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Em termos dos testes até agora feitos, não parece que
AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde
humana ou à dos animais que se alimentam deles. Já
muitos dos inseticidas comumente usados em plantações
são altamente cancerígenos.
Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental
e médico dos AGMs deve continuar; mas a negação da
ciência sem evidência, baseada em mitologias, é a antítese
do que uma população bem informada deve fazer.

LÍNGUA PORTUGUESA

Alimentos geneticamente modificados: fato e ficção
Marcelo Gleiser

Raramente, a relação entre a ciência e a população é
tão direta quanto no caso de alimentos geneticamente
modificados (AGMs). Pois uma coisa é ligar uma TV de
plasma ou falar num celular; outra, é ingerir algo modificado
no laboratório.
Não é à toa que as reações contra e a favor dos AGMs
é polarizada e radical. De um lado, vemos grupos puristas
querendo banir definitivamente qualquer tipo de alimento
geneticamente modificado, alegando que fazem mal à saúde
e ao meio ambiente; de outro, temos os defensores radicais
dos AGMs, que confundem ciência com as estratégias de
marketing dos grandes produtores, principalmente da
gigantesca Monsanto.
Poucos debates na nossa era são tão importantes.
Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento global,
o criacionismo e as vacinas, onde o racional e o irracional
misturam-se de formas inusitadas.
Vemos uma grande desconfiança popular da aliança
entre a ciência e as grandes empresas, dos cientistas
“vendidos”, comparados, infelizmente, com os que
trabalham para a indústria do fumo. A realidade, como
sempre, é bem mais sutil.
Existem centenas de estudos científicos publicados que
visam determinar precisamente o impacto dos alimentos
geneticamente modificados nas plantações e nos animais.
O leitor encontra uma lista com mais de 600 artigos no portal
http://www.biofortified.org/genera/studies-for-genera/, que
não é afiliado a qualquer empresa.
Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido,
Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar o mundo
no desenvolvimento e na implantação de AGMs: “Nosso
governo deve assegurar à população que os AGMs são uma
inovação tecnológica comprovadamente benéfica”.
Na semana anterior, grupos contra a implantação de
AGMs vandalizaram plantações de beterraba da empresa
suíça Syngenta no Estado de Oregon, nos EUA. As
plantações foram geneticamente modificadas para resistir
ao herbicida Glifosate (do inglês Glyphosate), algo que
os fazendeiros desejam, pois ajuda no controle das ervas
daninhas que interferem com a produtividade de suas
plantações.
O Prêmio Mundial da Alimentação de 2013 foi dado a
Marc van Montagu, Mary-Dell Chilton e Rob Fraley. Os três
cientistas tiveram um papel essencial no desenvolvimento
de métodos moleculares desenhados para modificar a
estrutura genética de plantas. Chilton, aliás, trabalha para
Syngenta. Mas, no YouTube, vemos vídeos mostrando
os efeitos “catastróficos” de tal ciência, como relata
Nina Fedoroff, professora da Universidade Estadual da
Pensilvânia em um ensaio recente para a revista “Scientific
American”. Fedoroff antagoniza os exageros e radicalismo
dos protestos contra os AGMs, que alega não terem
qualquer fundamento científico, sendo comparáveis aos
abusos pseudocientíficos que justificam posturas quase
que religiosas.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/
1317544-alimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com o texto.
(A)
as pessoas devem acreditar mais em mitologias.
(B)
a mitologia ajuda as pessoas a decidirem as ações.
(C)
há muitos inseticidas altamente cancerígenos.
(D)
cientistas são muito radicais e nada religiosos.
(E)
ligar TV e usar celular são ações semelhantes.
QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “...assegurar à população...”, funciona como objeto
indireto.
Em “...ingerir algo modificado...”, classifica-se como
pronome indefinido.
Em “...interferem com a produtividade...”, pode ser
substituída por na.
Em “...termos dos testes até agora feitos...”, expressa
tempo.
Em “...quase que religiosas.”, funciona como adjunto
adnominal.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...são altamente cancerígenos.”, a expressão
expressa
modo.
condição.
meio.
intensidade.
finalidade.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “...animais que se alimentam deles.”, o pronome
pode ser posposto ao verbo.
Em “...banir definitivamente qualquer tipo de alimento...”,
é pronome indefinido.
Em “...o racional e o irracional misturam-se...”, o pronome
pode ser anteposto ao verbo.
Em “‘...outra, é ingerir algo modificado no laboratório.’”,
opõe-se, textualmente, a uma coisa.
Em “...ligar uma TV de plasma ou falar num celular...”,
expressa alternância das ações.

Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

(D)

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “‘Já muitos dos inseticidas comumente usados
em plantações...’”, a expressão destacada indica
contraste.
condição.
tempo.
modo.
adição.

(E)

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

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A alternativa em que a expressão destacada NÃO
funciona como objeto direto é
“...vemos grupos puristas...”
“O leitor encontra uma lista...”
“Fedoroff antagoniza os exageros...”
“...deveria liderar o mundo...”
“Existem aqui ecos...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja expressão destacada
funciona como pronome indefinido.
“Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento...”
“Poucos debates na nossa era são tão importantes.”
“...Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar...”
“...que não é afiliado a qualquer empresa.”
“...mostrando os efeitos “catastróficos” de tal ciência...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Lucas passou mal e foi hospitalizado às 17 horas
do dia 19 de janeiro. Recebeu alta e voltou para sua
casa no dia 25 de janeiro às 10 horas. Quantas noites
Lucas passou hospitalizado?
2.
3.
4.
5.
6.

A sequência a seguir apresenta um padrão:
1; 8; 15; 22; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A alternativa em que a expressão destacada indica o
modo da ação verbal é
“...dos grandes produtores, principalmente da gigantesca
Monsanto.”
“...visam determinar precisamente o impacto dos
alimentos...”
“Raramente, a relação entre a ciência e a população é
tão direta...”
“AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à
saúde humana...”
“...comparados, infelizmente, com os que trabalham para
a indústria do fumo.”

Qual é o quinto termo desta sequência?
27.
28.
29.
30.
31.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a negação de
“Todos os pães são recheados”.
Existem pães que não são recheados.
Nenhum pão é recheado.
Apenas um pão é recheado.
Pelo menos um pão é recheado.
Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
Em um bairro, foi feita uma entrevista para saber
qual animal de estimação as famílias tinham em suas
casas. Dos entrevistados, 80% falaram cachorros,
40% gatos e 10% não possuíam animais de estimação.
Nesse grupo de entrevistados, qual a porcentagem
de famílias que possuem ambos os animais, gatos e
cachorros?
(A)
15%.
(B)
25%.
(C)
27%.
(D)
30%.
(E)
40%.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)

“...em um ensaio recente para a revista “Scientific
American...”
“Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino
Unido...”

Em “...qualquer efeito obviamente nocivo à saúde
humana...”, a expressão destacada funciona,
sintaticamente, como
objeto indireto.
complemento nominal.
adjunto adnominal.
aposto.
predicativo do sujeito.

QUESTÃO 10
A expressão que NÃO funciona como adjunto
adverbial é
(A)
“Na semana anterior, grupos contra a implantação de
AGMs...”
(B)
“Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental...”
(C)
“...a negação da ciência sem evidência, baseada em
mitologias...”

QUESTÃO 15

João precisava fazer reparos na sua casa. O primeiro
pedreiro disse que em 24 dias terminaria o serviço,
um segundo pedreiro disse que faria o serviço
em 21 dias. Como João queria os reparos feitos o
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mais rápido possível, contratou os dois pedreiros
para trabalharem juntos. Em quanto tempo esses
pedreiros entregaram o serviço pronto?
10 dias.
11,2 dias.
12,3 dias.
13,2 dias.
13,5 dias.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20

QUESTÃO 16

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o Estatuto Social da EBSERH,
o
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
ordinariamente,
mensalmente.
semanalmente.
anualmente.
semestralmente.
quinzenalmente.

(A)

Assinale a alternativa correta.
A EBSERH é uma empresa pública, com personalidade
jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Educação, com prazo de duração
indeterminado.
A EBSERH é uma empresa pública, com personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração
indeterminado.
A EBSERH é uma empresa pública, com personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Educação, com prazo de duração
determinado.
A EBSERH é uma empresa pública, com personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Educação, com prazo de duração
indeterminado.
A EBSERH é uma empresa pública, com personalidade
jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração
determinado.

(B)
(C)
(D)
(E)

O Conselho Fiscal, como órgão permanente da
EBSERH, é composto por
nove membros efetivos e respectivos suplentes,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
nove membros efetivos e respectivos suplentes,
nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
dois membros efetivos e respectivos suplentes,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
três membros efetivos e respectivos suplentes,
nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
três membros efetivos e respectivos suplentes,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a
propriedade da União.
(B)
A contratação da EBSERH pela administração pública
para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social
será precedida de licitação na modalidade convite.
(C)
Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSERH.
(D)
O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
(E)
Os Estados poderão autorizar a criação de empresas
públicas de serviços hospitalares.

(B)
(C)
(D)
(E)

Excepcionalmente será exigida maioria qualificada
de votos para adoção de determinadas decisões do
Conselho de Saúde. Conforme a Resolução 453/2012,
entende-se por maioria qualificada
o número inteiro imediatamente superior à metade de
membros do Conselho.
2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho.
2/3 (dois terços) do total de membros presentes.
3/5 (três quintos) do total de membros do Conselho.
3/5 (três quintos) do total de membros presentes.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São órgãos estatutários da EBSERH, EXCETO
o Conselho de Administração.
a Diretoria Executiva.
o Conselho Fiscal.
o Conselho Consultivo.
o Conselho de Planejamento.
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QUESTÃO 22

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição Federal Brasileira,
a saúde é
direito dos trabalhadores e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso restrito e proporcional às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
direito dos trabalhadores e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
direito de todos e dever da sociedade, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso restrito e proporcional às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
direito de todos e dever da sociedade, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. Conforme a
Lei 8.080/1990 compete à direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS) executar serviços
de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
de alimentação e nutrição.
de saneamento básico.
de saúde do trabalhador.
de distribuição de medicamentos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
O Balanço Patrimonial de uma empresa decorre
da equação fundamental do patrimônio. Sobre o
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O Ativo é composto pelos bens e direitos da entidade.
(B)
O Passivo Exigível representa a parte negativa do
patrimônio sendo também denominado de Capital
Próprio.
(C)
O Passivo Exigível representa as obrigações da
entidade com terceiros (Capital de Terceiros).
(D)
O Passivo Não Exigível representa os recursos que os
sócios emprestaram para que a empresa forme seu
Patrimônio.
(E)
Obrigações com terceiros representam valores de
propriedade de terceiros que estejam em poder da
empresa.

QUESTÃO 23
O acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde será firmado por meio de
(A)
Contrato Federativo da Ação Pública da Saúde.
(B)
Contrato Interfederativo da Ação Pública da Saúde.
(C)
Contrato Federativo da Ação Social da Saúde.
(D)
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
(E)
Contrato Organizativo da Ação Social da Saúde.

QUESTÃO 27
A Cia Mega Cereais em 31.12.2013 apresenta os
seguintes saldos nas suas contas contábeis:

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O órgão colegiado composto por representantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários, que atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, em
caráter permanente e deliberativo, é
a Conferência de Saúde.
o Conselho de Saúde.
a Secretaria de Saúde.
o Ministério da Saúde.
a Comissão de Intergestores.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

A situação da empresa apresenta:
A>P: Situação Líquida Positiva.
A<P: Situação Líquida Negativa.
A=P: Situação Líquida Nula.
A=PL: Situação Líquida Nula.
A+P=PL: Situação Líquida Negativa.

Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

A Cia Fagundes S/A, no encerramento do exercício
de 2013, obteve as seguintes informações:

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa correta.
O Livro Diário é obrigatório (exigido pelo Código Civil);
facultativo pela legislação comercial e registra todos
os fatos contábeis.
O Livro Caixa é facultativo para microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pela tributação
com base no Simples Nacional.
O Livro Diário deve ser encadernado; suas folhas
numeradas; é dispensado o seu registro e autenticação.
O Livro Caixa deve ser autenticado pela Junta
Comercial do Estado ou pelo registro civil de pessoas
jurídicas e deve haver o termo de abertura e o termo
de encerramento.
O Livro Razão é facultativo pela legislação comercial,
obrigatório pela legislação comercial e registra todos
os fatos contábeis.

QUESTÃO 31

A Cia Delta S/A apresentava os seguintes saldos
em suas contas contábeis no encerramento do
exercício de 2013.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao levantar o Balanço Patrimonial o Contador da
empresa encontrará
o valor total do Passivo: R$ 77.500
o valor total do Passivo: R$ 117.500
o valor total do Ativo: R$ 180.500
o valor total do Ativo: R$ 145.500
o valor total do Passivo: R$ 152.500

QUESTÃO 29

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale
a
alternativa
que
apresenta,
respectivamente, um fato contábil permutativo,
um fato contábil modificativo aumentativo, um fato
contábil modificativo diminutivo e um fato contábil
misto.
Apropriação de salários; Compra de Ações da própria
empresa; Constituição de reserva para contingência;
Retenção do Imposto de Renda dos Empregados.
Recebimento de duplicatas com desconto; Constituição
de reserva legal; Retenção do Imposto de Renda dos
Empregados; Recebimento de duplicatas com juros.
Retenção do Imposto de Renda dos Empregados;
Recebimento de duplicatas com desconto; Compra
de mercadorias a prazo; Constituição de reserva para
contingência.
Venda de mercadoria a prazo com prejuízo; Receita
de prestação de serviços com recebimento a vista;
Compra de Ações da própria empresa; Apropriação de
salários.
Constituição de reserva legal; Receita de prestação
de serviços com recebimento a vista; Apropriação dos
salários; Recebimento de duplicatas com juros.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em 02 janeiro de 2014 a Cia Delta S/A mudou seu
escritório central para uma sala comercial no
centro comercial Dourados. Para isso assinou
um contrato de aluguel válido por 12 meses com
valor mensal de R$ 1.200. A Cia Delta S/A optou
por realizar o pagamento antecipado dos 12 meses
de aluguel com cheque. No dia 31 de janeiro, o
contador da empresa procede a apropriação de
uma parcela do aluguel e elabora o novo Balanço
Patrimonial. Considerando os saldos inicialmente
apresentados e as operações realizadas no mês
de janeiro, é correto afirmar que, em 31.01.2014,
Patrimônio Líquido: R$ 61.200.
Ativo Circulante: R$ 49.000.
Patrimônio Líquido: R$ 60.000.
Total do Ativo: R$ 119.000.
Ativo Circulante: R$ 47.800.
Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

A Folha de Pagamento é um documento elaborado
ao final de cada mês pelas entidades que possuem
empregados. Assinale o lançamento INCORRETO
sobre a apropriação de salários.
D- Despesas de Salários (despesa); C- Salários a
pagar (passivo circulante)
D- Salários a pagar (passivo circulante); C- Caixa ou
Banco Conta Movimento (ativo circulante)
D- Salários a Pagar (passivo circulante); C- INSS a
recolher (passivo circulante)
D- Férias (despesa); C- Provisão para férias (passivo
circulante)
D- FGTS (despesa); C- FGTS a recolher (passivo
circulante)

A Comercial Dourados Ltda apresentava o seguinte
rol de contas e saldos contábeis:

QUESTÃO 33
A empresa Comercial Norte Ltda apresentava o
seguinte rol de contas e saldos contábeis:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A empresa realiza a venda de 500 unidades a R$
100/unidade da Mercadoria “A” sendo 20% à vista
e o restante a prazo. Sobre está venda incidem
os seguintes tributos e alíquotas: ICMS 12%; PIS
1,65% e COFINS 7,6%. O custo da mercadoria
vendida foi de R$ 16.500. Após contabilizar a
operação de venda, a empresa solicita ao contador
o encerramento do exercício e o levantamento do
Balanço Patrimonial. Com base nos resultados
encontrados, assinale a alternativa correta.
Passivo + Patrimônio Líquido: R$ 235.375,00.
Patrimônio Líquido: R$ 175.000,00.
Total do Ativo: R$ 274.750,00.
Total do Ativo: R$ 258.250,00.
Receita líquida de vendas: R$ 50.000,00.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A empresa adquiriu, a prazo, 110 unidades da
mercadoria “A” pelo valor unitário de R$ 455,00.
Trata-se de um produto industrializado adquirido
para revenda sobre o qual incide a alíquota de
IPI de 10%. Considere que a alíquota do ICMS
é de 17%, do PIS é de 1,65% e da COFINS é de
7,6%. Considerando os saldos inicialmente
apresentados, efetue a contabilização deste
fato, a compensação dos impostos e assinale a
alternativa correta.
Total do Ativo: R$ 266.203,91.
Total do Ativo: R$ 265.353,06.
Total do Ativo: R$ 266.666,88.
Total do Passivo Circulante: R$ 90.816,03.
Total do Passivo Circulante: R$ 91.666,88.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)
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Quando uma empresa realiza vendas a prazo
assume o risco referente a eventuais perdas
decorrentes do não recebimento dos seus créditos
e, para tanto, deve constituir a conta de Perdas
Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD). Assinale a alternativa INCORRETA sobre
PECLD.
A despesa gerada não é dedutível da base de cálculo
do Imposto de Renda, tampouco da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Quando é constituída a sua contrapartida é uma
despesa que afetará o resultado em que for registrada.
É um ajuste constituído em respeito ao Princípio da
Competência.
Seu saldo reduz pelos débitos e   aumenta pelos
créditos.
É uma conta de natureza credora que retifica o
Ativo Circulante e/ou o Ativo Não Circulante (Ativo
Realizável a Longo Prazo).
Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Fábrica XL produz três modelos de geladeiras e
dá garantia no momento da venda aos clientes. De
acordo com os termos de garantia, a empresa se
responsabiliza pelo custo da reparação de qualquer
defeito de fabricação que se tornar evidente dentro
de 12 meses a partir da data da venda. Sabe-se que,
se forem detectados defeitos menores em todos os
itens vendidos a empresa terá um custo de reparação
de 100 mil reais e, se forem detectados defeitos
maiores esse custo se elevaria para 400 mil reais. No
entanto, a empresa já está há 10 anos no mercado e
sua experiência tem demonstrado que 75% dos bens
vendidos não apresentavam defeito algum e que os
reparos menores representavam 20% e os reparos
maiores apenas 5%. Com base nessa experiência,
a empresa constituiu uma provisão para garantia.
Assinale a alternativa correta.
O valor da provisão para garantia é de R$ 40.000,00.
O valor da provisão para garantia é de R$ 100.000,00.
O valor da provisão para garantia é de R$ 400.000,00.
O valor da provisão para garantia é de R$ 500.000,00.
O valor da provisão para garantia é de R$ 20.000,00.

(D)

D- Depreciação Edificações (despesa/encargo ou custo)
R$ 8.000,00
C- Depreciação Acumulada Edificações
R$ 8.000,00

(E)

D- Depreciação Instalações (despesa/encargo ou custo)
R$ 6.375,00
C- Depreciação Acumulada Instalações 			
R$ 6.375,00

QUESTÃO 38

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 37

A Companhia Paris III S/A realiza anualmente a
depreciação do seu ativo imobilizado sempre
observando um valor residual de 15%. Em 31.12.2013
o seu ativo estava composto da seguinte forma:

(E)

Com base na Demonstração do Fluxo de Caixa,
assinale a alternativa correta.
Nas Atividades Operacionais pelo método indireto, as
despesas com depreciação são subtraídas do lucro
líquido do Imposto de Renda e Contribuição Social.
Nas Atividades de Investimentos pelo método indireto, a
compra de investimentos deve ser adicionada ao fluxo
de caixa dessa atividade.
Na atividade de Investimento pelo método direto, os
dividendos pagos devem ser adicionados ao fluxo de
caixa dessa atividade. Esses dividendos pagos também
podem ser considerados atividades operacionais.
Na atividade de Financiamento pelo método direto, os
dividendos recebidos devem ser adicionados ao fluxo de
caixa dessa atividade.
Nas Atividades Operacionais pelo método indireto, a
variação monetária ativa e os juros do Ativo Realizável
a Longo Prazo devem ser subtraídos do lucro líquido do
Imposto de Renda e Contribuição Social.

Para fins de encerramento do exercício de 2013,
a Companhia solicita ao contador que proceda
ao cálculo e a contabilização da depreciação dos
respectivos bens. Assinale a alternativa correta.
(A)

D- Depreciação Veículo (despesa/encargo ou custo)		
R$ 16.000,00
C- Depreciação Acumulada Veículo				
R$ 16.000,00

(B)

D- Depreciação móveis e utensílios (despesa/encargo
ou custo) R$ 375,00
C- Depreciação Acumulada móveis e utensílios		
R$ 375,00

(C)

D- Depreciação Terrenos (despesa/encargo ou custo)		
R$ 5.100,00
C- Depreciação Acumulada Terrenos 			
R$ 5.100,00
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Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

QUESTÃO 39

V.

Sobre a Demonstração do Valor Adicionado (DVA),
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

A DVA é obrigatória no Brasil apenas para
as sociedades por ações de capital aberto.

II.

O valor adicionado é a diferença entre a
receita gerada e os insumos utilizados para
produzir esta receita.

III.

Os insumos são: salários, honorários,
benefícios, juros passivos, aluguéis
passivos.

IV.

As normas determinam que a DVA apresente
a distribuição do valor adicionado para
apenas três grupos de pessoas: terceiros,
governo e sócios.

V.

Uma sociedade com Patrimônio Líquido
menor que R$ 2.000.000 na data de
elaboração do balanço está desobrigada a
elaborar e publicar a DVA.

VI.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

(C)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e VI.
Apenas II, III e V.
Apenas I, III e VI.

(D)

QUESTÃO 40

(E)

Sobre o Comitê de Pronunciamentos Técnicos
(CPC), analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.
O CPC é totalmente autônomo das
entidades representadas, deliberando por
2/3 de seus membros.

II.

É composto pelas seguintes entidades:
Banco Central do Brasil; Comissão de
Valores Mobiliários (CVM); Secretaria da
Receita Federal;
Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP).

III.

Os membros do CPC, dois por entidade,
na maioria Contadores, não auferem
remuneração.

IV.

Os produtos do CPC são: pronunciamentos
técnicos, orientações e interpretações.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e V.
Apenas II, III e V.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 41

A receita bruta da DVA é o valor que a
empresa fatura incluindo todos os impostos
de venda, deduzindo as devoluções, os
abatimentos, Perda Estimada para Crédito
Liquidação Duvidosa (PECLD) e perdas de
capital, somando a eventual reversão de
PECLD e ganhos de capital.

I.

Além dos membros atuais, serão sempre
convidados a participar representantes
dos seguintes órgãos: ABRASCA; APIMEC
NACIONAL; BM&FBOVESPA; Conselho
Federal de Contabilidade; FIPECAFI; e
IBRACON.

O acesso ao sistema SIAFI para realização de
registros da execução orçamentária, financeira e
patrimonial pode ocorrer de forma on-line ou offline. No entanto, para que tais registros possam
ser realizados é atribuído a cada operador em
particular um nível de acesso. A atribuição desse
nível também permite indicar quais informações o
operador pode acessar. Sobre os níveis de acesso,
assinale a alternativa INCORRETA.
Nível 1: acessa todos os dados da própria Unidade
Gestora (UG) em que esteja cadastrado, tanto em
nível analítico quanto sintético.
Nível 3: acessa todos os dados da UG em que esteja
cadastrado, tanto em nível analítico quanto sintético,
assim como os das UGs off-line pelas quais realize
entrada de dados.
Nível 5: acessa os dados de qualquer UG pertencente
ao mesmo órgão que a UG em que esteja cadastrado,
ou a alguma de suas entidades vinculadas, tanto em
nível analítico quanto sintético, bem como os dados
sintéticos do órgão propriamente dito.
Nível 7: acessa todos os dados de qualquer UG
vinculada àquela em que esteja cadastrado, tanto
em nível analítico quanto sintético. Tal vinculação se
processa por meio de tabela de vinculação definida no
próprio sistema.
Nível 9: acessa todos os dados, analíticos ou sintéticos,
de toda e qualquer UG.

QUESTÃO 42
No que se refere ao suprimento de fundos, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
Pelo enfoque contábil dado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, o suprimento de fundos é um meio
de realizar despesas sem que elas tenham que passar
pelos estágios da despesa orçamentária.
(B)
Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho prévio na dotação própria
à despesa a realizar, para despesa que não possa
subordinar-se ao processo normal de execução,
concedido a critério do ordenador de despesas, e sob
sua inteira responsabilidade.
(C)
Não poderá ser concedido suprimento de fundo a
quem não seja servidor.
(D)
A prestação de contas deverá ser feita no prazo
estabelecido no ato de concessão, sendo no máximo
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(E)

de 30 dias, após o prazo de aplicação.
Sua concessão se dá mediante abertura de processo
administrativo, contendo a solicitação da concessão
do suprimento.

(D)
(E)

QUESTÃO 46
No que se refere às despesas de exercícios
anteriores, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 43
De acordo com a Lei 4.320/1964, sabe-se que os
Restos a Pagar são despesas empenhadas, mas
não pagas até dia 31 de dezembro. No que se refere
a essa temática, assinale a alternativa correta.
(A)
A inscrição do emprenho garante o direito ao
pagamento.
(B)
Quando o valor a ser pago for superior ao valor inscrito
como empenho estimativo: a diferença deverá ser
paga com suprimento de fundos.
(C)
Os Restos a Pagar processados equivalem às
despesas não liquidadas.
(D)
Os Restos a Pagar não processados equivalem às
despesas em que o fornecedor já entregou o material
ou prestou o serviço ou ainda cumpriu com sua
obrigação o que lhe garante o direito ao pagamento
correspondente.
(E)
Os Restos a Pagar não podem ser confundidos com
Obrigações a Pagar.
QUESTÃO 44
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o
reconhecimento da Receita Pública.
(A)
Sob o enfoque patrimonial: consiste na aplicação
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade
para reconhecimento da variação ativa ocorrida
no patrimônio, em contrapartida ao registro do
direito no momento da ocorrência do fato gerador,
antes da efetivação do correspondente ingresso de
disponibilidades.
(B)
Sob o enfoque patrimonial: aplica os princípios da
clareza e do orçamento bruto: antes do ingresso
dos recursos nos cofres públicos registra-se o direito
a receber (ativo circulante ou não circulante) em
contrapartida a uma variação passiva no patrimônio
do ente público.
(C)
Sob o enfoque orçamentário: pertencem ao exercício
financeiro e as receitas nele arrecadadas.
(D)
Sob o enfoque orçamentário: o fato gerador da
receita ocorre no momento da arrecadação quando o
contribuinte efetua o pagamento da sua obrigação.
(E)
Sob o enfoque orçamentário: a adoção do regime
de caixa para receitas orçamentárias tem o intuito
de evitar que a execução das despesas ultrapasse a
arrecadação efetiva.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

I.

São despesas cujas obrigações se
referem a exercícios findos que não foram
empenhadas ou tiveram seus empenhos
cancelados.

II.

São despesas
liquidadas.

III.

São Restos a
interrompida.

IV.

São reconhecidas após o encerramento do
exercício.

V.

São despesas processadas, mas o credor
não cumpriu sua obrigação.

processadas,

Pagar

com

mas

não

prescrição

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e V.
Apenas II, IV e V.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 47

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 45

(A)

pela Lei Orçamentária Anual.
São aplicadas na finalidade de alcançar os fins dos
programas governamentais.
São originadas por despesas correntes e de capital.

Assinale a alternativa que corresponde à despesa
extraorçamentária.
São previstas no orçamento anual e proveniente
dos créditos adicionais abertos durante o exercício
financeiro.
São realizadas entre os integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social na mesma esfera de
governo.
São dispêndios financeiros que não foram autorizadas
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O orçamento público é uma área de estudo que
interessa a várias disciplinas o que garante as
suas diferentes naturezas: política econômica,
administrativa, jurídica, contábil, financeira. Para
tanto, é correto afirmar que
o orçamento, como o resultado do processo de
avaliação de demandas e de escolha entre alternativas,
ressalta a sua natureza administrativa.
no que tange às questões fiscais (receitas, despesas,
déficits e dívidas) destaca a natureza contábil.
ver o orçamento como lei que estima a receita e
autoriza tetos de despesa e define a sua natureza
política.
por meio das contas, o orçamento antecipa o resultado
patrimonial e global da gestão ressalta sua natureza
econômica.
ao antecipar os fluxos de arrecadação e de pagamento,
o orçamento é um instrumento financeiro.

Cargo: Analista Administrativo Contabilidade

QUESTÃO 48

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

A realização das despesas no âmbito da
administração pública, particularmente, com a
aquisição de bens e a contratação de serviços e
obras, depende do cumprimento das regras de
licitação. Assinale a alternativa INCORRETA.
A escolha da modalidade de licitação entre
concorrência, tomada de preços e convite é
determinada pelo valor estimado da contratação,
existindo limites para obras e serviços de engenharia
e para compras e serviços em cada uma das três
modalidades.
Tomada de preços: modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados até o terceiro
dia anterior à data de recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
Os prazos mínimos, contados da publicação dos
avisos convocatórios até o recebimento das propostas
na modalidade convite, é de 5 dias úteis.
As modalidades de licitação são quatro: concorrência,
tomada de preços, convite e leilão.
A legislação prevê diversos casos em que a licitação
é dispensável. Um exemplo disso é: para aquisição
de bens destinados exclusivamente à pesquisa
científica e tecnológica, com recursos concedidos por
instituições de fomento à pesquisa.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49
Sobre o princípio da legalidade, assinale a
alternativa correta.
(A)
Este princípio apregoa que as estimativas de receitas
e as autorizações de despesas devem referir-se a um
período limitado de tempo, em geral, um ano.
(B)
Este princípio determina que o orçamento deve
considerar todas as receitas e todas as despesas.
(C)
Este princípio estabelece que todas as parcelas de
receita e despesa, obrigatoriamente, devem fazer
parte do orçamento em seus valores brutos sem
qualquer tipo de deduções.
(D)
Este princípio determina que, no âmbito de cada esfera
do Governo, deve existir apenas um só orçamento
para um exercício financeiro.
(E)
Este princípio exige que o gestor público observe os
preceitos e normas legais aplicáveis à arrecadação de
receitas e à realização de despesas.

II.

Etapa de fixação dos valores para despesas
obrigatórias: o acompanhamento e a
avaliação das despesas obrigatórias são
realizados em função do total de recursos
que representam e de forma individualizada.

III.

Etapa de determinação dos limites para
despesas discricionárias: os recursos para
essas despesas são divididos por tipos de
ações (projetos, atividades e operações
especiais).

IV.

Etapa de elaboração das propostas
setoriais – cadastros: as unidades elaboram
simultaneamente as propostas e definem
sua programação orçamentária.

V.

Etapa de previsão ou estimativa da receita:
resulta da diferença entre as receitas
primárias e as despesas primárias.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II, III e V.
Apenas II, IV e V.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 50
O orçamento é um instrumento que expressa
a alocação dos recursos públicos, sendo
operacionalizado por meio de diversos programas,
que constituem a integração do plano plurianual
com o orçamento. Assim sendo, o processo
orçamentário é composto por diferentes etapas.
Sobre o assunto, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

I.

Etapa de fixação das metas de resultados
fiscais: em relação aos orçamentos os
resultados fiscais devem ser equilibrados
ou superavitários.
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