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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  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.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

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 prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

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 
ruídos, 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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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 1
Pessoas que têm pesadelos são mais criativas, diz 

estudo

É hora de repensar o papel do pesadelo na nossa 
sociedade

A origem etimológica da palavra “pesadelo” diz 
muito sobre o sentimento que temos ao despertar de 
um sonho apavorante. Em português, é derivada da 
palavra “pesado”, ou seja, remete àquela sensação 
de peso sobre o peito que só um pesadelo dos bons 
pode causar. Em inglês, a origem da palavra é ainda 
mais interessante: é uma conjunção de “night” (noite) 
e “mare”, que faz referência a espíritos malignos que, 
para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. 
Por muito tempo, foi assim que a ciência encarou 
os pesadelos: como algo negativo, assombroso e 
estranho criado pelo cérebro. Mas estudos recentes 
vêm mostrando que é hora de repensar o papel dos 
pesadelos na nossa sociedade.

Em um estudo recente publicado na New 
Scientist, a pesquisadora Michelle Carr, que estuda 
sonhos na Universidade de Montreal, explica que 
existem duas teorias dominantes para o surgimento 
dos pesadelos. Uma é que eles são uma reação a 
experiências negativas que acontecem enquanto 
estamos acordados. A outra é a “teoria de simulação 
de risco”, a ideia de que usamos os pesadelos para 
“treinar” adversidades, de forma que estejamos 
mais preparados quando coisas ruins realmente 
acontecerem. Seja como for, os pesadelos trazem 
realmente alguns benefícios reais. Um estudo de 
2013, por exemplo, descobriu que pessoas que 
sofrem com pesadelos de forma recorrente são, em 
geral, mais empáticas. Elas também demonstraram 
mais tendência a bocejar quando outra pessoa boceja 
na frente delas, o que é um indicador de empatia. 

 Além disso, Carr descobriu que pessoas 
que têm pesadelos constantes costumam pensar 
mais “fora da caixa” em tarefas de associação de 
palavras. Essa é mais uma pesquisa que relaciona 
sonhos ruins à criatividade; durante os anos 80, o 
pesquisador do sono Ernest Hartmann, que trabalhou 
como psiquiatra em uma universidade de medicina 
em Boston, descobriu que pessoas que buscavam 
ajuda para ter noites mais tranquilas não eram 
necessariamente mais assustadiças ou ansiosas, 
mas tinham maior sensibilidade emocional em 

geral. Segundo o Science of Us, ele concluiu que 
sensibilidade é a força motriz por trás de sonhos 
intensos. Uma sensibilidade mais alta a ameaças ou 
medo durante o dia pode resultar em sonhos ruins, 
enquanto paixão e empolgação causarão sonhos 
mais felizes. E ambos os casos acabam criando 
impacto na vida real, seja aumentando níveis de 
estresse após um pesadelo ou criando laços sociais 
mais fortes após um sonho positivo com alguém que 
você conhece. 

Mas os efeitos vão além. O estudo de Hartmann 
aponta que a sensibilidade influencia percepções e 
pensamentos acordados. Pessoas que têm muitos 
pesadelos passam a ter pensamentos mais parecidos 
com sonhos, fazendo conexões inesperadas. É aí que 
entra a criatividade: estudos anteriores mostram que 
essas pessoas têm mais aptidão para a criatividade 
e a expressão artística. Para comprovar isso, Carr 
realizou o teste com uma série de voluntários, entre 
eles uma pintora e um músico. Batata: ambos tiraram 
notas altas no teste de criatividade e, curiosamente, 
revelaram que sonham constantemente. Para Carr, “a 
riqueza da imaginação não fica confinada ao sono, 
mas permeia o pensamento e os sonhos acordados”. 

Outra conclusão de Carr é que pessoas que têm 
mais pesadelos acabam tendo mais sonhos positivos 
que a média geral. Seria uma compensação do 
cérebro? Só mais pesquisa dirá. 

Retirado e adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noti-
cia/2016/05/pessoas-que-tem-pesadelos-sao-mais-criativas-diz-estudo.

html>.

QUESTÃO 01
De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Uma das razões de as pessoas que têm muitos 
pesadelos apresentarem mais aptidão para a 
criatividade é que elas passam a ter pensamentos 
mais parecidos com sonhos, fazendo conexões 
inesperadas.

(B) Segundo Ernest Hartmann, as pessoas que 
buscam ajuda sempre são mais assustadiças, 
porque têm maior sensibilidade emocional.  

(C) A pesquisadora Michelle Carr afirma que existe 
apenas uma teoria dominante para o surgimento 
dos pesadelos: eles são uma reação negativa do 
que acontece conosco durante o dia. 

(D)  Apesar de a riqueza da imaginação ficar confinada 
ao sono, ela permeia o pensamento e os sonhos 
acordados. 

(E) Carr afirma que as pessoas que têm pesadelos 
têm mais sonhos positivos e isso se deve a uma 
compensação do cérebro. 
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QUESTÃO 02
Em “[...] a ciência encarou os pesadelos: como 
algo negativo”, há quais das figuras de estilo 
apresentadas a seguir?

(A)  Pleonasmo e prosopopeia. 
(B)  Sinestesia e antítese.
(C)  Metáfora e hipérbole.
(D)  Onomatopeia e comparação.
(E)  Prosopopeia e comparação.

QUESTÃO 03
Em “[...] a pesquisadora Michelle Carr, que 
estuda sonhos na Universidade de Montreal, 
explica que existem duas teorias dominantes 
[...]”, o excerto em destaque exerce a função de 
oração subordinada

(A)  substantiva objetiva direta. 
(B)  adjetiva explicativa.
(C)  substantiva predicativa.
(D)  adjetiva restritiva. 
(E)  substantiva completiva nominal. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa correta a respeito 
dos verbos destacados em “[...] a ideia de 
que usamos os pesadelos para ‘treinar’ 
adversidades, de forma que estejamos mais 
preparados quando coisas ruins realmente 
acontecerem.”. 

(A)  O verbo “usamos” pertence à primeira conjugação, 
está no presente do indicativo e na primeira pessoa 
do plural. O verbo “treinar”, por sua vez, está no 
infinitivo e pertence à segunda conjugação. 

(B)  O verbo “estejamos” pertence à primeira 
conjugação, está no presente do subjuntivo e na 
primeira pessoa do plural. O verbo “acontecerem”, 
por sua vez, pertence à segunda conjugação, está 
no presente do subjuntivo e na primeira pessoa do 
plural.

(C) O verbo “estejamos” pertence à segunda 
conjugação, está no presente do subjuntivo e na 
primeira pessoa do plural. O verbo “treinar”, por 
sua vez, está no infinitivo e pertence à primeira 
conjugação.

(D)  O verbo “usamos” pertence à primeira conjugação, 
está no presente do indicativo e na primeira pessoa 
do plural. O verbo “estejamos”, por sua vez, 
pertence à primeira conjugação, está no presente 
do subjuntivo e na primeira pessoa do plural.  

(E) O verbo “treinar” está no infinitivo e pertence à 
primeira conjugação. O verbo “acontecerem”, por 
sua vez, pertence à segunda conjugação, está no 
presente do subjuntivo e na primeira pessoa do 
plural.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque é uma conjunção integrante.

(A)  “[...] faz referência a espíritos malignos que, para 
os antigos, possuíam as pessoas durante o sono.”

(B) “[...] diz muito sobre o sentimento que temos [...]”
(C) “Além disso, Carr descobriu que pessoas que têm 

pesadelos constantes costumam pensar mais ‘fora 
da caixa’ [...]”

(D)  “[...] remete àquela sensação de peso sobre o 
peito que só um pesadelo dos bons pode causar.”

(E)  “[...] é uma conjunção de “night” (noite) e “mare”, 
que faz referência a espíritos malignos [...]”

QUESTÃO 06
Em “[...] ele concluiu que sensibilidade é a 
força motriz [...], o trecho em destaque exerce 
a mesma função sintática que o excerto 
destacado em qual alternativa?

(A)  “[...] a origem da palavra é ainda mais 
interessante[..]”

(B)  “A outra é a ‘teoria de simulação de risco’ [...]”
(C)  “Em português, é derivada da palavra ‘pesado’[...]”
(D)  “[...] paixão e empolgação causarão sonhos mais 

felizes”
(E)  “[...] a riqueza da imaginação não fica confinada 

ao sono [...]”

QUESTÃO 07
No excerto “E ambos os casos acabam 
criando impacto na vida real [...]”, as palavras 
em destaque pertencem, respectivamente, a 
quais classes gramaticais?

(A)  Substantivo e adjetivo. 
(B)  Substantivo e substantivo.
(C)  Adjetivo e substantivo.
(D)  Verbo e substantivo.
(E)  Verbo e adjetivo. 



5 Técnico em Contabilidade

Texto 2

Disponível em: <https://bioeticaemfoco.wordpress.com/humorreflexao/>.

QUESTÃO 08
Em relação ao texto 2, é correto afirmar que

(A)  o personagem, ao fazer a pergunta “Não é perigo?”, refere-se aos problemas que os resíduos tóxicos podem 
causar ao meio ambiente. 

(B)  o descarte de resíduos tóxicos em ralos comuns, conforme evidenciam os personagens, é totalmente 
apropriado. 

(C)  as luvas de borracha não oferecem qualquer proteção ao personagem na manipulação do resíduo. 
(D)  o personagem que faz as perguntas refere-se, de fato, à integridade do personagem que manipula os resíduos 

tóxicos.  
(E)  ambos os personagens se referem ao mesmo tipo de perigo, ou seja, à degradação do meio ambiente. 

QUESTÃO 09
Em “Não... Uso luvas de borracha”, a palavra em destaque apresenta

(A) um dígrafo e um encontro consonantal. 
(B)  dois dígrafos. 
(C)  dois encontros consonantais. 
(D)  apenas um dígrafo. 
(E)  apenas um encontro consonantal. 

QUESTÃO 10
Em “Que faz com seus resíduos tóxicos?”, o termo em destaque recebe acento, porque é uma palavra

(A)  proparoxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última.
(B)  oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última.
(C)  paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a antepenúltima. 
(D)  paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima. 
(E)  proparoxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a antepenúltima. 
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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 11
Assinale a alternativa que apresenta a 
negação da seguinte proposição:
 “Lucas é namorado de Maria e José é marido 
de Lúcia”.

(A) “Lucas não é o namorado de Maria e José não é 
o marido de Lúcia”.

(B) “Lucas é o namorado de Maria ou José não é o 
marido de Lúcia”.

(C) “Lucas não é o namorado de Maria ou José não 
é o marido de Lúcia”.

(D)    “Lucas é o namorado de Maria se José não for o 
marido de Lúcia”.

(E)      “Lucas não é o namorado de Maria se, e somente 
se, José não for o marido de Lúcia”.

 

QUESTÃO 12
Um produto que custava R$ 50,00 teve um 
acréscimo de 250%, passando a custar

(A) R$ 75,00.
(B) R$ 125,00.
(C) R$ 150,00.
(D)   R$ 175,00.
(E)      R$ 200,00.
 

QUESTÃO 13
Guilherme pagou 60% de 2/3 de uma dívida 
que era de R$ 5000,00. Quanto falta da dívida 
para Guilherme pagar? 

(A) R$ 4000,00.
(B) R$ 3000,00.
(C) R$ 2500,00.
(D) R$ 2000,00.
(E) R$ 1500,00.

QUESTÃO 14
Considere uma sequência de números 
ímpares consecutivos iniciada pelo número 
1. Qual é a soma do quarto termo com o 
oitavo termo?

(A) 7
(B) 13
(C) 15
(D)  21
(E)      22

QUESTÃO 15
Em uma urna, havia 10 bolas, sendo 4 bolas 
brancas, 3 verdes, 2 pretas e 1 vermelha. 
Se foram retiradas dessa urna 5 bolas e, 
sabendo que nenhuma delas era preta, então 
o que podemos, com certeza, afirmar sobre 
as bolas que foram retiradas da urna?

(A) Pelo menos uma era branca.
(B) 3 eram brancas, 1 verde e 1 vermelha.
(C) 2 eram brancas e 3 eram verdes.
(D)    Pelo menos uma era verde.
(E) 4 eram brancas.

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 16
A respeito da estrutura e organização jurídica 
da EBSERH, conforme a Lei n° 12.550/2011, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma sociedade de economia 
mista. 

(B)  É permitido à EBSERH criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro exclusivos em 
Brasília, Distrito Federal, e não poderá manter 
escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União e da 
iniciativa privada.

(E)  A EBSERH não é vinculada a qualquer Ministério.

QUESTÃO 17
São recursos da EBSERH, conforme a Lei nº 
12.550/2011, EXCETO

(A)  os oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos 
Municípios.

(B)  as receitas decorrentes da prestação de serviços 
compreendidos em seu objeto. 

(C)  as receitas da alienação de bens e direitos.
(D)  as receitas das aplicações financeiras que 

realizar.
(E)  as receitas dos direitos patrimoniais, tais como 

aluguéis, foros, dividendos e bonificações.
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QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n ° 7.661/2011, 
assinale a alternativa correta em relação à 
Diretoria Executiva da EBSERH.

(A)  A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente 
e até dez Diretores. 

(B)  A Diretoria Executiva é nomeada pelo Ministro 
da Saúde.

(C)  O Presidente deve ter no mínimo 2 (dois) anos 
de experiência na área.

(D)  As deliberações da Diretoria serão tomadas por 
maioria de votos e registradas em atas, cabendo 
ao Presidente, além do voto ordinário, o de 
qualidade.

(E)  O Presidente não pode vetar as deliberações da 
Diretoria.

 

QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, é um órgão de apoio à Presidência 
da EBSERH

(A)  o Conselho de Ética. 
(B)  o Conselho de Administração. 
(C)  a Assessoria Parlamentar.
(D)  o Conselho Fiscal.
(E)  o Comitê Interno de Gestão do Rehuf.

QUESTÃO 20
Referente aos comitês e às comissões 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O Presidente da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por três servidores ou 
empregados titulares de cargo efetivo ou 
emprego permanente, e seus respectivos 
suplentes .

(B)  A atuação no âmbito da Comissão de Ética será 
remunerada com gratificação.

(C)  O Comitê Interno de Gestão do Rehuf será 
composto por três funcionários.

(D)  Nas reuniões do Comitê Interno de Gestão do 
Rehuf, não poderão participar assessores das 
Diretorias.

(E)  Compete ao Comitê Interno de Gestão do 
Rehuf aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

QUESTÃO 21
De acordo com a Resolução n° 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Como Subsistema da Seguridade Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(B) Como Subsistema da Assistência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, exceto nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(C) Como Subsistema da Previdência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução das 
Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos 
econômicos e financeiros.

(D) Como Subsistema da Previdência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, exceto nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(E) Como Subsistema da Assistência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

 

QUESTÃO 22
De   acordo  com o que estabelece a Lei 
Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, 
a execução de ações de vigilância 
epidemiológica

(A) estão incluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

(B) estão incluídas no campo de atuação da 
Vigilância Sanitária e não integram o campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(C) estão excluídas do campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

(D) estão incluídas no campo de atuação da 
Vigilância Sanitária e são de competência 
exclusiva do Sistema de Previdência Social.

(E) estão excluídas do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e são de competência 
exclusiva da Vigilância Sanitária.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 23

De acordo com os conceitos estabelecidos 
no Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, as  “instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada 
do SUS” são consideradas

(A) Portas de Entrada.
(B) Mapas da Saúde.
(C) Diretrizes Terapêuticas.
(D) Comissões Intergestores.
(E) Regiões da Saúde. 

QUESTÃO 24
De acordo com a Constituição Federal, o 
Sistema Único de Saúde será financiado

(A) com recursos exclusivos do orçamento da 
assistência social e da União.

(B) com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes.

(C) com recursos do orçamento da Previdência 
Social e da iniciativa privada, sendo vedada a 
utilização de recursos da seguridade social.

(D) com recursos exclusivos das receitas dos 
municípios.

(E) com recursos do orçamento da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes, sendo vedada a utilização 
de recursos da seguridade social.

QUESTÃO 25
De acordo com o que estabelece a Lei nº 
8.142/90, o Conselho de Saúde

(A) reunir-se-á a cada dois anos.
(B) reunir-se-á a cada três anos ou, 

extraordinariamente, quando convocado pelo 
Poder Executivo.

(C) reunir-se-á a cada cinco anos ou, 
extraordinariamente, quando convocado pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass).

(D) tem caráter consultivo e reunir-se-á, 
ocasionalmente, quando convocado pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass).

(E) tem caráter permanente e deliberativo.

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 26
Um financiamento de longo prazo para uma 
determinada empresa, poderá ser obtido, 
pois parte-se do pressuposto de que essa 
empresa permanecerá funcionando por 
muito tempo e certamente venderá muito os 
seus produtos, tendo-se a expectativa de que 
pagará o financiamento ao longo do tempo.
A qual princípio contábil diz respeito o 
exemplo apresentado?

(A) Compreensibilidade.
(B) Continuidade.
(C) Materialidade.
(D) Tempestividade.
(E) Equilíbrio.

QUESTÃO 27
Qual das  alternativas  a  seguir  apresenta 
o tipo de administração que se encontra 
integrado e ligado, na estrutura 
organizacional, diretamente ao chefe do 
Poder Executivo?

(A) Política ou orçamentária.
(B) Pública ou privada.
(C) Orçamentária ou contratual.
(D) Direta ou centralizada.
(E) Funcional ou executiva.
 

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que apresenta uma 
conta de receita de capital no Balanço 
Orçamentário.

(A) Transferências correntes.
(B) Receita de serviços.
(C) Alienação de bens.
(D) Receita industrial.
(E) Receita patrimonial.

QUESTÃO 29
De acordo com as normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas no setor público, 
assinale a alternativa que apresenta o 
subsistema de informação que registra, 
processa e evidencia os fatos financeiros 
e não financeiros relacionados com as 
variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público.

(A) Compensação.
(B) Custos.
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(C) Financeiro.
(D) Orçamentário.
(E) Patrimonial.

QUESTÃO 30
Qual é o objetivo da interpretação técnica? 

(A)   Identificar os estágios das despesas.
(B)  Esclarecer a aplicação das normas brasileiras de contabilidade.
(C)   Indenizar os bens em operações.
(D)   Escriturar o registro individual dos bens.
(E)   Encontrar o equilíbrio entre custo e benefício.

Texto para responder as questões 31 e 32. 

“A legislação que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
estabelece, de modo geral, que o fato gerador desse tributo para as prefeituras ocorrerá no dia 1 de 
janeiro de cada ano”.

QUESTÃO 31
Levando em consideração o regime de competência, no dia 1 de janeiro, deverá ser efetuado qual 
registro contábil na prefeitura do exemplo apresentado?

(A) D – Vendas/Faturamento. 
 C – Ativo Circulante/Contas a Receber.

(B) D – Passivo Circulante/Demais obrigações a longo prazo.
 C – Ativo Não Circulante/Intangível.

(C) D – Ativo Não Circulante/Imobilizado.
 C – Patrimônio Líquido/Reservas de Lucros.

(D) D – Ativo circulante/Créditos tributários a receber.
 C – Variação ativa/Imposto sobre o patrimônio e a renda.

(E) D – Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo.
 C – Passivo Circulante/Outros impostos e taxas.

QUESTÃO 32
Na arrecadação do exemplo apresentado, qual lançamento de natureza orçamentária deverá ser 
efetuado?

(A) D – Despesas Correntes.
 C – Amortização da Dívida.

(B) D – Receita a Realizar.
 C – Receita Realizada.

(C) D – Inversão Financeira.
 C – Dívida Mobiliária.

(D) D – Recebimentos extra orçamentários.
 C – Recursos vinculados à previdência social.

(E) D – Créditos adicionais.
 C – Outras receitas de capital.
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QUESTÃO 33
Qual é o percentual total aplicado, referente 
à retenção da CSLL, Pis e Cofins, conforme 
a lei 10.833? 

(A) 1,44%.
(B) 3,56%.
(C) 6,49%.
(D) 2,98%.
(E) 4,65%.
 

QUESTÃO 34
Qual das alternativas a seguir apresenta uma 
demonstração contábil obrigatória aplicada 
ao setor público?

(A) Orçamento público.
(B) Balanço patrimonial.
(C) Ciclo orçamentário.
(D) Códigos de escrituração contábil.
(E) Restos a pagar.

QUESTÃO 35
Qual das alternativas a seguir apresenta as 
duas formas nas quais as normas brasileiras 
de contabilidade são classificadas?

(A) Técnicas e profissionais.
(B) Funcional e programática.
(C) Pública e privada.
(D) Internas e externas.
(E) Institucional e funcional.

QUESTÃO 36
Qual princípio contábil expõe que a folha 
de pagamento de dezembroX15, será 
considerada em dezembroX15, mesmo que o 
pagamento ocorra no mês de janeiroX16, no 
momento do pagamento? 

(A) Comparabilidade.
(B) Primazia.
(C) Entidade.
(D) Atualização Monetária.
(E) Competência.

QUESTÃO 37
Qual das alternativas a seguir apresenta 
pessoas jurídicas de direito privado, cuja 
criação é autorizada por lei, com patrimônio 
público ou misto, para a realização de 
atividades, obras ou serviços de interesse 
coletivo, sob normas e controle do estado?

(A) Entidades autárquicas.
(B) Entidades estatais.
(C) Entidades interferenciais.

(D) Entidades federais.
(E) Entidades paraestatais.

QUESTÃO 38
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
A _____________ evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da ____________, e indicará  
o____________do exercício? 

 
(A)   demonstração das variações patrimoniais / 

execução orçamentária / resultado patrimonial
(B)   demonstração do valor agregado / norma 

brasileira de contabilidade / resultado do ativo e 
passivo

(C)   demonstração do valor presente / forma de 
apuração do resultado / índice

(D)   demonstração do resultado do exercício anterior 
/ apuração da receita e despesa / resultado

(E)   demonstração do desempenho das entidades 
governamentais / forma de regime adotado / 
adequado resultado

QUESTÃO 39
Qual das alternativas a seguir apresenta 
exemplos de variações patrimoniais 
quantitativas?

(A) As decorrentes da contratação de empréstimos.
(B) As decorrentes da aquisição de bens móveis.
(C) As decorrentes da reavaliação positiva de ativos.
(D) As decorrentes da construção de obras públicas.
(E) As decorrentes da alienação de bens pelo valor 

contábil (sem ganho ou perda).

QUESTÃO 40
O que estabelecem as normas brasileiras de 
contabilidade?

(A) Estabelecem preceitos de conduta profissional e 
padrões e procedimentos técnicos necessários 
para o adequado exercício profissional.

(B) Estabelecem a coletividade, visando abranger e 
proporcionar o maior grau possível de bem-estar 
social.

(C) Estabelecem a organização do poder político/
contábil da comunidade.

(D) Estabelecem o cumprimento das normas gerais 
do poder público.

(E) Estabelecem a prestação de serviço de utilidade 
pública por concessão, mediante delegação 
contratual a uma pessoa física ou jurídica.
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QUESTÃO 41
Qual é o tipo da obrigação tributária do 
Imposto de Renda Retido na Fonte? 

(A) Obrigação tributária operacional.
(B) Obrigação tributária classificatória.
(C) Obrigação tributária adicional.
(D) Obrigação tributária principal.
(E)  Obrigação tributária constitucional.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que apresenta as duas 
formas da COFINS.

(A) Cumulativa e não cumulativa.
(B) Pública e privada.
(C) Especial e específica.
(D) Representativa e programática.
(E) Contratual e orçamentária.

QUESTÃO 43
Qual das alternativas a seguir apresenta 
a receita e a despesa orçamentárias, bem 
como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extra orçamentária, conjugados 
com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem 
para o exercício seguinte? 

(A) Patrimônio público.
(B) Despesa orçamentária.
(C) Regimes contábeis.
(D) Balanço financeiro.
(E) Créditos adicionais.

QUESTÃO 44
Qual é a alíquota de CSLL, estabelecida 
pela lei 10.833 de 2003, para as empresas 
obrigadas a efetuarem as retenções da lei? 

(A) 13%.
(B) 1%.
(C) 5%.
(D) 10%.
(E) 8%.

QUESTÃO 45
As Normas Brasileiras de Contabilidade, com 
exceção dos Comunicados Técnicos, devem 
ser submetidas à audiência pública com 
duração mínima de quantos dias? 

(A) 10 (dez) dias.
(B) 20 (vinte) dias.
(C) 30 (trinta) dias.
(D) 40 (quarenta) dias.
(E) 50 (cinquenta) dias.

QUESTÃO 46
Uma empresa calculou sua dívida com um 
determinado banco, incluindo multas, juros, 
comissões etc. e chegou a R$ 20.000,00. O 
setor jurídico do banco apresentou uma 
dívida atualizada em R$ 25.000,00. Qual 
princípio contábil expõe que a empresa 
deverá registrar os R$ 25.000,00? 

(A) Custo histórico.
(B) Registro pelo valor original.
(C) Prudência.
(D) Materialidade.
(E) Continuidade.

QUESTÃO 47
Qual das alternativas a seguir NÃO representa 
uma característica de Autarquia?

(A) A organização depende de autorização 
legislativa, mas obedece às normas das pessoas 
jurídicas de direito privado.

(B) A sua criação é feita por lei, mas a organização 
e regulamentação se fazem por decreto.

(C) O patrimônio inicial é oriundo da entidade estatal 
a que se vincula.

(D) Seus bens e rendas constituem patrimônio 
próprio (público).

(E) As despesas relativas a compras, serviços e 
obras estão sujeitas às normas de licitação.

QUESTÃO 48
“A empresa contratante de serviços 
prestados mediante cessão de mão de obra 
ou empreitada, inclusive em regime de 
trabalho temporário, a partir da competência 
fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze 
por cento) do valor bruto da nota fiscal, da 
fatura ou do recibo de prestação de serviços 
e recolher à Previdência Social a importância 
retida, em documento de arrecadação 
identificado com a denominação social e o 
CNPJ da empresa contratada, observado o 
disposto no art. 79 e no art. 145.”
A qual imposto refere-se o texto 
apresentado?

(A) COFINS.
(B) PIS.
(C) INSS.
(D) IRRF.
(E) PASEP.
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QUESTÃO 49
De qual forma, obrigatoriamente, deverão 
ser efetuadas a apuração e o pagamento da 
COFINS nas pessoas jurídicas que tenham 
filiais? 

(A) De forma individual, por cada estabelecimento.
(B) De forma mista, pela filial que possua maior 

faturamento.
(C) De forma alternada, um ano de cada filial.
(D) De forma sistêmica, a filial mais improdutiva.
(E) De forma centralizada, pelo estabelecimento 

matriz.

QUESTÃO 50
Qual princípio contábil determina que a 
avaliação dos componentes patrimoniais 
deve ser feita com base nos valores de 
entrada, considerando-se como tais os 
resultantes do consenso com os agentes 
externos ou da imposição destes?

(A) Tempestividade.
(B) Integridade.
(C) Oportunidade.
(D) Registro pelo valor original.
(E) Continuidade.
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