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Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20
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 O Caderno de questões possui 50 

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

ATENÇÃO 

Cargo

TÉCNICO EM CONTABILIDADETÉCNICO EM CONTABILIDADE

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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também são associados a benefícios ao coração — desde 
que aliados a uma dieta saudável.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html

De acordo com o texto, 
(A) as calorias do chocolate podem ser consideradas 

neutras por proporcionarem benefícios ao metabolismo, 
diminuindo	 o	 acúmulo	 de	 gordura	 no	 corpo	 e	
compensando as calorias consumidas.  

(B) o excesso no consumo de chocolate diminui o risco de 
doenças cardíacas e de acidente cerebral vascular. 

(C) o consumo de chocolate amargo tem sido associado ao 
aumento de casos de hipertensão. 

(D)	 o	 consumo	 de	 chocolates	 só	 não	 é	 benéfico	 para	
os idosos, justamente pelo fato dessas pessoas 
apresentarem muitas doenças degenerativas.

(E) comprovou-se por pesquisas que as calorias ingeridas 
com o chocolate revertem em aumento de massa gorda. 

“Entre as pesquisas que apontam para efeitos 
positivos do consumo do chocolate, as mais 
numerosas são, de longe, aquelas que associam o 
alimento a benefícios ao coração.”.
Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
apresenta, na oração a que pertence,  a mesma 
regência do verbo associar no período acima. 

(A) Foi ao cinema quando entardeceu.  
(B) Crianças carentes precisam de atenção redobrada.
(C) Lavou o carro logo de manhã.
(D) Abandonou o emprego, pois estava insatisfeito. 
(E) Entregamos os vasilhames ao repositor.

Em “Essa relação aconteceu principalmente quando 
o indivíduo consumia chocolate amargo.” Segundo 
os autores do estudo, pode ser que as calorias no 
chocolate sejam ‘neutras’...”, a oração destacada 

(A) estabelece uma relação de temporalidade com a oração 
subsequente. 

(B) estabelece uma relação de condicionalidade com a 
oração antecedente. 

(C) estabelece uma relação de condicionalidade com a 
oração subsequente.

(D) estabelece uma relação de temporalidade com a oração 
antecedente. 

(E) estabelece uma relação de causalidade com a oração 
antecedente. 

Três motivos pelos quais você deve comer chocolate

Entre as pesquisas que apontam para efeitos positivos 
do consumo do chocolate, as mais numerosas são, de 
longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao 
coração. Segundo um estudo publicado no ano passado 
no British Medical Journal (BMJ), por exemplo, é possível 
diminuir o risco de eventos cardiovasculares comendo 
chocolate amargo (com pelo menos 60% de cacau) todos 
os dias. Outro trabalho, feito na Universidade de Cambridge 
e divulgado em 2011, mediu o quão benéfico o chocolate 
pode ser ao coração: segundo o estudo, o consumo sem 
excessos do alimento diminui em 37% o risco de doenças 
cardíacas e em 29% as chances de acidente vascular 
cerebral (AVC).

Parte da redução das chances de doenças cardíacas 
proporcionada pelo chocolate pode ser explicada pelo 
fato de ele, antes disso, evitar o surgimento de fatores de 
risco ao coração, como hipertensão ou colesterol alto. De 
acordo com pesquisa australiana publicada em 2010 no 
periódico BMC Medicine, por exemplo, o chocolate amargo 
ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem 
de hipertensão.

Em 2012, um estudo feito por pesquisadores da 
Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados 
Unidos, quebrou o mito de que chocolate engorda e ainda 
concluiu, surpreendentemente, que o alimento pode, na 
verdade, ajudar uma pessoa a emagrecer. Isso porque, 
das 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, aquelas 
que comiam chocolate com maior frequência, embora 
consumissem mais calorias em um dia, foram as que 
apresentaram, em média, um índice de massa corporal 
(IMC) menor. Essa relação aconteceu principalmente 
quando o indivíduo consumia chocolate amargo. Segundo 
os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate 
sejam ‘neutras’ — ou seja, que pequenas quantidades do 
alimento beneficiem o metabolismo, reduzam o acúmulo 
de gordura no corpo e, assim, compensem as calorias 
consumidas. Além disso, os pesquisadores acreditam que 
as propriedades antioxidantes do chocolate estejam por 
trás dos efeitos positivos demonstrados pelo trabalho.

Em uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade 
de Áquila, na Itália, 90 idosos com mais de 70 anos que 
já apresentavam sinais de comprometimento cognitivo 
passaram dois meses consumindo diariamente uma bebida 
que misturava leite a um achocolatado com alto teor de 
cacau. A quantidade do achocolatado variava de acordo com 
o participante, podendo ser de 990, 520 ou 45 miligramas 
por dia. Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram 
os idosos e descobriram que aqueles que consumiram 
quantidades alta e média do achocolatado, em comparação 
com o restante dos participantes, apresentaram uma 
melhora nos reflexos, na capacidade de realizar mais de 
uma atividade ao mesmo tempo, na memória verbal e na de 
trabalho (ou a curto prazo), além de melhores resultados 
em testes que avaliaram o raciocínio. Os autores do estudo 
atribuíram tais benefícios aos flavonoides, compostos 
presentes no cacau que, entre outros efeitos positivos, 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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Observe a sequência: 
27; 31; 35; 39;...
Qual é a diferença entre o oitavo e o sexto termo?

(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.

Quando calculamos 7,2% de 300, obtemos
(A) 21,6.
(B) 20,4.
(C) 19,5.
(D) 19,1.
(E) 18,2.

Três amigas estão almoçando. Os brincos de uma 
delas é preto, o de outra é de pedras vermelhas e o de 
outra é dourado. Os vestidos dessas amigas são das 
mesmas cores que os brincos, mas somente Gisele 
está com vestido e brincos das mesmas cores. Nem 
o brinco e nem o vestido de Márcia são dourados. 
Patrícia está com o vestido preto. Sendo assim,

(A) Gisele está com vestido e brincos vermelhos.

Em “... o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão 
arterial de pessoas que sofrem de hipertensão.”, os 
termos destacados são, respectivamente, 

(A) artigo, preposição e artigo. 
(B) preposição, artigo e preposição. 
(C) artigo, artigo e preposição. 
(D) artigo, artigo e artigo. 
(E) artigo, preposição e preposição. 

“Os autores do estudo atribuíram tais benefícios 
aos flavonoides, compostos presentes no cacau 
que, entre outros efeitos positivos, também são 
associados a benefícios ao coração — desde que 
aliados a uma dieta saudável.”. 
No período acima, a oração destacada trata-se de 
uma 

(A) oração que estabelece relação lógico-semântica de 
condição	e	está	reduzida	de	infinitivo.	

(B) oração que estabelece relação lógico-semântica de 
condição e está reduzida de particípio. 

(C) oração que estabelece relação lógico-semântica de 
concessão	e	está	reduzida	de	infinitivo.

(D) oração que estabelece relação lógico-semântica de 
concessão e está reduzida de particípio.

(E) oração que estabelece relação lógico-semântica de 
finalidade	e	está	reduzida	de	infinitivo.

Em “Além disso, os pesquisadores acreditam que 
as propriedades antioxidantes do chocolate...”, a 
expressão destacada

(A) acrescenta uma informação negativa em relação ao 
consumo do chocolate. 

(B) exclui, dentre os benefícios do chocolate, sua ação 
antioxidante. 

(C)	 introduz	 uma	 dúvida	 em	 relação	 aos	 benefícios	 do	
chocolate. 

(D) restringe os benefícios do chocolate ao que foi 
apresentado no período anterior.

(E)	 acrescenta	 uma	 nova	 informação	 benéfica	 em	 relação	
ao consumo do chocolate.

Em “...é possível diminuir o risco de eventos 
cardiovasculares...”, a oração destacada exerce 
função de 

(A) sujeito. 
(B) complemento nominal.
(C) predicativo. 
(D) objeto direto.
(E) objeto indireto. 

“Essa relação aconteceu principalmente quando o 
indivíduo consumia chocolate amargo.”
No período acima, a expressão destacada refere-se 

(A) à ingestão de mais chocolate e, consequentemente, 
aumento do peso. 

(B) ao aumento do IMC de acordo com a ingestão de 
chocolate amargo. 

(C) à diminuição do ritmo metabólico conforme a maior 
ingestão de chocolate amargo. 

(D) ao consumo maior de calorias, comendo mais chocolate, 
e apresentação de um IMC menor. 

(E)	 ao	 acúmulo	 de	 gordura	 no	 corpo	 de	 acordo	 com	 as	
calorias ingeridas. 

Assinale a alternativa correta em relação à grafia dos 
pares. 

(A) Compense – compensasão.
(B) Período – periodisação. 
(C) Oxidante – oxidação. 
(D) Cognitivo – cognissão. 
(E) Concluir – concluzão.  

Em “Ao final desse período, os pesquisadores 
avaliaram os idosos...”,  a vírgula foi empregada para

(A) separar adjunto adverbial de modo deslocado. 
(B) separar adjunto adverbial de lugar deslocado. 
(C)	 separar	advérbio	de	tempo	deslocado.	
(D) separar adjunto adnominal antecipado. 
(E) separar adjunto adverbial de tempo deslocado. 

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

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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(C)	 o	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D)	 a	EBSERH	 terá	por	finalidade	a	prestação	de	serviços	

gratuitos	de	assistência	médico-hospitalar,	ambulatorial	
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
assim	como	a	prestação	às	instituições	públicas	federais	
de ensino ou instituições congêneres de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde	 pública,	 sendo	 desnecessário	 ser	 observada,	
nos termos do art. 207 da Constituição, a autonomia 
universitária.

(E) a execução das atividades mencionadas neste artigo 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, respeitado o princípio da autonomia das 
universidades.

Constituem recursos da EBSERH expressamente 
previstos no art. 7º do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
EXCETO

(A) as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da 
União.

(B) doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito	público	ou	privado.

(C) receitas decorrentes de tributos de competência dos 
estados membros.

(D)	 os	oriundos	de	operações	de	crédito,	assim	entendidos	
os	 provenientes	 de	 empréstimos	 e	 financiamentos	
obtidos pela entidade.

(E) rendas provenientes de outras fontes.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com o §1º do art. 7º Regimento Interno 
da EBSERH, os membros da Diretoria-Executiva 
deverão ter experiência profissional mínima de 
______ ano(s) em suas respectivas áreas de atuação. 

(A) 10
(B) 5
(C) 1
(D) 3
(E) 2

Nos termos do §1º do art. 12º do Regimento Interno 
da EBSERH, o Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença

(A) da totalidade dos seus membros.
(B) da maioria absoluta dos seus membros.
(C) da maioria relativa dos seus membros.
(D) de 2/3 de seus membros.
(E) de 1/3 de seus membros. 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, é correto afirmar que a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH terá 
seu capital social

(A) integralmente sob a propriedade de cada Estado.
(B) integralmente sob a propriedade de cada Município.
(C) rateado entre cada Estado e seus respectivos municípios.
(D) rateado entre a União, os Estados e os seus respectivos 

municípios.
(E) integralmente sob a propriedade da União.

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é 
INCORRETO afirmar que

(A) o capital social da EBSERH poderá ser aumentado 
e integralizado com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação	 de	 qualquer	 espécie	 de	 bens	 e	 direitos	
suscetíveis de avaliação em dinheiro.

(B) a EBSERH, no exercício de suas atividades, deverá 
estar orientada pelas políticas acadêmicas estabelecidas 
no âmbito das instituições de ensino com as quais 
estabelecer contrato de prestação de serviços.

(B) Patrícia está com vestido vermelho e brincos pretos.
(C) Márcia está com vestido preto e brincos vermelhos. 
(D) Márcia está com o vestido dourado.
(E) Patrícia está com o vestido preto e brincos vermelhos.

Considere os conjuntos A={0; 1; 2; 3} e B={3; 4; 5}.
Assinale a alternativa que apresenta o conjunto 
formado pelos elementos que pertencem a A e 
pertencem a B.

(A) {0; 1; 2}.
(B) {3}.
(C) {4; 5}.
(D) {3; 4}.
(E) {0; 3}.

Em um canal de televisão estava passando uma 
maratona da primeira temporada de uma série. Essa 

programação deverá durar exatamente 16 horas. Se 

já transcorreram      desse tempo, quantas horas  

ainda faltam para terminar de transmitir todo o 

seriado?

(A) 2 horas.
(B) 3 horas.
(C) 4 horas.
(D) 6 horas.
(E) 12 horas. 

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 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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(E)	 dizem	 respeito	 também	 à	 saúde	 as	 ações	 que	 se	
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social.

De acordo com o art. 1º da Lei n° 8.142/1990, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 o	Sistema	Único	de	Saúde	 (SUS)	 contará,	 em	cada	
esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas: a 
Conferência	de	Saúde	e	o	Conselho	de	Saúde.

(B)	 a	 Conferência	 de	 Saúde	 reunir-se-á	 a	 cada	 quatro	
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais,	 para	 avaliar	 a	 situação	 de	 saúde	 e	 propor	
as	diretrizes	para	a	 formulação	da	política	de	saúde	
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho	de	Saúde.

(C)	 o	 Conselho	 de	 Saúde,	 em	 caráter	 permanente	
e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais	de	saúde	e	usuários,	atua	na	formulação	
de	estratégias	e	no	controle	da	execução	da	política	
de	saúde	na	 instância	correspondente,	 inclusive	nos	
aspectos	 econômicos	 e	 financeiros,	 cujas	 decisões	
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.

(D) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde	 e	 Conferências	 será	 paritária	 em	 relação	 ao	
conjunto dos demais segmentos.

(E)	 o	 Conselho	 Nacional	 de	 Secretários	 de	 Saúde	
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais	 de	 Saúde	 (CONASEMS)	 não	 terão	
representação	no	Conselho	Nacional	de	Saúde.

Assinale a alternativa correta. De acordo com o 
parágrafo único do art. 22 do Decreto Presidencial 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, o Ministério da 
Saúde consolidará e publicará as atualizações 
da Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES).

(A) A cada ano.
(B) A cada dois anos.
(C) A cada seis meses.
(D) A cada cinco anos.
(E) A cada três anos.

De acordo com o caput do art. 194 da Constituição 
Federal, a seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à

(A)	 saúde,	à	previdência	e	à	assistência	social.
(B)	 apenas	à	saúde	e	à	assistência	social.
(C)	 apenas	à	saúde	e	à	previdência.
(D) somente à assistência social e à previdência.
(E)	 apenas	à	saúde.

Nos termos do art. 199 da Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 a	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.
(B) as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar	do	Sistema	Único	de	Saúde,	segundo	
diretrizes	deste,	mediante	contrato	de	direito	público	ou	
convênio,	tendo	preferência	as	entidades	filantrópicas	
e	as	sem	fins	lucrativos.

(C)	 é	 vedada	 a	 destinação	 de	 recursos	 públicos	 para	
auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins	lucrativos.

(D) a lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas	 para	 fins	 de	 transplante,	 pesquisa	 e	
tratamento, bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
permitida a comercialização.

(E)	 é	vedada	a	participação	direta	ou	indireta	de	empresas	
ou	 capitais	 estrangeiros	 na	 assistência	 à	 saúde	 no	
País, salvo nos casos previstos em lei.

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei                  
n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 saúde	 é	 um	 direito	 fundamental	 do	 ser	 humano,	
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício.

(B)	 o	 dever	 do	 Estado	 de	 garantir	 a	 saúde	 consiste	 na	
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação.

(C) o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.

(D)	 os	 níveis	 de	 saúde	 expressam	 a	 organização	
social	 e	 econômica	 do	 País,	 tendo	 a	 saúde	 como	
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais.

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
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ou de direito privado, dependendo dos 
serviços que pretende transferir.

II. fundação é a forma de descentralização 
administrativa por meio da personificação 
de um serviço retirado da administração 
centralizada.

III. à autarquia, geralmente, são indicada 
atividades industriais ou econômicas.

IV. o patrimônio inicial da autarquia é oriundo 
da entidade estatal a que se vincula.

V. empresa pública é a entidade dotada 
de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital 
exclusivamente governamental.

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

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

(A) o orçamento.
(B) a programação e execução orçamentária. 
(C) o resultado econômico.
(D) o resultado orçamentário.
(E) as alterações orçamentárias. 

Os subsistemas contábeis devem ser integrados 
entre si e a outros subsistemas de informação de 
modo a subsidiar a administração pública sobre, 
EXCETO

(A) o desempenho da unidade contábil no cumprimento 
da sua missão.

(B) a avaliação dos resultados obtidos na execução dos 
programas de trabalho com relação à economicidade, 
à	eficiência,	à	eficácia	e	à	efetividade.

(C) a avaliação dos resultados obtidos com as coligações 
partidárias estabelecidas.

(D) a avaliação das metas estabelecidas pelo 
planejamento.

(E) a avaliação dos riscos e das contingências.

A receita pública classifica-se nas seguintes 
categorias econômicas: receitas correntes e 
receitas de capital. Assinale a alternativa que NÃO 
se classifica como receita corrente.

(A) Receita de contribuições.
(B)	 Receita	de	operações	de	crédito.
(C) Receita agropecuária.
(D) Receita de serviços.
(E) Receita industrial.

Assinale a alternativa que apresenta o Princípio 
Contábil que “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”.

(A) Princípio da Continuidade.
(B) Princípio da Oportunidade.
(C) Princípio do Registro pelo Valor Original.
(D) Princípio da Competência.
(E) Princípio da Prudência.

Uma empresa registrou as despesas de aluguel 
referentes ao primeiro trimestre de 20x2 no 
enceramento do seu exercício social em 31.12.20x1. 
A empresa não observou qual princípio contábil?

(A) Princípio da Entidade.
(B) Princípio da Oportunidade.
(C) Princípio do Registro pelo Valor Original.
(D) Princípio da Competência.
(E) Princípio da Prudência.

A empresa Bela Vista foi criada em 20x1 pelo 
Sr. Antônio e seu filho, o  Sr. Adolfo. Após os 
2 primeiros anos, a empresa começa a sentir 
dificuldades financeiras para honrar seus 
compromissos e decide contratar uma empresa 
de consultoria para averiguar as possíveis causas 
desta situação. A consultoria constata que

I. eram pagos com dinheiro do caixa da 
empresa as contas do cartão de crédito do 
Sr. Antônio (pessoa física). 

II. o Sr Adolfo havia vendido um veículo da 
empresa, mas esse recurso não entrou no 
caixa da empresa. Sr Adolfo revelou que 
havia utilizado o dinheiro para mobiliar seu 
apartamento. 

Diante dos fatos apresentados, a empresa NÃO 
observou o princípio 

(A) da Entidade.
(B) da Oportunidade.
(C) do Registro pelo Valor Original.
(D) da Competência.
(E) da Prudência.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 
Sobre as entidades que compõem a administração 
indireta (ou descentralizada),

I. o Estado pode utilizar instituições com 
personalidade jurídica, de direito público 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

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 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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A liquidação da despesa consiste na verificação 
do direito adquirido pelo credor tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. Sobre a liquidação da despesa, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. A verificação dos documentos 
comprobatórios tem a finalidade de apurar 
a origem e o objeto do que se deve pagar, 
a importância exata a paga e a quem se 
deve pagar a importância para extinguir a 
obrigação.

II. A liquidação da despesa por fornecimentos 
feitos ou serviços prestados terá por base: 
o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a 
nota de empenho e os comprovantes da 
entrega do material ou da prestação do 
serviço.

III. A escrituração contábil da liquidação da 
despesa orçamentária é feita com base nos 
registros efetuados.

IV. É o ato em que o poder público faz a entrega 
do numerário corespondente para a devida 
quitação.

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

Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é correto 
afirmar que, EXCETO

(A) compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública	federal,	incluindo	as	despesas	de	capital	para	
o	exercício	financeiro	subsequente.

(B) orientará a elaboração da lei orçamentária anual.
(C) estabelecerá a política e as alterações na Legislação 

Trabalhista.
(D) disporá sobre as alterações na Legislação Tributária.
(E) estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras	oficiais	de	fomento.

Assinale a alternativa que apresenta a 
demonstração que “evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e 
indicará o resultado patrimonial do exercício”.

(A) Balanço Patrimonial.
(B) Demonstração do Resultado do Período.
(C) Demonstração do Resultado Abrangente. 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(E) Balanço Orçamentário. 

Os estágios da Receita Pública são as etapas 
consubstanciadas nas ações desenvolvidas 
e percorridas pelos órgãos e repartições 
encarregados de executá-las. A receita deverá 
percorrer três estágios. Analise as assertivas 
a seguir e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. A previsão corresponde aos valores que 
a lei do orçamento consigna, pois são 
estimativas de receitas que se originam de 
estudos de previsão antes de comporem o 
projeto de lei orçamentária.

II. O lançamento é o ato administrativo que o 
Poder Executivo utiliza  visando identificar 
e individualizar o contribuinte ou o devedor  
e os respectivos valores, espécies e 
vencimentos.

III. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais.

IV. O lançamento permite verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, calcular o montante 
devido, identificar o devedor e, se for o 
caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível.

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

No que se refere à Despesa Orçamentária, é 
correto afirmar que

(A) a sua realização independe de autorização legislativa.
(B) consiste nas despesas empenhadas mas não 

liquidadas	até	31	de	dezembro.
(C)	 é	um	processamento	especial	da	despesa	pública	por	

meio do qual se coloca o numerário à disposição de 
um funcionário ou servidor.

(D) a sua realização depende de autorização legislativa.
(E)	 é	o	despacho	exarado	por	autoridade	competente.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Sobre as modalidades de empenho, tem-se: 
“Empenho __________ é utilizado nos casos 
em que não se possa determinar o montante da 
despesa”. 

(A) global 
(B) normal
(C) por estimativa
(D) ordinário
(E) arbitrário

QUESTÃO 38

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. Tem direito à aposentadoria por idade os 
trabalhadores urbanos a partir dos 70 anos, 
para os homens, e a partir dos 65 anos, 
para as mulheres, desde que cumprida 
a carência exigida. 

II. Tem direito à aposentadoria por idade os 
trabalhadores rurais a partir dos 65 anos 
para os homens e a partir dos 60 anos 
de idade para as mulheres, desde que 
cumprida a carência exigida.

III. Para ter direito à aposentadoria por 
tempo de contribuição previdenciária, é 
necessário comprovar carência e tempo 
mínimo de contribuição, podendo ser 
integral ou proporcional.

IV. A aposentadoria por invalidez é um direito 
dos trabalhadores que, por doença ou 
acidente, forem considerados pela perícia 
médica da Previdência Social incapacitados 
para exercer suas atividades ou outro tipo 
de serviço que lhes garanta o sustento.

V. Para ter direito à aposentadoria especial, 
o trabalhador deverá comprovar, além 
do tempo de trabalho, efetiva exposição 
aos agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais pelo período exigido para a 
concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos).

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

A alíquota da Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), na modalidade não 
cumulativa é de

(A) 7,6%.
(B) 1,65%.
(C) 5,5%.
(D) 7% .
(E) 2,6%.

O Balanço Orçamentário demonstrará
(A) as receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas.
(B) 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.

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

(D)	 os	 bens,	 créditos	 e	 valores,	 cuja	 mobilização	 ou	
alienação dependa de autorização legislativa.

(E) as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate.

Sobre o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas.

I. A Previdência Social é o seguro social para 
a pessoa que contribui.

II. A Previdência Social é uma instituição 
pública que tem como objetivo reconhecer 
e conceder direitos aos seus segurados.

III. A renda transferida pela Previdência 
Social é utilizada para substituir a renda 
do trabalhador contribuinte, quando este 
perde a capacidade de trabalho, seja pela 
doença, invalidez, idade avançada, morte 
e desemprego involuntário, seja pela 
maternidade ou reclusão.

IV. A Previdência Social tem a missão de 
garantir proteção ao trabalhador e sua 
família, por meio de sistema público de 
política previdenciária solidária, inclusiva e 
sustentável.

V. A Previdência Social tem o objetivo 
de promover o bem-estar social e tem 
como visão ser reconhecida como 
patrimônio do trabalhador e sua família, 
pela sustentabilidade dos regimes 
previdenciários e pela excelência na gestão, 
cobertura e atendimento.

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

QUESTÃO 40

QUESTÃO 39 QUESTÃO 41

QUESTÃO 42



10  Cargo: Técnico em Contabilidade

IV. Não incide sobre rendimentos pagos, 
creditados, empregados, entregues ou 
remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas 
no exterior por fontes situadas no Brasil. 

V. Apresenta alíquota única para todos os 
contribuintes.

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

São modalidades de licitação, EXCETO
(A) concorrência.
(B) tomada de preços.
(C) contratação direta.
(D) concurso.
(E) leilão.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
___________ é a modalidade de licitação 
“entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 
a  instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias”. 

(A) A concorrência
(B) A tomada de preços
(C) A contratação direta
(D) O concurso
(E) O leilão

No que se refere aos princípios orçamentários, é 
correto afirmar que o princípio em que o orçamento 
deve ser uno, ou seja, cada unidade governamental 
deve possuir apenas um orçamento é

(A) o princípio da unidade.
(B) o princípio da universalidade.
(C) o princípio do orçamento bruto.
(D) o princípio da anualidade.
(E) o princípio do equilíbrio.

No que se refere aos princípios orçamentários, é 
correto afirmar que o princípio em que todas as 
parcelas da receita e da despesa devem aparecer 
no orçamento em seus valores reais, sem qualquer 
dedução, é

(A) o princípio da unidade.
(B) o princípio da universalidade.
(C) o princípio do orçamento bruto.
(D) o princípio da anualidade.
(E) o princípio do equilíbrio.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
São contribuintes do PIS as ____________________. 

(A) pessoas jurídicas de direito privado que prestam 
serviços	aos	órgãos	públicos

(B) pessoas jurídicas importadoras de mercadorias e 
equipamentos

(C) pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda

(D) microempresas e as empresas de pequeno porte 
submetidas ao regime do Simples Nacional

(E) pessoas físicas sujeitas ao Imposto de Renda Pessoa 
Física

Sobre a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), é correto afirmar que, EXCETO

(A) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas 
jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, 
domiciliadas no país. 

(B)	 a	 alíquota	 da	CSLL	 é	 de	 9%	 (nove	 por	 cento)	 para	
as pessoas jurídicas consideradas instituições 
financeiras,	de	seguros	privados	e	de	capitalização.	

(C) a apuração da CSLL deve acompanhar a forma de 
tributação do lucro adotada para o IRPJ.

(D)	 as	 associações	 de	 poupança	 e	 empréstimo	 estão	
isentas do imposto sobre a renda, mas são contribuintes 
da contribuição social sobre o lucro líquido.

(E) as entidades sujeitas à CSLL deverão ajustar o 
resultado do período com as adições determinadas 
e exclusões admitidas, conforme legislação vigente, 
para	 fins	 de	 determinação	 da	 base	 de	 cálculo	 da	
contribuição. 

Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

I. Estão sujeitos à incidência do imposto na 
fonte principalmente os rendimentos do 
trabalho assalariado pagos por pessoas 
físicas ou jurídicas.

II. Também estão sujeitos à incidência os 
rendimentos do trabalho não assalariado 
pagos por pessoa jurídica, os rendimentos 
de aluguéis e royalties pagos por pessoa 
jurídica e os rendimentos pagos por 
serviços entre pessoas jurídicas, tais como 
os de natureza profissional, serviços de 
corretagem, propaganda e publicidade. 

III. Tem como característica principal o fato de 
que a própria fonte pagadora tem o encargo 
de apurar a incidência, calcular e recolher o 
imposto em vez do beneficiário.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 49
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O sistema integrado que consiste no principal 
instrumento utilizado para o registro, 
acompanhamento e controle da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo 
Federal é

(A) o sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal. 

(B) o sistema de Escrituração Fiscal Digital.
(C) o serviço eletrônico Receitanet.
(D) o sistema de Nota Fiscal Eletrônica.
(E) o sistema de Informatização dos Municípios.

QUESTÃO 50


