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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

POR QUE VOCÊ TAMBÉM DEVE IR AO CINEMA (E 
A OUTROS PROGRAMAS) SOZINHO

Não tenha medo da solidão

Você costuma ir ao cinema sozinho? E a 
shows? Que tal um jantar em um restaurante – mas 
#foreveralone? Existem aqueles que responderiam 
sim, sem hesitar. Agora há outras pessoas que 
entram em pânico só de pensar em se sentar 
em meio a gente que, ao contrário delas, estão 
acompanhadas.

Mas uma pesquisa publicada no Journal of 
Consumer Research sugere que todas essas 
pessoas que acham que se sentiriam constrangidas 
jantando ou indo ao cinema sozinhas podem estar 
erradas. Estaríamos simplesmente perdendo a 
oportunidade de fazer uma atividade legal por 
medo. 

A pesquisa, feita por cientistas das universidades 
de Maryland e Georgetown, reuniu dados em cinco 
experimentos. Quatro deles foram questionários 
em que voluntários deveriam responder se 
preferiam fazer determinadas atividades sozinhos 
ou em grupos e o quinto foi uma tentativa real de 
tirar as pessoas de sua zona de conforto. 

Os resultados mostraram que pessoas preferem 
fazer atividades práticas sozinhas e atividades 
hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) 
acompanhadas. O motivo, quase unanimidade, é o 
medo de que outras pessoas achem, ao ver alguém 
sozinho no cinema, por exemplo, que essa pessoa 
não tem amigos para acompanhá-la. 

Mas a boa notícia (além do fato de que essa 
preocupação não tem nada a ver) é que existem 
formas de fazer as pessoas se sentirem mais 
confortáveis ao realizar uma atividade hedônica 
sozinhas. A pesquisa apontou que pessoas se 
sentiam menos desconfortáveis em estar sozinhas 
em um café, por exemplo, se estivessem lendo um 
livro – o que dá a ilusão de um propósito a elas.

Isso soa bobo, convenhamos, até para quem 
tem medo de ser visto sozinho. Afinal, por que 
outra pessoa se importaria com alguém sem 
companhia em um café/jantar/cinema? E por que 
o livro ou o jornal ou a revista [...] magicamente 
protegeria desse julgamento? [...] Então na última 
parte da pesquisa, os cientistas tentaram entender 
melhor esse mecanismo. Estudantes foram 

separados em pequenos grupos, ou sozinhos, e 
foram encarregados de visitar uma galeria de arte 
por 10 minutos. 

Os participantes deveriam dizer, antes, o quanto 
achavam que se divertiriam e, depois da visita, 
dar uma nota para a experiência. Como esperado, 
pessoas que estavam sozinhas disseram ter 
expectativas menores para a visita, mas o resultado 
final foi bem diferente das previsões. Tanto as 
pessoas em grupo quanto as desacompanhadas 
tiveram experiências similares na galeria, 
mostrando que, apesar das expectativas baixas, é 
possível, sim, se divertir sozinho.

Agora os cientistas querem analisar a recepção 
de pessoas que veem outras sozinhas. Será que o 
julgamento realmente acontece? 

De qualquer forma, os pesquisadores acham 
importante ressaltar que esse medo de “parecer 
sem amigos” deve ser superado mesmo por quem 
realmente tem poucos amigos. Afinal, sair é uma 
forma de conhecer pessoas – e de não entrar em 
um ciclo vicioso de não sair por não ter amigos e 
não fazer amigos por não sair de casa. 

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Life-Hacks/noti-
cia/2015/07/por-que-voce-tambem-deve-ir-ao-cinema-e-outros-progra-
mas-sozinho.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_

campaign=post>. Acesso em: 17 out. 2016.

1. Em relação ao texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A)	 No	decorrer	do	texto,	o	autor	dialoga	com	o	leitor	
em	diversos	momentos.	 Isso	se	evidencia	pelo	
fato	 de	 que	 há	 várias	 perguntas	 direcionadas	
ao	interlocutor,	as	quais	tem	o	objetivo	de	levar	
esse	leitor	à	reflexão. 

(B)	 A	 linguagem	 do	 texto	 é,	 de	 certo	 modo,	
descontraída	 e	 informal.	 Além	 disso,	 o	 autor	
apresenta	seu	ponto	de	vista	sobre	o	assunto	por	
meio	de	pesquisas,	testemunhos	de	autoridade	
e,	por	vezes,	uso	de	primeira	pessoa.	

(C)	 De	acordo	com	a	pesquisa,	os	indivíduos,	quando	
estão	sozinhos	em	um	ambiente	frequentado	por	
outras	pessoas	acompanhadas,	sentem-se	mais	
à	vontade,	caso	estejam,	por	exemplo,	lendo	um	
jornal.	

(D)	 O	 texto	 evidencia	 que	 o	 medo	 de	 fazer	 algo	
sozinho	impede	o	indivíduo	de	praticar	atividades	
que	possam	lhe	proporcionar	prazer.	

(E)	 Uma	 das	 pesquisas	 realizadas	 revelou	 que	
as	 pessoas	 que	 visitaram	 a	 galeria	 sozinhas	
superaram	 as	 expectativas	 em	 se	 divertir,	
contrariando	o	que	os	pesquisadores	esperavam.		
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2. No que se refere aos recursos coesivos 
presentes no texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A)	 No	excerto	“Quatro	deles	foram	questionários	em	
que	voluntários	deveriam	responder	se	preferiam	
fazer	 determinadas	 atividades	 sozinhos	 ou	 em	
grupos	 [...],	 o	 termo	 em	 destaque	 se	 refere	
a	 “experimentos”	 e	 pode	 ser	 substituído	 pela	
expressão	“desses	experimentos”	sem	deixar	o	
trecho	repetitivo.	

(B)	 Em	“[...]	(além	do	fato	de	que	essa	preocupação 
não	 tem	 nada	 a	 ver)	 [...]”,	 a	 expressão	 em	
destaque	 refere-se	 ao	 medo	 que	 as	 pessoas	
têm	de	sair	sozinhas.	

(C)	 No	trecho	“[...]	dar	uma	nota	para	a	experiência.”,	
a	 expressão	 em	destaque	 foi	 utilizada	 para	 se	
referir	à	visita	que	os	participantes	da	pesquisa	
fizeram,	 sozinhos	 ou	 acompanhados,	 à	 galeria	
de arte. 

(D)	 No	excerto	“Então	na	última	parte	da	pesquisa,	
os	 cientistas	 tentaram	 entender	 melhor	 esse 
mecanismo.”,	 a	 expressão	 em	 destaque	 foi	
utilizada	 para	 antecipar	 uma	 informação	 que	
ainda	não	apareceu	no	texto.	

(E)	 Em	 “[...]	 magicamente	 protegeria	 desse 
julgamento?”	a	expressão	em	destaque	 refere-
se	ao	medo	que	as	pessoas	têm	de	sair	sozinhas.	

3. Em relação à classificação dos verbos 
destacados no excerto “Estaríamos 
simplesmente perdendo a oportunidade de 
fazer uma atividade legal por medo”, assinale 
a alternativa correta. 

(A)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
infinitivo.	

(B)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
gerúndio.

(C)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
modo	subjuntivo.

(D)	 O	 verbo	 “estaríamos”	 está	 no	 pretérito	 mais-
que-perfeito	do	modo	indicativo	e	o	verbo	“fazer”	
está	no	infinitivo.

(E)	 O	 verbo	 “estaríamos”	 está	 no	 pretérito	 mais-
que-perfeito	do	modo	indicativo	e	o	verbo	“fazer”	
está	no	particípio.

4. Assinale a alternativa correta referente aos 
sinais de pontuação empregados no texto.  

(A)	 Em	“Que	tal	um	jantar	em	um	restaurante	–	mas	
#foreveralone?”,	 a	 substituição	 do	 travessão	
pela	 vírgula	 ocasionaria	 uma	 inadequação	
gramatical.

(B)	 Em	 “Os	 resultados	 mostraram	 que	 pessoas	
preferem	 fazer	 atividades	 práticas	 sozinhas	 e	
atividades	hedônicas	(as	voltadas	ao	prazer	e	à	
diversão)	acompanhadas.”,	os	parênteses	foram	
utilizados	 para	 explicar	 ao	 leitor	 uma	 palavra	
utilizada	anteriormente.	

(C)	 No	excerto	“Estaríamos	simplesmente	perdendo	
a	 oportunidade	 de	 fazer	 uma	 atividade	 legal	
por	medo.”,	 não	 é	 possível	 colocar	 o	 advérbio	
“simplesmente”	 entre	 vírgulas,	 pois	 isso	
ocasionaria	uma	inadequação	gramatical.

(D)	 No	trecho	“os	pesquisadores	acham	importante	
ressaltar	 que	 esse	 medo	 de	 “parecer	 sem	
amigos” deve	ser	superado	[...]”,	as	aspas	que	
marcam	 a	 expressão	 “parecer	 sem	 amigos”	
foram	utilizadas	para	evidenciar	que	a	fala	não	
pertence	ao	autor	do	texto.	

(E)	 Em	 “De	 qualquer	 forma,	 os	 pesquisadores	
acham	importante	ressaltar	que	esse	medo	[...]”,	
a	 vírgula	 foi	 utilizada	 para	 isolar	 uma	 oração	
subordinada.	

5. Orações coordenadas sindéticas 
adversativas e orações subordinadas 
adverbiais concessivas têm uma estrutura 
diferente, mas apresentam sentido 
semelhante. Considerando o exposto, 
assinale a alternativa em que a reescrita 
do período “Como esperado, pessoas que 
estavam sozinhas disseram ter expectativas 
menores para a visita, mas o resultado final 
foi bem diferente das previsões” está correta 
gramaticalmente.

(A)	 “Como	esperado,	embora	pessoas	que	estiveras	
sozinhas	 disseram	 ter	 expectativas	 menores	
para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	diferente	
das	previsões”.	

(B)	 “Como	 esperado,	 ainda	 que	 pessoas	 que	
estavam	 sozinhas	 dizerem	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

(C)	 “Como	 esperado,	 mesmo	 que	 pessoas	 que	
estivessem	 sozinhas	 diriam	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

(D)	 “Como	 esperado,	 embora	 pessoas	 que	
estivessem	sozinhas	dissessem	ter	expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	
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(E)	 “Como	 esperado,	 apesar	 das	 pessoas	 que	
estavam	 sozinhas	 disseram	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

6. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado apresenta a mesma função 
sintática que o termo destacado em “[...] 
Como esperado, pessoas que estavam 
sozinhas disseram ter expectativas menores 
[...].”.

(A)	 “Você	costuma	ir	ao	cinema	sozinho?”.
(B)	 “Quatro	 deles	 foram	 questionários	 em	 que	

voluntários	 deveriam	 responder	 se	 preferiam	
fazer	determinadas	atividades	sozinhos	[...].”.

(C)	 “[...]	 uma	 tentativa	 real	 de	 tirar	 as	 pessoas de 
sua	zona	de	conforto”.

(D)	 “A	 pesquisa	 apontou	 que	 pessoas	 se	 sentiam	
menos	 desconfortáveis	 em	 estar	 sozinhas	 em	
um	café	[...].”.

(E)	 “[...]	 os	 pesquisadores	 acham	 importante	
ressaltar	 que	 esse	 medo	 de	 ‘parecer	 sem	
amigos’”.

7. Em relação à regência dos termos ou 
expressões retirados do texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Em	“[...]	as	voltadas	ao	prazer	e	à	diversão	[...]”,	
há	 uma	 inadequação	 gramatical,	 pois	 o	 termo	
destacado	 deveria	 receber	 o	 acento	 indicativo	
de crase. 

(B)	 Em	 “[...]	até	para	quem	 tem	medo	de	ser	visto	
sozinho	[...]”,	é	possível	substituir	a	palavra	em	
destaque	por	“à”,	sem	causar	prejuízo	gramatical	
ou	semântico	ao	excerto.	

(C)	 Em	“[...]	dar	uma	nota	para	a	experiência	 [...]”,	
a	 expressão	 destacada	 pode	 ser	 substituída	
por	 “à”,	 sem	 causar	 prejuízo	 gramatical	 ou	
semântico	ao	excerto.	

(D)	 Em	 “Tanto	 as	 pessoas	 em	 grupo	 quanto	 as 
desacompanhadas	 tiveram	 experiências	
similares	 na	 galeria	 [...]”,	 o	 termo	 destacado	
deveria	 receber	 o	 acento	 indicativo	 de	 crase,	
visto	que	forma	uma	expressão	correlata.	

(E)	 Em	“[...]	as	voltadas	ao	prazer	e	à	diversão	[...]”,	
justifica-se	 o	 emprego	 da	 crase,	 pois	 o	 termo	
destacado	 funciona	 como	 objeto	 indireto	 do	
verbo	apresentado	anteriormente.

8. Em relação aos termos destacados em 
“Mas uma pesquisa publicada no Journal 
of Consumer Research sugere que todas 
essas pessoas que acham que se sentiriam 
constrangidas jantando ou indo ao cinema 
sozinhas podem estar erradas.”, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Todos	os	termos	destacados	exercem	a	mesma	
função	sintática,	ou	seja,	são	pronomes	relativos	
e	podem	ser	substituídos	por	“o	qual”,	com	suas	
respectivas	adaptações	quanto	à	concordância.	

(B)	 O	 primeiro	 e	 o	 terceiro	 termos	 destacados	
funcionam	como	conjunção	integrante,	enquanto	
o	 segundo	 é	 um	 pronome	 relativo	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“as	quais”.	

(C)	 O	 primeiro	 termo	 destacado	 funciona	 como	
conjunção	 integrante,	 enquanto	 os	 outros	 dois	
são	pronomes	relativos	e	podem	ser	substituídos	
por	 “o	qual”,	com	suas	 respectivas	adaptações	
quanto	à	concordância.	

(D)	 Todos	os	termos	destacados	exercem	a	mesma	
função	 sintática,	 ou	 seja,	 são	 conjunções	
integrantes	 e	 têm	 como	 objetivo	 relacionar	
orações	principais	às	subordinadas.	

(E)	 O	 primeiro	 termo	 destacado	 funciona	 como	
conjunção	 integrante,	 o	 segundo	 como	
pronome	relativo	e	o	 terceiro	é	uma	conjunção	
coordenativa	explicativa.	

9. As palavras destacadas em “Os resultados 
mostraram que pessoas preferem fazer 
atividades práticas sozinhas e atividades 
hedônicas [...]” pertencem, respectivamente, 
a quais classes de palavras?

(A)	 Artigo	indefinido,	pronome	e	substantivo.
(B)	 Artigo	definido,	pronome	e	substantivo.
(C)	 Artigo	definido,	pronome	e	adjetivo.	
(D)	 Artigo	indefinido,	pronome	e	adjetivo.	
(E)	 Artigo	definido,	conjunção	e	adjetivo.	

10. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta 
uma figura de estilo presente em “[...] só de 
pensar em se sentar em meio a gente que, ao 
contrário delas, estão acompanhadas.”?

(A)	 Sinestesia.	
(B)	 Silepse	de	número.
(C)	 Silepse	de	gênero.	
(D)	 Eufemismo.
(E)	 Prosopopeia.	
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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

11. Se um copinho de café tem 50ml de 
capacidade, quantos copinhos com líquido 
até a metade de sua capacidade seriam 
necessários para completar 750ml?

(A)	 15
(B)	 150
(C)	 25
(D)	 250
(E)	 30

12. Em uma disputa em uma mesa de jogos, 
são feitas apostas sobre o valor que cada 
competidor porta no momento. Sabe-se que 
o vencedor de cada partida ganha 70% da 
quantia que dispõe e, em caso de derrota, 
perde 30% da quantia que dispõe. João 
entrou nessa disputa com R$ 700,00 e sempre 
apostou a quantia que restava ao fim da 
aposta anterior. Sabendo que João apostou 3 
vezes e só perdeu, ele saiu da mesa de jogos 
com cerca de

(A)	 R$	240,10.
(B)	 R$	18,90.
(C)	 R$	691,10.
(D)	 R$	559,90.
(E)	 R$	700,00.
 
 
13. A sequência a seguir poderia admitir como 

quarto termo:

(BALA, CAME, DANI, ______, FAPU)

(A)	 ARROZ.
(B)	 EAUA.
(C)	 CALOR.
(D)	 EAOO.
(E)	 AEIO.

14. Admita verdadeira a proposição “Se fosse 
fácil, não teria graça”. Assim, “se tem graça,

(A)	 não	foi	fácil”.
(B)	 foi	fácil”.
(C)	 não	foi	difícil”.
(D)	 será	difícil”.
(E)	 não	tem	graça”.

15. Ao estabelecermos uma proposição P 
composta por 9 proposições simples, todas 
interligadas exclusivamente pelo conectivo 
lógico “e”, sabemos que P será verdadeira 
se e somente se

(A)	 nenhuma	 das	 proposições	 simples	 for	
verdadeira.

(B)	 todas	as	proposições	simples	forem	verdadeiras.
(C)	 tivermos	5	proposições	simples	verdadeiras	e	4	

falsas.
(D)	 tivermos	 5	 proposições	 simples	 falsas	 e	 4	

verdadeiras.
(E)	 uma	proposição	simples	for	falsa.

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

16. No que diz respeito à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a 
alternativa correta.

(A)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	 de	direito	 público	 e	 patrimônio	 próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Educação,	com	prazo	
de	duração	indeterminado.	

(B)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	de	direito	privado	e	patrimônio	próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde,	com	prazo	de	
duração	indeterminado.	

(C)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	 de	direito	 público	 e	 patrimônio	 próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde,	com	prazo	de	
duração	determinado.	

(D)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	de	direito	privado	e	patrimônio	próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Educação,	com	prazo	
de	duração	indeterminado.	

(E)	 É	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 com	
personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado	 e	
patrimônio	 próprio,	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	
Saúde,	com	prazo	de	duração	indeterminado.	

 

17. Em relação ao que estabelece o Regimento 
Interno da EBSERH, assinale a alternativa 
correta no que se refere a sua estrutura 
organizacional.

(A)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	
de	 Administração,	 a	 Diretoria	 Executiva	 e	 a	
Auditoria	Interna.

(B)	 São	 órgãos	 de	 fiscalização	 o	 Conselho	
Consultivo	e	a	Auditoria	Interna.

(C)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	
de	 Administração,	 a	 Diretoria	 Executiva	 e	 o	
Conselho	Consultivo.
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(D)	 São	órgãos	de	fiscalização	o	Conselho	Fiscal	e	
o	Conselho	Consultivo.

(E)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	 de	
Administração,	 o	 Conselho	 Consultivo	 e	 a	
Auditoria	Interna.

 

18. De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, o Conselho Fiscal, como órgão 
permanente, é composto por três membros 
efetivos e respectivos suplentes, nomeados 
pelo Ministro de Estado da Educação, sendo

(A)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	 Saúde	 e	 um	 membro	 representante	 dos	
empregados	eleito	entre	os	mesmos.

(B)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Saúde	e	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Fazenda

(C)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Saúde	e	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão.

(D)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	 Fazenda	 e	 um	 membro	 representante	 dos	
empregados	eleito	entre	os	mesmos.

(E)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
do	 Planejamento,	 Orçamento	 e	 Gestão	 e	 um	
membro	 representante	 dos	 empregados	 eleito	
entre os mesmos.

19. Segundo o Decreto nº 7.661/2011, a 
estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 
estabelecidas

(A)	 pela	 Presidência,	 mediante	 proposta	 do	
Conselho	de	Administração.

(B)	 pela	Diretoria	Executiva,	mediante	proposta	do	
Conselho	Consultivo.

(C)	 pela	 Presidência,	 mediante	 proposta	 do	
Conselho	Consultivo.

(D)	 pelo	Conselho	de	Administração,	mediante	proposta	
da	Diretoria	Executiva.	

(E)	 pelo	 Conselho	 de	 Administração,	 mediante	
proposta	do	Conselho	Fiscal

20. De acordo com o estabelecido pelo Decreto 
nº 7.661/2011, a constituição inicial do capital 
social da EBSERH será

(A)	 R$	500.000,00	 (quinhentos	mil	de	 reais),	a	ser	
integralizado	pela	União.

(B)	 R$	5.000.000,00	(cinco	milhões	de	reais),	a	ser	
integralizado	pela	União.		

(C)	 R$	50.000.000,00	(cinquenta	milhões	de	reais),	
a	ser	integralizado	pela	União.	

(D)	 R$	 500.000.000,00	 (quinhentos	 milhões	 de	
reais),	a	ser	integralizado	pela	União.	

(E)	 R$	5.000.000.000,00	(cinco	bilhões	de	reais),	a	
ser	integralizado	pela	União.

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

21. Com relação aos Conselhos de Saúde e à 
Resolução nº 453 de 2012, é correto afirmar 
que

(A)	 os	Conselhos	de	Saúde	são	órgãos	de	caráter	
formulador	 de	 políticas	 públicas	 de	 saúde,	
devendo	 a	 fiscalização	 dos	 serviços	 de	 saúde	
ser	exercida	pela	Casa	Legislativa	da	respectiva	
esfera	de	governo.

(B)	 o	orçamento	dos	Conselhos	de	Saúde	é	decidido	
pela	 Casa	 Legislativa	 da	 esfera	 de	 governo	
correspondente.	

(C)	 o	 número	 de	 conselheiros	 será	 definido	 pelos	
Conselhos	de	Saúde	e	constituído	em	lei.	

(D)	 a	 participação	 de	 movimentos	 sociais	 não	 é	
permitida	nos	Conselhos	de	Saúde.

(E)	 os	 Conselhos	 de	 Saúde	 não	 são	 espaços	
de	 participação	 da	 comunidade	 nas	 políticas	
públicas.
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22. Sobre o Controle social na gestão do Sistema 
Único de Saúde, com base na Lei nº 8.142 de 
1990, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 Conferência	 de	 Saúde	 tem	 o	 objetivo			
de	 	 formular	 estratégias	 e	 controlar	 a	
execução	 da	 política	 de	 saúde	 na	 instância	
correspondente.	

(B)	 O	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 contará,	 em	 cada	
esfera	de	governo,	com	o	Conselho	de	Saúde,	
sendo	 a	 Conferência	 de	 Saúde	 uma	 instância	
optativa	pelo	gestor	correspondente.	

(C)	 Diferentemente	 das	 Conferências	 de	
Saúde	 que	 se	 reúnem	 há	 cada	 4	 anos		
ou	 	 	 extraordinariamente,	 os	 Conselhos	 de	
Saúde	 são	 órgãos	 de	 caráter	 permanente	 e	
deliberativo.	

(D)	 O	Conselho	Nacional	de	Secretários	de	Saúde	e	
o	Conselho	Nacional	de	Secretários	Municipais	
de	Saúde	não	 têm	 representação	no	Conselho	
Nacional	de	Saúde.

(E)	 A	representação	dos	usuários	nos	Conselhos	de	
Saúde	e	Conferências	de	Saúde	é	superior	em	
relação	ao	conjunto	dos	demais	segmentos.

23. Conforme o decreto nº 7.508 de 2011, com 
relação ao acesso universal, igualitário e 
ordenado às ações e serviços de saúde do 
SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO

(A)	 a	 coordenação	 dos	 fluxos	 das	 ações	 e	 dos	
serviços	de	saúde.

(B)	 o	 monitoramento	 do	 acesso	 às	 ações	 e	 aos	
serviços	de	saúde.

(C)	 o	 acesso	 integral	 às	 ações	 e	 aos	 serviços	 de	
saúde.

(D)	 a	 transparência	 e	 a	 equidade	 no	 acesso	 às	
ações	e	aos	serviços	de	saúde.

(E)	 a	 oferta	 centralizada	 de	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde.

24. De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, 
considerando os objetivos e atribuições do 
SUS, é correto afirmar que

(A)	 não	é	campo	de	atuação	do	SUS	a	assistência	
terapêutica	integral.	

(B)	 conceitua-se	 Saúde	 do	 trabalhador	 como	 um	
conjunto	de	atividades	que	 se	destina,	 através	
das	 ações	 de	 vigilância	 epidemiológica	 e	
vigilância	 sanitária,	 à	 promoção	 e	 proteção	 da	
saúde	dos	trabalhadores.	

(C)	 a	 Vigilância	 sanitária	 avalia	 os	 fatores	
determinantes	 e	 condicionantes	 de	 saúde,	
com	 a	 finalidade	 de	 recomendar	 e	 adotar	 as	
medidas	de	prevenção	e	controle	das	doenças	
ou	agravos.	

(D)	 a	assistência	ao	trabalhador	vítima	de	acidentes	
de	 trabalho	ou	portador	de	doença	profissional	
e	do	trabalho	não	abrange	as	competências	da	
Saúde	do	Trabalhador.

(E)	 não	 compete	 ao	 SUS	 executar	 ações	 de	
colaboração	na	proteção	do	meio	ambiente.

25. Conforme a Lei nº 8.080 de 1990, os serviços 
públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram 
o SUS são regidos, entre outros, pelos 
seguintes princípios, EXCETO

(A)	 igualdade	da	assistência	à	saúde.
(B)	 integralidade	de	assistência.	
(C)	 participação	da	comunidade.
(D)	 divulgação	de	 informações	quanto	ao	potencial	

dos	 serviços	 de	 saúde	 e	 a	 sua	 utilização	 pelo	
usuário.

(E)	 centralização	político-administrativa.	

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

26. Assinale a alternativa que apresenta o correto 
conceito do respectivo princípio contábil.

(A)	 Entidade:	pressupõe	que	a	Entidade	continuará	
em	operação	no	futuro	e,	portanto,	a	mensuração	
e	 a	 apresentação	 dos	 componentes	 do	
patrimônio	levam	em	conta	essa	circunstância.	

(B)	 Continuidade:	 refere-se	 ao	 processo	 de	
mensuração	 e	 apresentação	 dos	 componentes	
patrimoniais	para	produzir	informações	íntegras	
e	tempestivas.

(C)	 Prudência:	determina	a	adoção	do	menor	valor	
para	os	componentes	do	ativo	e	do	maior	para	do	
passivo,	sempre	que	se	apresentem	alternativas	
igualmente	 válidas	 para	 a	 quantificação	 das	
mutações	patrimoniais	que	alterem	o	patrimônio	
líquido.

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

(E)	 Competência:	 reconhece	 o	 Patrimônio	 como	
objeto	da	Contabilidade	e	determina	a	autonomia	
patrimonial,	 sendo	 necessário	 diferenciá-lo	 do	
Patrimônio	particular.	
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27. Em se tratando da prática da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, é correto afirmar 
que

(A)	 a	 Contabilidade	 Aplicada	 ao	 Setor	 Público	
deve	 permitir	 a	 integração	 dos	 planos	 a	 fim	
de	 comparar	 as	 metas	 com	 as	 evidenciadas,	
apresentando	 as	 diferenças	 relevantes	 dos	
custos	e	lucros.

(B)	 as	 variações	 patrimoniais	 são	 transações	
que	 promovem	 alterações	 nos	 elementos	
orçamentários	 da	 entidade	 do	 setor	 público,	
mesmo	em	caráter	compensatório,	afetando,	ou	
não,	o	seu	resultado.

(C)	 a	 entidade	 do	 setor	 público	 deve	 manter	
procedimentos	variados	de	registros	contábeis,	
por	meio	 de	 processo	manual	 ou	mecanizado,	
em	 rigorosa	 desordem	 cronológica,	 como	
suporte	às	informações.

(D)	 as	 transações	 no	 setor	 público,	 diz	 respeito	
aos	atos	e	aos	fatos	que	promovem	alterações	
qualitativas	 ou	 quantitativas,	 efetivas	 ou	
potenciais,	no	patrimônio	das	entidades	do	setor	
público,	as	quais	são	objeto	de	registro	contábil.	

(E)	 uma	 das	 características	 do	 registro	 é	 a	
comparabilidade,	 pois	 determina	 que	 a	
informação	 contábil	 deve	 reunir	 requisitos	
de	 verdade	 e	 de	 validade	 assegurando	 a	
credibilidade	dos	usuários.

28. Sobre a prática do registro contábil e 
da informação gerada na Contabilidade, 
segundo princípios e Normas Brasileiras 
Aplicadas ao Setor Público, em relação 
ao que deve ser observado, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Os	 registros	 contábeis	 e	 as	 informações	
apresentadas	 devem	 ser	 úteis	 e	 atender	 às	
necessidades	específicas	dos	diversos	usuários.

(B)	 Os	registros	e	as	informações	contábeis	devem	
ser	uniformes	e	observar	critérios	padronizados	
e	 contínuos	 de	 identificação,	 classificação,	
mensuração,	 avaliação	 e	 evidenciação,	 de	
modo	 que	 sejam	 compatíveis,	 permitindo	 a	
interpretação	e	a	análise	das	informações.

(C)	 Os	 elementos	 essenciais	 do	 registro	 contábil:	
data	da	ocorrência	da	transação;	conta	debitada;	
conta	 creditada;	 histórico	 da	 transação	 de	
forma	descritiva	ou	por	meio	do	uso	de	código	
de	 histórico	 padronizado,	 valor	 da	 transação;	
número	de	controle	para	identificar	os	registros	
eletrônicos	que	integram	um	mesmo	lançamento	
contábil.

(D)	 Os	registros	contábeis	devem	ser	realizados	e	os	
seus	 efeitos	 evidenciados	 nas	 demonstrações	
contábeis	do	período	que	antecede	os	fatos	com	
os	quais	se	relacionam.

(E)	 Os	registros	contábeis	devem	ser	efetuados	de	
forma	analítica,	refletindo	a	transação	constante	
em	 documento	 hábil,	 em	 consonância	 com	 os	
Princípios	 Fundamentais	 de	 Contabilidade,	 e	
serem	validados	por	contabilistas.

29. Considerando os balanços e Demonstrações 
Contábeis apresentadas pelo setor público, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) A Demonstração das Variações 
Patrimoniais evidencia as variações 
quantitativas, o resultado patrimonial 
e as variações qualitativas decorrentes 
da execução orçamentária. 

(   ) O Balanço Orçamentário evidencia as 
receitas e despesas orçamentárias, 
bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados 
com os saldos de caixa do exercício 
anterior.

(   ) O Balanço Financeiro evidencia as 
receitas e as despesas orçamentárias, 
detalhadas em níveis relevantes de 
análise.

(   ) O   Balanço Patrimonial é a 
demonstração contábil que evidencia, 
qualitativa e quantitativamente, a 
situação patrimonial da entidade 
pública por meio de contas 
representativas do patrimônio público.

(   ) O Balanço Financeiro evidencia as 
receitas e despesas orçamentárias, 
os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior 
e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.

(A)	 F	–	F	–	V	–	F	–	V.
(B)	 V	–	F	–	F	–	V	–	V.
(C)	 V	–	V	–	V	–	V	–	F.
(D)	 F	–	F	–	F	–	V	–	V.
(E)	 F	–	V	–	V	–	F	–	V.
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30. A prática da contabilidade tem um objetivo 
proposto, deve conhecer seus usuários, bem 
como suas características. Nesse contexto, 
assinale a alternativa que apresenta o correto 
conceito.

(A)	 São	 exemplos	 de	 usuários	 internos	 das	
informações	 contábeis,	 os	 gerentes,	
colaboradores,	encarregados	de	setor	e	bancos.

(B)	 As	características		das	informações	contábeis	que		
os	 usuários	 	 externos	 recebem	 correspondem	
àquelas	normalmente	padronizadas.

(C)	 O	 objetivo	 principal	 da	 contabilidade	 é	 gerar	
informações	 para	 a	 tomada	 de	 decisões	 dos	
usuários	externos.

(D)	 Correspondem	às	características	de	informações	
geradas	 para	 os	 usuários	 internos	 aquelas	
padronizadas,	 pois	 estas	 não	 precisam	 ser	
detalhadas.

(E)	 Informações	contábeis	direcionadas	são	aquelas	
geradas	de	acordo	com	as	normas	contábeis	e	
fiscais	 para	 atender	 as	 necessidades	de	 todos	
os	usuários	de	uma	mesma	forma.

31. Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. 
A Lei n° 4.320/1964 estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
e 

I. determina as metas e prioridades da 
Administração Pública, disposições 
sobre as alterações na legislação 
tributária e política das agências 
oficiais de fomento, que constatarão 
da Lei Orçamentária Anual.

II. determina que a contabilidade 
evidenciará perante a Fazenda Pública 
a situação de todos quantos, de 
qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou 
confiados.

III. dispõe sobre a contabilidade 
orçamentária e financeira, da 
contabilidade patrimonial e industrial, 
dos balanços, e das autarquias e 
outras entidades.

IV. determina as normas de gestão 
financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta, bem 
como condições para a instituição e 
funcionamento de fundos.

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

32. No contexto da Administração Pública, é 
correto afirmar que

(A)	 a	Administração	 Indireta	é	aquela	exercida	por	
meio	dos	seus	órgãos	internos,	sendo	composta	
por	órgãos	ligados	diretamente	ao	poder	central.

(B)	 no	 Brasil	 autarquia	 é	 uma	 entidade	 auxiliar	
da	 administração	 pública	 estatal	 autônoma	 e	
descentralizada,	 criada	 por	 lei	 para	 executar,	
de	 forma	descentralizada,	atividades	 típicas	da	
administração	pública.

(C)	 na	 Administração	 Direta	 a	 atividade	 estatal	 é	
entregue	a	outra	pessoa	 jurídica	que	 foi	 surgindo	
através	do	aumento	da	atuação	do	Estado	e	que	foi	
criada	para	realizar	atividades	descentralizadas.

(D)	 as	 autarquias	 são	 entidades	 paraestatais	 de	
direito	 privado,	 cuja	 criação	 é	 autorizada	 por	
lei,	 com	 patrimônio	 público	 ou	 misto,	 para	 a	
realização	de	atividades,	obras	ou	serviços.

(E)	 fundações	 são	 entidades	 dotadas	 de	
personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado,	 com	
patrimônio	 próprio,	 criadas,	 originariamente,	
pelo	Estado,	como	objeto	de	 transformação	de	
autarquia.

33. O Estado, como organização do poder 
político, distribui-se em três funções: a 
normativa ou legislativa; administrativa ou 
executiva e função judicial. A respeito das 
funções apresentadas, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta o correto conceito.

(A)	 A	função	administrativa	ou	executiva,	conversão	
da	 lei	 em	 ato	 individual	 e	 concreto,	 e	 cabe	 ao	
Poder	Executivo.

(B)	 A	função	normativa	ou	legislativa	é	relacionada	
à	elaboração	de	leis	e	exercida	especificamente	
pelo	Poder	Legislativo.

(C)	 Decorrentes	 das	 exceções	 previstas	 na	
Constituição	Federal,	devem	os	Poderes	delegar	
atribuições,	pois	todos	que	forem	investidos	na	
função	poderão	exercer	todas	funções.

(D)	 A	 função	 judicial	 se	 refere	 à	 aplicação	 aos	
litigantes,	pertence	ao	Poder	Judiciário.	

(E)	 Os	agentes	dos	Poderes	Legislativo	e	Judiciário	
exercem	 funções	 na	 área	 de	 sua	 atuação,	
com	 independência	 nos	 assuntos	 de	 sua	
competência.
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34. Sobre o sistema orçamentário público no 
Brasil, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 aspecto	 orçamentário	 compreende	 os	
registros	de	natureza	patrimonial	que	são	base	
para	 a	 elaboração	 do	 Relatório	 Resumido	 da	
Fiscalização	 Orçamentária	 e	 dos	 Balanços	 de	
custos.

(B)	 A	previsão	da	despesa	dimensiona	a	capacidade	
governamental	 em	 gerar	 a	 receita,	 pois	 ela	
é	 o	 mecanismo	 de	 financiamento	 do	 Estado,	
considerada	também	a	decorrente	de	alienações	
de	crédito.

(C)	 O	aspecto	orçamentário	compreende	o	registro	
e	 a	 evidenciação	 da	 composição	 patrimonial	
do	 ente	 público	 e	 a	 evidenciação	 dos	 ativos	 e	
passivos	e	de	suas	variações	patrimoniais.

(D)	 Orçamento	é	um	 instrumento	de	planejamento,	
representa	 o	 fluxo	 imprevisto	 de	 ingressos,	
é	 o	 montante	 que	 o	 Governo	 se	 apropria	 da	
sociedade	 por	 intermédio	 da	 tributação	 e	 da	
geração	de	dívidas.

(E)	 Os	 Princípios	 Orçamentários	 visam	 estabelecer	
regras	 norteadoras	 básicas,	 a	 fim	 de	 conferir	
racionalidade,	 eficiência	 e	 transparência	 para	 os	
processos	de	elaboração,	execução	e	controle	do	
orçamento	público.

35. Das alternativas a seguir, que se referem à 
receita pública, assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	ingressos	de	recursos	nos	cofres	do	Estado	
denominam-se	 receitas	 públicas,	 registradas	
como	extraorçamentárias,	quando	representam	
disponibilidades	de	recursos	financeiros	para	o	
erário.

(B)	 Ingressos	 orçamentários	 são	 recursos	
financeiros	 de	 caráter	 temporário,	 do	 qual	 o	
Estado	é	mero	agente	depositário.

(C)	 Receitas	orçamentárias	são	disponibilidades	de	
recursos	 financeiros	 que	 ingressam	 durante	 o	
exercício	 orçamentário	 e	 constituem	 elemento	
novo	para	o	patrimônio	público.	

(D)	 Receita	orçamentária	não	efetiva	é	aquela	que,	
no	 momento	 do	 reconhecimento	 do	 crédito,	
aumenta	 a	 situação	 líquida	 patrimonial	 da	
entidade,	constituindo	fato	contábil	modificativo	
aumentativo.

(E)	 No	 caso	 da	 receita	 orçamentária,	 a	 presença	
formal	 do	 registro	 da	 previsão	 na	 Lei	
Orçamentária	 Anual	 lhes	 retira	 o	 caráter	 de	
orçamentária.

36. No tocante às operações relacionadas à 
prática da Contabilidade e suas operações 
contábeis nas entidades públicas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 Contabilidade	 Pública	 tem	 como	 objetivo	
fornecer	 aos	 usuários	 informações	 sobre	 os	
resultados	alcançados	e	os	aspectos	de	natureza	
orçamentária,	econômica,	financeira	e	física	do	
patrimônio	da	entidade	do	setor	público.

(B)	 O	objetivo	do	Plano	de	contas	do	setor	público	
é	 estabelecer	 normas	 e	 procedimentos	 para	 o	
registro	 contábil	 das	 entidades,	 permitindo	 a	
consolidação	 das	 contas	 públicas	 nacionais,	
gerar	as	informações	para	a	tomada	de	decisão	
e	da	adequada	prestação	de	contas.

(C)	 As	 demonstrações	 contábeis	 assumem	
papel	 fundamental,	 por	 representarem	
importantes	 saídas	 de	 informações	 geradas	
pela	 Contabilidade	 Pública,	 promovendo	
transparência	dos	resultados	obtidos.

(D)	 Uma	das	 regulamentações	 legais	que	 regem	a	
Contabilidade	Aplicada	ao	Setor	Público	é	a	Lei	
Federal	de	nº	4.320	aprovada	no	ano	de	1964.

(E)	 No	 que	 diz	 respeito	 ao	 objeto	 e	 objetivos	
da	 Contabilidade	 Aplicada	 ao	 Setor	 Público,	
são	 respectivamente,	 o	 registro	 dos	 atos	 da	
administração	 pública;	 Patrimônio	 público	 e	
Orçamento.

37. Assinale a alternativa correta sobre a 
classificação da receita pública.

(A)	 A	fim	de	possibilitar	a	identificação	detalhada	dos	
recursos	que	 ingressam	nos	cofres	públicos,	 a	
classificação	por	natureza	da	receita	é	formada	
por	um	código	numérico	de	10	dígitos.

(B)	 Na	 categoria	 econômica,	 as	 receitas	
orçamentárias	 correntes	 são	 arrecadadas	
dentro	 do	 exercício	 financeiro,	 diminuindo	 as	
disponibilidades	 do	 Estado,	 e	 não	 provocam	
efeito	no	Patrimônio	Líquido.

(C)	 A	classificação	por	natureza	da	receita	é	utilizada	
por	 todos	 os	 entes	 da	 Federação,	 visa	 identificar	
a	origem	do	recurso	segundo	o	 fato	gerador:	 fato	
real	que	ocasionou	o	ingresso	da	receita	no	cofre	
público.

(D)	 A	 classificação	 da	 origem	 da	 receita	 permite	
agregar	 determinados	 recursos	 cujas	
características	 próprias	 sejam	 semelhantes	
entre si.

(E)	 Sobre	 a	 classificação	 da	 categoria	 econômica	
das	 Receitas	 Orçamentárias	 de	 Capital,	 são	
àquelas	 que	 aumentam	 as	 disponibilidades	 e,	
de	 forma	 geral,	 elas	 provocam	 efeito	 sobre	 o	
Patrimônio	Líquido.
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38. Afirma-se, em relação aos balanços públicos, 
que

(A)	 no	sistema	financeiro,	dentre	as	funções	realizadas,	
estão:	 registros	 dos	 ingressos	 recebidos,	
orçamentário	 e	 extraorçamentário;	 de	 todos	 os	
desembolsos,	orçamentário	e	extraorçamentário,	o	
encerramento	das	contas	ao	final	de	cada	exercício	
financeiro	 e	 a	 transferência	 do	 resultado	 para	 o	
sistema	patrimonial.

(B)	 na	 Contabilidade	 Aplicada	 ao	 Setor	 Público,	
dentre	 as	 contas	 usuais,	 há	 as	 contas	 de	
compensação	 e	 sua	 função	 é	 o	 registro	 das	
mutações	que	ocorrem	no	patrimônio	 líquido	e	
que	afetam	o	patrimônio.

(C)	 no	 sistema	 orçamentário,	 ao	 final	 do	 período,	
é	 evidenciando	 o	 resultado	 orçamentário	 que	
pode	 ser:	 receita	 orçamentária	 >	 despesa	
orçamentária	 =	 déficit	 orçamentário;	 receita	
orçamentária	 <	 despesa	 orçamentária	 =	
superávit	orçamentário	ou	resultado	nulo.

(D)	 no	 Sistema	 Patrimonial	 os	 lançamentos	
que	 correspondem	 à	 incorporação	 ou	
desincorporação	de	ativos	e	passivos	são	feitos	
de	 forma	 dependente	 dentro	 desse	 sistema,	
pois	afeta	uma	entrada	ou	saída	de	recurso	do	
Sistema	Financeiro.

(E)	 no	Sistema	Financeiro	as	receitas	orçamentárias	
são	 classificadas	 por	 categorias	 funcionais,	 e	
as	principais	contas	estão	relacionadas	com	as	
contrapartidas	do	grupo	patrimônio	líquido,	que	
representa	o	resultado	dos	recursos.	

39. Quanto ao tratamento e classificação dado à 
despesa pública, é correto afirmar que

(A)	 a	 classificação	 funcional	 segrega	 as	 dotações	
orçamentárias	em	funções	e	subfunções,	sendo	
portanto,	 representada	 por	 nove	 dígitos,	 em	
que	 os	 quatro	 primeiros	 referem-se	 à	 função,	
enquanto	 os	 cinco	 últimos	 representam	 a	
subfunção.

(B)	 na	 classificação	 institucional	 a	 estrutura	 de	
alocação	 dos	 créditos	 orçamentários	 estão	
estruturados	em	dois	níveis	hierárquicos,	sendo	
o	órgão	orçamentário	e	a	unidade	orçamentária.	

(C)	 a	 despesa	 orçamentária	 pode	 ser	 classificada	
quanto	ao	impacto	na	situação	líquida	patrimonial	
em	 efetiva	 e	 não	 efetiva,	 sendo	 a	 não	 Efetiva	
aquela	 que,	 no	 momento	 de	 sua	 realização,	
reduz	a	situação	líquida	patrimonial	da	entidade,	
constituindo	fato	contábil	modificativo	diminutivo.

(D)	 no	 processo	 da	 classificação	 institucional	 e	
programática	 o	 conjunto	 de	 informações	 que	
constitui	 a	 natureza	 de	 despesa	 orçamentária	
forma	 um	 código	 estruturado	 que	 agrega	 a	
categoria	 econômica,	 grupo,	 modalidade	 de	
aplicação	e	o	elemento.

(E)	 despesa	 orçamentária	 é	 toda	 transação	 que	
independe	de	autorização	 legislativa,	 na	 forma	
de	consignação	de	dotação	orçamentária,	para	
ser efetivada.

40. A Lei Federal nº 4320/64 classifica a Despesa 
Orçamentária por Natureza. Sobre a referida 
classificação, é possível inferir que

(A)	 o	 conjunto	 de	 informações	 que	 constitui	 a	
natureza	 de	 despesa	 orçamentária	 forma	 um	
código	 estruturado	 que	 agrega	 a	 categoria	
econômica,	 origem,	 grupo,	 modalidade	 de	
aplicação	e	alínea.

(B)	 na	 classificação	 orçamentária	 por	 natureza	
o	 grupo	 de	 natureza	 da	 despesa	 pessoal	 e	
encargos	 sociais	 constitui-se	 de	 pagamento	
de	 diárias,	 contribuições,	 subvenções,	 auxílio-
alimentação,	 auxílio-transporte	 e	 outras	
despesas	correntes.

(C)	 a	despesa,	assim	como	a	receita,	é	classificada	
em	três	categorias	econômicas	que	contribuem	
para	a	formação	ou	aquisição	de	um	bem	e	de	
capital,	pois	são	gastos	de	natureza	operacional	
realizados.

(D)	 a	natureza	da	despesa	será	complementada	pela	
informação	 gerencial	 denominada	 modalidade	
de	 aplicação,	 a	 qual	 tem	 por	 finalidade	 indicar	
se	 os	 recursos	 são	 aplicados	 diretamente	 por	
órgãos	ou	entidades	no	âmbito	da	mesma	esfera	
de	governo	ou	por	outro	ente	da	federação.

(E)	 na	 	 modalidade	 de	 aplicação	 que	 tem	
por	 finalidade	 indicar	 se	 os	 recursos	 são	
aplicados	 diretamente	 por	 órgãos	 que	 é	 um	
agregador	 de	 elementos	 de	 despesa	 com	 as	
mesmas	 características	 e	 trata	 das	 despesas	
que	 não	 contribuem	 para	 a	 manutenção	 e	
aperfeiçoamento	das	ações	de	governo.
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41. Na Execução Orçamentária da despesa 
pública, considerando o caso em que o 
ingresso do recurso financeiro coincida 
com o fato gerador da receita, o registro 
contábil correto nos sistemas patrimonial e 
orçamentário é, respectivamente

(A)	 D	 -	Controle	da	Disponibilidade	de	Recursos	e	
C	-	Disponibilidade	por	Destinação	de	Recursos;	
D	 -	 Caixa	 e	 Equivalentes	 de	Caixa	 em	Moeda	
Nacional	e	C	-	Variação	Patrimonial	Aumentativa.

(B)	 D	 -	 Caixa	 e	 Equivalentes	 de	Caixa	 em	Moeda	
Nacional	e	C	-	Variação	Patrimonial	Aumentativa;	
D	-	Receita	a	Realizar	e	C	-	Receita	Realizada.

(C)	 D	-	Crédito	Disponível	e	C	-	Crédito	Empenhado	
a	 Liquidar;	 D	 -	 Caixa	 e	 Equivalentes	 de	Caixa	
em	Moeda	Nacional	e	C	-	Variação	Patrimonial	
Aumentativa.

(D)	 D	-	Receita	a	Realizar	e	C	-	Receita	Realizada;	
D	 -	Controle	da	Disponibilidade	de	Recursos	e	
C	-	Disponibilidade	por	Destinação	de	Recursos.

(E)	 D	-	Dotação	Inicial	e	C	-	Crédito	Disponível;	D	-	
Receita	a	Realizar	e	C	-	Receita	Realizada.

42. Na administração pública brasileira, uma 
universidade integrante da administração 
indireta é reconhecida como autarquia, uma 
entidade auxiliar da administração pública 
estatal. Nesse contexto, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Dentre	 as	 principais	 características	 das	
autarquias,	está	o	fato	de	que	os	atos	dos	seus	
dirigentes	 equiparam-se	 aos	 atos	 financeiros,	
sujeitos	 a	 mandato	 de	 segurança	 e	 à	 ação	
especial.	 As	 despesas	 relativas	 a	 compras,	
serviços	 e	 obras	 dispensam	 as	 normas	 de	
licitação.

(B)	 Sendo	 a	 autarquia	 um	 serviço	 público	
descentralizado,	 personalizado	 e	 autônomo,	
ela	 está	 dispensada	 do	 controle	 de	 vigilância,	
orientação	e	correção	da	entidade	estatal	a	que	
estiver	vinculada.

(C)	 Por	 ser	 entidade	 com	 personalidade	 de	 direito	
público	 interno,	a	autarquia	recebe	a	execução	
de	serviço	público	por	transferência,	não	agindo	
por	 delegação	 e	 sim	 por	 direito	 próprio	 e	 com	
autoridade	pública,	da	competência	que	 lhe	 for	
outorgada.

(D)	 As	 autarquias	 adquirem	 privilégios	 tributários	
e	 estão	 dispensadas	 por	 lei	 de	 fornecer	
esclarecimentos	 quanto	 aos	 objetivos	 e	 fins,	
para	 adequar-se	 às	 normas	 regulamentares	 e	
ao	plano	global	do	Governo.

(E)	 As	 autarquias	 integram	 o	 organismo	 estatal	 e	
seu	orçamento	é	diferenciado	ao	das	entidades	
estatais,	conforme	determinado	pelo	disposto	na	
Lei	4.320/64.

43. Quanto à execução e acompanhamento do 
orçamento público, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Depois	 da	 promulgação	 da	 Lei	 Orçamentária	
Anual,	 com	 base	 nos	 limites	 nela	 fixados,	 o	
Poder	 Executivo	 aprovará	 o	 quadro	 de	 cotas	
semestrais	da	despesa	que	cada	unidade	está	
autorizada	a	utilizar.

(B)	 Na	execução	orçamentária,	as	cotas	de	despesa	
constituem	 um	 instrumento	 de	 regulação	 da	
programação	orçamentária	e	do	cronograma	de	
execução	mensal	de	arrecadação	de	recursos.

(C)	 A	 execução	 do	 orçamento	 constitui	 a	
concretização	quadrienal	dos	objetivos	e	metas	
determinadas	 para	 o	 setor	 público	 e	 implica	
na	mobilização	 de	 recursos	 privados,	 custos	 e	
financeiros.

(D)	 Na	fase	da	execução	orçamentária,	que	ocorre	
concomitantemente	 com	 o	 planejamento,	 são	
produzidos	 os	 balanços,	 que	 serão	 apreciados	
e	auditados	pelos	órgãos	auxiliares	do	controle	
interno	e	externo.

(E)	 Na	 execução	 orçamentária,	 depois	 da	
promulgação	da	Lei	do	Orçamento	e,	tendo	como	
base	os	limites	nela	fixados,	o	Poder	Executivo	
aprovará	 um	 quadro	 de	 cotas	 trimestrais	 da	
despesa	a	utilizar.	
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44. Sobre as determinações legais e conceituais 
que dizem respeito à legislação tributária, ao 
imposto de renda retido na fonte, à contribuição 
para financiamento da seguridade social e 
ao programa de formação do patrimônio do 
servidor público, analise as assertivas a seguir 
assinale e a alternativa que aponta as corretas.

(   ) Integra o Fundo de Seguridade social 
o produto da arrecadação do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer 
natureza incidente na fonte sobre 
pagamentos efetuados, a qualquer 
título, pela União, inclusive suas 
autarquias, observando a legislação 
tributária no disposto na Lei Federal nº 
4320/64.

(   ) O Imposto de Renda Retido na Fonte 
- IRRF é uma obrigação tributária 
principal em que a pessoa jurídica 
ou equiparada está obrigada a 
reter, do beneficiário da renda, o 
imposto correspondente, nos termos 
estabelecidos pelo Regulamento do 
Imposto de Renda.

(   ) O Programa de Formação do 
patrimônio do Servidor Público é um 
benefício pago a servidores públicos 
de todo o país que se enquadrem em 
uma série de regras estabelecidas pelo 
Governo e, para que possa receber o 
referido benefício, é necessário estar 
enquadrado em uma série de pré-
requisitos estabelecidos pela CLT, 
dentre os quais, estar cadastrado no 
referido programa por mais de 5 anos.

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

45. Em se tratando do orçamento público e dos 
instrumentos orçamentários, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	Lei	de	Diretrizes	Orçamentária	define	as	metas	
e	 prioridades	 em	 termos	 de	 programas	 a	 serem	
executados	 pelo	 Governo.	 O	 projeto	 deve	 ser	
enviado	pelo	Legislativo	ao	Congresso	Nacional	até	
15/08	de	cada	ano.

(B)	 O	Anexo	de	Riscos	Fiscais	abrange	os	órgãos	da	
Administração	Direta,	dos	Poderes	e	entidades	
da	Administração	Indireta	que	recebem	recursos	
do	Orçamento	Federal	e	da	Segurança	Social.

(C)	 A	 Lei	 Orçamentária	Anual	 é	 elaborada	 a	 cada	
período	 de	 quatro	 anos	 pelo	 poder	 Executivo	
em	atendimento	à	Constituição	Federal	e	à	Lei	
Federal	4.320/64.

(D)	 O	 Plano	 Plurianual	 foi	 estabelecido	 pelo	
artigo	 165,	 da	 Constituição	 Federal,	 tornando	
obrigatório	 o	 Governo	 planejar	 todas	 as	 suas	
ações	e	também	seu	orçamento.

(E)	 O	anexo	das	metas	fiscais,	conforme	apresentado	
na	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal,	está	contido	
na	lei	de	diretrizes	orçamentárias,	que	avalia	os	
passivos	contingentes.

46. Dentre as funções do Orçamento Público, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Função	Alocativa:	oferece	bens	e	serviços	que	
não	seriam	oferecidos	pelo	mercado	ou	seriam	
em	 condições	 ineficientes	 e	 cria	 condições	
para	 que	 bens	 privados	 sejam	 oferecidos	 no	
mercado	pelos	produtores,	por	investimentos	ou	
intervenções,	 corrige	 imperfeições	 no	 sistema	
de	 mercado	 e	 corrige	 os	 efeitos	 negativos	 de	
fatores	externos.

(B)	 Função	 Fiscal:	 envolve	 a	 administração	 e	 a	
geração	 de	 receitas,	 além	 do	 cumprimento	 de	
metas	e	objetivos	governamentais	no	orçamento,	
utilizado	 para	 a	 alocação	 e	 distribuição	 de	
recursos.

(C)	 Função	 Distributiva:	 ajusta	 o	 nível	 geral	 de	
preços,	emprego,	estabiliza	a	moeda,	mediante	
instrumentos	 de	 política	 monetária,	 cambial	 e	
fiscal.

(D)	 Função	Regulatória:	envolve	o	uso	de	medidas	
legais	como	decretos,	leis,	portarias,	expedidos	
como	 alternativa	 para	 se	 alocar,	 distribuir	 os	
recursos	e	estabilizar	a	economia.

(E)	 Função	Estabilizadora:	torna	a	sociedade	menos	
desigual	em	termos	de	renda	e	riqueza,	através	
da	tributação	e	transferências	financeiras.
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47. A respeito da receita pública, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	 natureza	 da	 receita	 orçamentária	 é	 a	 maior	
célula	de	 informação	no	contexto	orçamentário	
para	 as	 receitas	 públicas,	 devendo,	 portanto,	
conter	o	mínimo	de	informações	para	as	devidas	
vinculações.

(B)	 Uma	 das	 etapas	 da	 receita	 orçamentária	 é	 a	
execução.	A	Lei	nº	4.320/1964	estabelece,	como	
um	 dos	 estágios,	 a	 arrecadação,	 transferência	
dos	valores	arrecadados	à	conta	específica	do	
Tesouro,	 responsável,	 observando	 o	 Princípio	
da	Unidade	de	Caixa.

(C)	 As	 receitas	 correntes	 podem	 ser	 classificadas	
em	 originárias,	 as	 quais	 são	 obtidas	 pelo	
Estado	em	função	de	sua	autoridade	coercitiva,	
mediante	a	arrecadação	de	tributos	e	multas.

(D)	 A	 fase	 do	 controle	 do	 desempenho	 da	
arrecadação	deve	ser	realizado	em	consonância	
com	 a	 execução	 da	 receita,	 as	 providências	
adotadas	no	âmbito	da	fiscalização	e	o	auxílio	à	
sonegação.

(E)	 O	 reconhecimento	 da	 receita	 orçamentária	
ocorre	 no	momento	 da	 arrecadação,	 conforme	
art.	 35	 da	 Lei	 nº	 4.320/1964,	 e	 decorre	 do	
enfoque	 orçamentário	 dessa	 lei,	 tendo	 por	
objetivo	 evitar	 que	 a	 execução	 das	 despesas	
orçamentárias	ultrapasse	a	arrecadação	efetiva.

48. Estão entre as diretrizes do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, EXCETO

(A)	 Adoção	de	estrutura	decodificada	em	classes	de	
contas,	contemplando	atos	potenciais,	resultado	de	
planejamento	e	execução	fiscal	e	de	controle,	além	
daquelas	com	funções	precípuas	de	orçamento.

(B)	 Harmonização	 dos	 procedimentos	 contábeis	
com	 os	 princípios	 e	 normas	 de	 contabilidade,	
observando	 a	 legislação	 vigente	 e	 flexibilidade	
para	 que	 os	 entes	 detalhem,	 conforme	 suas	
necessidades.

(C)	 Padronização	 dos	 registros	 contábeis	 das	
entidades	 do	 setor	 público	 de	 todas	 as	 esferas	
de	governo,	envolvendo	a	administração	direta	e	
indireta	de	todas	as	esferas	de	governo.

(D)	 Controle	 do	 patrimônio	 e	 dos	 atos	 de	 gestão	
que	 possam	 afetá-lo,	 assim	 como	 do	 orçamento	
público,	 demonstrando	 a	 situação	 econômico-
financeira	 da	 entidade;	 distinção	 de	 institutos	
com	conceitos	e	regimes	próprios	em	classes	ou	
grupos.

(E)	 Preservação	dos	aspectos	orçamentários	em	seus	
conceitos,	regime	de	escrituração	e	demonstrativos,	
com	destaque	em	classes	ou	grupos	de	modo	a	
possibilitar	 visões	 sob	 os	 enfoques	 patrimonial,	
orçamentário	 ou	 fiscal;	 possibilidade	de	extração	
de	informações	de	modo	a	atender	seus	usuários.

49. Quanto à Demonstração das Variações 
Patrimoniais, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	entidade	deve	apresentar	a	demonstração	das	
variações	 no	 patrimônio	 líquido,	 que	 objetiva	
informar	a	mutação	no	passivo	líquido	e	o	efeito	
decorrente	da	mudança	nos	critérios	de	créditos	
adicionais.

(B)	 As	contas	que	formam	o	patrimônio	líquido	podem	
sofrer	 variações	 por	 inúmeros	 motivos,	 dentre	
eles,	o	acréscimo	do	ativo	líquido	decorrente	do	
resultado	 patrimonial	 positivo	 ou	 redução	 pelo	
resultado	do	passivo	negativo	do	exercício	e	por	
subscrição	de	créditos	adicionais.

(C)	 A	evolução	do	patrimônio	líquido	é	utilizada	para	
a	 avaliação	 da	 situação	 líquida	 do	 período,	 de	
maneira	que	o	ativo	líquido	positivo	e	crescente	
é	um	bom	 indicador	de	solvência	e	a	evolução	
do	 passivo	 líquido	 depende	 do	 patrimônio	 da	
entidade	reconhecido	e	mensurado.

(D)	 De	 acordo	 com	 a	 Lei	 Federal	 4320/64,	 a	
demonstração	 das	 variações	 patrimoniais	
evidenciará	 as	 alterações	 verificadas	 no	
patrimônio,	 resultantes	 ou	 independentes	 da	
execução	 orçamentária	 e	 indicará	 o	 resultado	
patrimonial	do	exercício.

(E)	 A	 demonstração	 das	 variações	 do	 patrimônio	
líquido	contemplará,	no	máximo,	os	itens	contidos	
na	estrutura	descrita	do	Patrimônio	Público	Efetivo,	
Capital	 Inicial,	 Reservas	 de	 Lucros	 e	 Ajustes	 de	
Avaliação	Passivo.
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50. No que diz respeito a licitação, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Licitação	 destina-se	 a	 garantir	 a	 observância	
do	 princípio	 constitucional	 da	 isonomia,	 a	
seleção	 da	 proposta	 mais	 vantajosa	 para	
a	 administração,	 observados	 os	 princípios:	
legalidade,	 pessoalidade,	 moral,	 igualdade,	
justiça,	 publicidade,	 probidade	 administrativa,	
vinculação	ao	instrumento	e	julgamento	final.

(B)	 Obras	 e	 os	 serviços	 só	 podem	 ser	 licitados	
quando	 houver	 projeto	 básico	 aprovado	 pela	
autoridade	competente	e	disponível	para	exame	
dos	 interessados	 em	 participar	 do	 processo	
licitatório;	 existir	 orçamento	 detalhado	 em	
planilhas	 que	 expressem	 a	 composição	 de	
todos	os	seus	custos	unitários;	houver	previsão	
de	 recursos	 orçamentários	 que	 assegurem	 o	
pagamento	 das	 obrigações	 decorrentes	 de	
obras	ou	serviços	a	serem	executados.	

(C)	 Toda	 compra	 será	 feita	 sem	 a	 adequada	
caracterização	 de	 seu	 objeto	 e	 indicação	
dos	 recursos	 extraorçamentários	 para	 seu	
pagamento,	 sob	 pena	 de	 nulidade	 do	 ato	 e	
responsabilidade	de	quem	lhe	tiver	dado	causa.

(D)	 As	 licitações	 serão	 efetuadas	 no	 local	 onde	
situar	a	repartição	interessada,	salvo	por	motivo	
de	 interesse	 privado,	 devidamente	 justificado,	
devendo	 ser	 publicado	 posteriormente	 acordo	
realizado	com	no	mínimo	três	participantes.

(E)	 Dentre	 as	 modalidades	 de	 licitação,	 a	
concorrência	 ocorre	 em	 casos	 específicos	 do	
valor	 do	 objeto,	 tanto	 na	 compra	 ou	 alienação	
de	bens	móveis,	observados	os	limites	impostos	
na	lei	de	responsabilidade	fiscal.
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