empenho é o primeiro estágio da despesa. 
Portanto é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado a 
obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição.

V. Empenho é o segundo estágio da despesa. 
Para tanto, é fixo e pode ser realizado 
independente do limite de crédito 
orçamentário.

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

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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O estágio da liquidação da despesa deve tomar 
alguns cuidados. Sobre tais cuidados, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. A verificação do cumprimento das normas 
de licitação, de documento formalizado de 
sua dispensa ou a comprovação de sua 
inexigibilidade.

II. A verificação da conformidade com o 
contrato, convênio, acordo ou ajuste, se 
houver.

III. Exame da nota de empenho.

IV. A elaboração de termo circunstanciado do 
recebimento definitivo ou o atestado de 
recebimento na nota fiscal ou documento 
equivalente.

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

São estágios da receita orçamentária pública, 
EXCETO

(A) recolhimento.
(B) aplicação. 
(C) previsão.
(D) arrecadação.
(E) lançamento. 

Entre os grupos de natureza da despesa (2º dígito) 
estão, EXCETO

(A) investimentos.
(B)	 inversões	financeiras.
(C) amortização da dívida.
(D) transferências à União.
(E) pessoal e encargos sociais.

O campo de atuação da Administração pública 
compreende os órgãos da Administração Direta 
ou Centralizada e os da Administração Indireta 
ou Descentralizada. Assinale a alternativa que 
apresenta uma entidade que NÃO compõe a 
administração Indireta ou Descentralizada.

(A) Autarquias.
(B) Gabinete do Governador.
(C)	 Empresas	públicas.
(D) Sociedades de economia mista.
(E) Fundações.

O subsistema de informações orçamentárias 
registra, processa e evidencia os atos e fatos 
relacionados ao planejamento e à execução 
orçamentária, tais como, EXCETO

(A) orçamento.
(B) programação e execução orçamentária.
(C) alterações orçamentárias.
(D) resultado nominal.
(E) resultado orçamentário.

Com relação à despesa orçamentária, assinale a 
alternativa correta.

(A) É paga a margem da lei orçamentária. 
(B)	 Integra	o	orçamento	e	sua	despesa	é	discriminada	e	

fixada	no	orçamento.
(C) Independe de autorização legislativa. 
(D)	 É	realizada	sem	crédito	orçamentário	correspondente.	
(E) Corresponde à restituição ou entrega de valores 

recebidos, como cauções, depósitos e outros.

Analise o lançamento a seguir e assinale a 
alternativa correta.

D- Dotação inicial.
D- Despesas correntes.
D- Despesas de capital.
C- Crédito disponível.
C- Despesas correntes.
C- Despesas de capital.

O lançamento refere-se 
(A)	 à	fixação	das	despesas	no	subsistema	de	informações	

orçamentárias.
(B) à emissão de empenhos no subsistema de informações 

orçamentárias.
(C) ao registro das disponibilidades por destinação 

de recursos comprometida no subsistema de 
compensação.

(D) à anulação de empenhos.
(E) ao estorno da disponibilidade por destinação de 

recursos comprometida por anulação de empenhos.

Analise o lançamento a seguir e assinale a 
alternativa correta.

D- Controle da disponibilidade de recursos
C- Disponibilidade por retenção de recursos

O lançamento refere-se 
(A) ao registro do controle de disponibilidades.
(B) à arrecadação da receita orçamentária.
(C) ao recebimento da receita orçamentária realizada.
(D) ao registro da receita restituída/anulada.
(E) ao controle da inscrição da dívida ativa.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34
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Assinale a alternativa que “demonstra as receitas 
e despesas previstas em confronto com as 
realizadas”.

(A) Balanço Financeiro.
(B) Demonstração das variações patrimoniais.
(C) Demonstração do Resultado econômico.
(D) Balanço Orçamentário.
(E) Balanço Patrimonial.

Qual demonstração demonstrará: Ativo Financeiro; 
Ativo Permanente; Passivo Financeiro; Passivo 
Permanente; Saldo Patrimonial e Contas de 
Compensação?

(A) Balanço Financeiro.
(B) Demonstração das variações patrimoniais.
(C) Demonstração do Resultado econômico. 
(D) Balanço Orçamentário.
(E) Balanço Patrimonial.

No Balanço Orçamentário o resultado final 
do exercício será obtido estabelecendo-se as 
diferenças para mais ou para menos, o que resulta 
num superávit ou num déficit na execução do 
orçamento. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Receita	prevista	>	Receita	arrecadada	=	insuficiência	
de arrecadação.

(B) Receita prevista < Receita arrecadada = excesso de 
arrecadação.

(C)	 Despesa	fixada	>	Despesa	realizada	=	economia	de	
despesas.

(D)	 Receita	arrecadada	>	Despesa	realizada	=	déficit.
(E) Receita arrecadada = Despesa realizada = equilíbrio 

orçamentário.

As demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo de aplicação da Contabilidade 
do Setor Público (incluindo as exigidas pela Lei 
4.320/64) são, EXCETO

(A) Balanço Financeiro.
(B) Demonstração das variações Patrimoniais.
(C) Demonstração do Resultado Econômico.
(D) Balanço Orçamentário.
(E) Demonstração do Resultado Abrangente.

“Reconhece o patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, 
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com 
ou sem fins lucrativos”. O excerto apresentado 
refere-se ao Princípio

(A) da Oportunidade.
(B) do Registro pelo valor original.
(C) da Continuidade.
(D) da Entidade.
(E) da Competência.

O princípio da Competência
(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) refere-se ao processo de mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais para produzir 
informações íntegras e tempestivas.

(C) determina que os componentes do patrimônio devem 
ser inicialmente registrados pelos valores originais das 
transações, expressos em moeda nacional.

(D) determina que os efeitos das transações e outros 
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se 
referem, independentemente do recebimento ou 
pagamento.

(E) 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.

A empresa Alfa tem dois sócios, João e Pedro. João 
é responsável pela Administração da empresa e 
Pedro pela fábrica. João tem o hábito de realizar 
o pagamento das despesas da sua família com os 
recursos do caixa da empresa. Para isso, registra 
tais pagamentos como despesas da empresa o 
que fere diretamente o princípio

(A) da Oportunidade.
(B) do Registro pelo valor original.
(C) da Continuidade.
(D) da Entidade.
(E) da Competência.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 40

QUESTÃO 39
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O processo orçamentário é composto por algumas 
etapas. Sobre tais etapas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A fixação das metas de resultado fiscal 
constitui a primeira etapa do processo 
de elaboração orçamentária. Tem por 
finalidade garantir a redução gradual da 
relação dívida pública/Produto.

II. A previsão ou estimativa da receita ganhou 
importância fundamental com a edição da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, 
foram estabelecidos vários procedimentos 
de controle com base na previsão e 
arrecadação da receita pública.

III. O cálculo da necessidade de financiamento 
do setor público corresponde aos diferentes 
conceitos de déficit (nominal, operacional 
e primário). Essas necessidades são 
apuradas nas três esferas do governo 
(federal, estadual e municipal).

IV. A elaboração das propostas setoriais são 
realizadas simultaneamente pelas diversas 
unidades e nessas propostas define-se 
a programação orçamentária que resulta 
numa estrutura programática formada 
pelos programas e suas respectivas ações 
que pretendem realizar.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial,

I. para a aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, com 
base na preferência de marca.

II. para a contratação de serviços técnicos, 
de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação.

III. para a contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou por 
meio de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.

IV. para a compra de imóveis quando 
destinados a órgãos da administração 
direta, autarquias e fundações. 

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

Pregão é a modalidade de licitação 
(A) utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor estimado da contratação em 
que	a	disputa	pelo	 fornecimento	é	 feita	por	meio	de	
proposta	e	lances	em	sessão	pública.

(B) em que ao menos cinco pessoas, físicas ou jurídicas, 
de	elevada	qualificação,	serão	chamadas	a	apresentar	
propostas para fornecimento de bens ou serviços não 
comuns.

(C) 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) entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento	 até	 o	 terceiro	 dia	 anterior	 à	 data	 do	
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

(E) entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número	 de	 três	 pela	 unidade	 administrativa,	 a	 qual	
afixará,	 em	 local	 apropriado,	 cópia	 do	 instrumento	
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem 
seu	 interesse	com	antecedência	de	até	24	horas	da	
apresentação das propostas.

No que tange aos regimes contábeis para 
reconhecimento da receita no âmbito da 
Contabilidade Pública, podemos afirmar que

(A) sob o enfoque patrimonial, pertencem ao exercício 
financeiro	as	receitas	nele	arrecadadas.

(B) sob o enfoque patrimonial, pertencem ao exercício 
financeiro	as	despesas	nele	empenhadas.

(C) sob o enfoque orçamentário, pertencem ao exercício 
financeiro	as	receitas	nele	arrecadadas.

(D) sob o enfoque orçamentário, todas as receitas e 
despesas do exercício pertencem ao próprio exercício, 
embora já empenhadas.

(E)	 sob	o	enfoque	patrimonial,	a	receita	é	reconhecida	no	
período	em	que	é	arrecadada	e	a	despesa	paga	nesse	
mesmo período.

Para que o orçamento seja a expressão fiel do 
programa de governo, é indispensável que obedeça 
a determinados princípios. Assinale a alternativa 
correta sobre os princípios orçamentários.

QUESTÃO 49QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 46

QUESTÃO 50
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(A) Unidade: O orçamento deve ter vigência limitada a um 
exercício	financeiro.

(B) Exclusividade: O orçamento deve ser uno, ou seja, 
deve haver somente um orçamento para um exercício 
financeiro,	com	todas	as	receitas	e	despesas.

(C) Anualidade: A lei orçamentária não poderá conter 
matéria	estranha	à	previsão	das	receitas	e	à	fixação	
das despesas.

(D) Universalidade: Esse princípio visa assegurar que 
as despesas não serão superiores à previsão das 
receitas. 

(E) Publicidade: Esse princípio zela pela garantia da 
transparência e total acesso a qualquer interessado às 
informações	necessárias	ao	exercício	da	fiscalização	
sobre a utilização dos recursos arrecadados.


