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SEAD
CONTADOR, TÉCNICO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
(CONTABILIDADE)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 -

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:
PROVAS

QUESTÕES
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Conhecimentos
Específicos

1
6
11
21
31

a
a
a
a
a

5
10
20
30
40

PONTOS
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 -

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03 -

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04 -

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.
Exemplo:

A

B

C

D

E

05 -

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06 -

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 -

SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08 -

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09 -

Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10 -

O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11 -

O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva
ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bemestar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos
da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de
felicidade.

Em busca da felicidade
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Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,
o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?
Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de altoastral, tais quais a dopamina e a endorfina?
Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.
Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.
Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.
Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.
carnaval (l. 2)

(B)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(C)
(D)
(E)

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina
a solidariedade e o otimismo

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as
pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e
valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge
como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os
20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para
o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado.
(B) havia começado.
(C) esteve começando.
(D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais.
(B) esfuziante – finais.
(C) eterna – incertos.
(D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

1
O conceito de felicidade de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria.
(B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro.
(D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão malhumoradas.

11
A economia de mercado e seu florescer foram fortemente
amparados pelo surgimento e aperfeiçoamento da(o):
(A) equação patrimonial.
(B) funcionamento das contas.
(C) registro dos fenômenos contábeis.
(D) sistema das partidas dobradas.
(E) sistema de controle patrimonial.

12
Analise o seguinte lançamento, sem os elementos data,
histórico e valor.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por “Além...” é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,
o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos
artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.
(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.
(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.
(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

Caixa
a
Acionistas c/Capital
Este lançamento indica a:
(A) integralização de parte do capital da sociedade anônima,
em dinheiro.
(B) integralização de parte do capital da sociedade limitada,
em dinheiro.
(C) constituição da sociedade anônima, em dinheiro.
(D) constituição da sociedade limitada, em dinheiro.
(E) devolução de parte do capital aos acionistas.

13
No Balanço Patrimonial, o Passivo compreende a(s):
(A) situação bruta patrimonial.
(B) situação do valor líquido da empresa.
(C) situação das obrigações operacionais.
(D) aplicações de recursos.
(E) exigibilidades e as obrigações.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

14
As chamadas perdas anormais que podem ocorrer no
processo produtivo são registradas, diretamente, na
contabilidade de custos, a débito do(a):
(A) custo do produto elaborado.
(B) custo de matéria-prima consumida.
(C) venda de subproduto.
(D) venda de sucata.
(E) conta de resultados.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser
humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem
laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a
felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente
felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres
relatavam o que o grande público esperava.

15
Uma empresa produz e vende 150.000 unidades mensais de
um determinado produto. Sabendo-se que seu total de custos
e despesas fixos monta a R$ 6.000.000,00 mensais e que
os custos e despesas variáveis deste produto representam
50% do preço de venda de R$ 120,00, qual o percentual de
margem de segurança da empresa?
(A) 50,00%
(B) 33,33%
(C) 22,22%
(D) 15,00%
(E) 11,11%
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16

19

A firma PCFG Auditores Independentes realizou trabalho de
auditoria e o auditor responsável, após formar a sua opinião,
emitiu o parecer dos auditores independentes.
A data desse parecer será a da:
(A) conclusão dos serviços (trabalho de campo) da auditoria.
(B) remessa do parecer para a empresa auditada.
(C) elaboração da revisão analítica (do parecer de auditoria).
(D) discussão, com a administração, do relatório-comentário.
(E) revisão do parecer de auditoria.

É um processo operacional, de planejamento e orçamento,
que exige de cada administrador a justificativa detalhada de
recursos solicitados. Esse procedimento exige que todas
as funções dos departamentos sejam analisadas e
identificadas em pacotes de decisão que serão avaliados e
ordenados por sua importância. Este processo é denominado:
(A) orçamento por estimativa.
(B) orçamento por estratégia.
(C) planejamento setorial.
(D) plano orçamentário longitudinal.
(E) plano plurianual detalhado.

17
Gaston Jèze, citado por Lino Martins da Silva (2003, p.66),
comentando função primordial do orçamento público, afirma que:
(A) o plano plurianual e o orçamento anual não devem ser
considerados apenas documentos financeiros ou
contábeis, pois na verdade representam o próprio poder
legislativo.
(B) o propósito de um orçamento é prever, enumerar, avaliar
e confrontar despesas e receitas para um período futuro.
(C) antes de estabelecer o orçamento é necessário
estabelecer as etapas de elaboração de acordo com a
organização governamental e os princípios reguladores
da vida do Estado.
(D) nenhum orçamento pode se realizar sem a aprovação da
maioria da população, através de seus representantes
legais, sob o risco de se tornar tirania.
(E) o que um povo deseja de seus governantes quando estes
elaboram um orçamento público é que tenham em mente
impostos módicos e um razoável senso de justiça e
liberdade.

20
São classificadas como despesas correntes aquelas que:
(A) contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição
de um bem de capital.
(B) são destinadas a atender especificamente encargos de
dívidas contraídas em gestões anteriores.
(C) são destinadas a suprir o Estado com aquisições ou
inversões financeiras em entidades sem fins lucrativos
visando ao benefício da população.
(D) não contribuem, diretamente, para a formação ou
aquisição de um bem de capital.
(E) tenham como objetivo atender às subfunções dos
programas de trabalho especificados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).

21
Para alcançar os objetivos prefixados, a Contabilidade Pública
ou Governamental deve obedecer a três requisitos fundamentais que são:
(A) registro de contas financeiras e patrimoniais em um só
sistema; ativos e passivos evidenciados nas demonstrações; prestação de contas à população.
(B) organização da execução orçamentária; controle de
custos e da eficiência; controle das operações.
(C) obediência ao princípio da utilidade; fidedignidade dos
registros; processo de revisão constante.
(D) busca da veracidade fática; pleno alcance das operações;
relevação dos dados históricos.
(E) fidelidade à realidade operacional; obediência ao princípio
de análise; estruturação em função da utilidade dos
resultados.

18
Os controles internos são divididos em controles contábeis
e controles administrativos.
Assinale a opção que indica um controle administrativo.
(A) Controle físico.
(B) Auditoria interna.
(C) Segregação de funções.
(D) Análise estatística da lucratividade, por linha de produto.
(E) Sistema de conferência, conciliação e autorização.
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22

26

Assinale a opção que apresenta uma característica dos
chamados bens de uso comum do povo, também
denominados bens de domínio público.
(A) Não são contabilizados como Ativo, embora as obrigações decorrentes sejam incluídas no Passivo.
(B) Somente são alienáveis nos casos e formas que a lei
estabelecer.
(C) Estão incluídos no patrimônio do ente público.
(D) São inventariados, avaliados e auditados.
(E) São contabilizados como Ativo e os gastos decorrentes,
como despesas de capital.

A contabilidade pública é separada em contabilidade externa
e interna. A contabilidade interna, que corresponde ao processo
interno de produção de bens e serviços, é denominada:
(A) Contabilidade Monista.
(B) Sistema de Fluxo Direcionado.
(C) Sistema de Contas de Compensação.
(D) Ciclo Orçamentário.
(E) Ciclo Econômico.

27
Estão obrigadas a cumprir a Lei Complementar 101/2000
(LRF) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Assim, estão compreendidos na abrangência da Lei os
poderes:
(A) Executivo e Judiciário, somente já que o Legislativo não
tem orçamento próprio.
(B) Executivo, Legislativo, excluindo os Tribunais de Contas,
e Judiciário.
(C) Executivo, Legislativo, incluindo os Tribunais de Contas,
Judiciário e o Ministério Público.
(D) Executivo, Judiciário e os Tribunais de Contas, que
respondem pelo Legislativo.
(E) Executivo e Legislativo somente.

23
A despesa pública percorre os seguintes estágios:
(A) previsão, empenho, conferência e quitação.
(B) estimativa, análise, autorização e pagamento.
(C) fixação, empenho, liquidação e pagamento.
(D) ordenação, lançamento, avaliação e liquidação.
(E) determinação, fixação, registro e desembolso.

24

28

Depósitos de terceiros, cauções em dinheiro e salários não
reclamados correspondem a créditos de terceiros, em que o
Estado é um simples depositário. Em virtude disso, são
classificados como:
(A) Receitas de Contribuições.
(B) Receitas Extra-orçamentárias.
(C) Ingressos Correntes.
(D) Operações de Crédito.
(E) Transferência de Capital.

O artigo 3º da Lei 8.666/93 afirma que a licitação destina-se
a garantir a observância do Princípio Constitucional da:
(A) Universalidade.
(B) Legalidade.
(C) Fidelidade Funcional.
(D) Isonomia.
(E) Amplitude.

29
Classificam-se como despesas de custeio as:
(A) dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.
(B) dotações para despesas às quais não corresponda a
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive
para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou
privado.
(C) aplicações destinadas a cobrir despesas de instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural
sem finalidade lucrativa.
(D) aplicações para o planejamento e a execução de obras,
inclusive destinadas à aquisição de imóveis considerados
necessários à realização de tarefas típicas de Estado.
(E) aquisições de títulos representativos do capital de
empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe em aumento
de capital.

25
O Município de Coqueiral do Norte recebeu, em doação, um
imóvel destinado à instalação de uma escola. O registro desta
operação no sistema patrimonial será:
(A) D: Caixa
C: Bens Imóveis
(B) D: Execução da Despesa
C: Variações Passivas
(C) D: Bens a incorporar
C: Dívida Fundada Interna
(D) D: Bens Imóveis
C: Variações Ativas
(E) D: Variações Ativas
C: Bens a incorporar
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30
A Empresa Altiva de Comércio Ltda. apresentou o seguinte extrato de seu Balanço, em reais, elaborado em 31 de dezembro
de 2004.

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Disponibilidade

2.232,00

Fornecedores

5.950,00

Duplicatas a Receber

4.000,00

Contas a Pagar

8.100,00

Estoques

14.000,00

Passivo Exigível Longo Prazo

Ativo Realizável Longo Prazo
Títulos a Receber

Financiamentos
5.620,00

Patrimônio Líquido

Ativo Permanente
Imobilizado Líquido
Total

8.430,00
11.000,00

Capital
9.273,00

Reservas de Lucros

35.125,00

Total

35.125,00

Pela análise através de índices, a composição do endividamento da Altiva é:
(A) 0,3600
(B) 0,6250
(C) 0,6400
(D) 1,1500
(E) 1,4400

31
Analise o Balanço, em reais, apresentado a seguir.

Caixa
Títulos a Receber
Estoques
Máquinas/Equipamentos

180.000,00
480.000,00
800.000,00
240.000,00
1.700.000,00

Títulos a Pagar
Promissórias a Pagar
Capital
Reservas

O capital nominal, apresentado no Balanço, em reais, é:
(A) 1.700.000,00
(B) 1.150.000,00
(C) 1.000.000,00
(D) 550.000,00
(E) 180.000,00
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1.645,00

365.000,00
185.000,00
1.000.000,00
150.000,00
1.700.000,00

32
A Cia. Flores, ao final de um determinado exercício social, apresentou as seguintes informações parciais, retiradas do seu
Razão Analítico.
Em reais

Contas

Saldo

Tipo de saldo

Aplicações de resgate imediato

9.000,00

Devedor

Aplicações em fundo fixo - 60 dias

6.000,00

Devedor

Bancos c/movimento
Banco X

(4.000,00)

Credor

Banco Y

15.000,00

Devedor

Banco Z

2.000,00

Devedor

Banco W

(10.000,00)

Credor

Caixa

5.000,00

Devedor

Numerário em trânsito

1.500,00

Devedor

Considerando as informações acima, no Balanço Patrimonial elaborado no encerramento do mesmo exercício social, o
Disponível, em reais, era:
(A) 24.500,00
(B) 31.000,00
(C) 32.500,00
(D) 37.000,00
(E) 38.500,00

33
Uma empresa adquiriu e instalou um equipamento que passou a utilizar a partir da mesma data e com o qual teve os seguintes
gastos, em reais:
• Valor do equipamento, incluindo o imposto de importação
• Comissão do agente intermediário da importação do equipamento
• Instalação do equipamento nas dependências da empresa
• Encargos financeiros do empréstimo para adquirir o equipamento

2.000.000,00
100.000,00
130.000,00
120.000,00

Considerando que a empresa adota o sistema das quotas constantes para depreciar o Imobilizado e que o equipamento
adquirido tem vida útil estimada em 10 anos, o valor anual da depreciação, em reais, é:
(A) 210.000,00
(B) 212.000,00
(C) 213.000,00
(D) 222.000,00
(E) 223.000,00
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34
Considere os dados extraídos da contabilidade de custos, em reais, de uma empresa industrial, no final do exercício.

•

Estoque inicial de produtos acabados

40.000,00

•

Estoque inicial de produtos em elaboração

15.000,00

•

Estoque final de produtos em elaboração

10.000,00

•

Material direto utilizado

25.000,00

•

Mão-de-obra direta apontada no período

18.000,00

•

Custos gerais de fabricação aplicados

17.000,00

•

Custo dos produtos vendidos

90.000,00

Com base nesses dados, o estoque final de produtos acabados, em reais, é:
(A) 15.000,00
(B) 17.000,00
(C) 20.000,00
(D) 25.000,00
(E) 30.000,00

35
MATARAZZO, Dante C., no seu livro Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial, no capítulo 5, apresenta
um modelo de padronização das demonstrações financeiras em que ele subdivide o Ativo e o Passivo Circulante em Operacional
e Financeiro.
Considerando as características de tal modelo, analise as seguintes informações parciais, em reais, do Balanço Patrimonial
de uma determinada companhia.
Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caixa

100,00

Fornecedores

Aplicações Financeiras

800,00

Salários a Pagar

Duplicatas a Receber

1.500,00

( - ) Duplicatas Descontadas

(500,00)

Empréstimos Bancários

620,00
65,00
700,00

Realizada a padronização do Balanço, de acordo com o modelo acima, o Passivo Circulante Financeiro, em reais, é de:
(A) 685,00
(B) 700,00
(C) 765,00
(D) 1.200,00
(E) 1.265,00
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36
Analise as informações da Cia. Nunes S.A. num determinado exercício social.
31/dez/2003

31/dez/2004

Vendas Líquidas de Mercadorias

1.000,00

1.582,00

Custo das Mercadorias Vendidas

620,00

860,00

Despesas Operacionais

200,00

383,00

Elementos do resultado

Na análise horizontal, o percentual da variação ocorrida no lucro bruto da Cia. Nunes, em 2004, foi:
(A) 90,00%
(B) 158,20%
(C) 165,00%
(D) 190,00%
(E) 265,00%

37
Assinale a opção que indica, adequadamente, uma das principais diferenças entre os auditores interno e externo.
Elementos da diferença

Auditor Interno

Auditor Externo

(A)

Grau de independência

Maior

Menor

(B)

Tipo de auditoria realizada

Contábil

Contábil e operacional

(C)

Testes realizados

Maior volume

Menor volume

(D)

Subordinação

Menor

Maior

(E)

Cumprimento de normas internas

Menor preocupação

Maior preocupação

38

40

A participação complementar dos serviços privados no
Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:
(A) lei específica.
(B) contrato ou convênio.
(C) delegação de competência.
(D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
(E) concessão ou permissão de serviços públicos.

A elaboração de normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde é atribuição:
(A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
(B) exclusiva da União.
(C) exclusiva dos Estados.
(D) exclusiva do Distrito Federal.
(E) exclusiva dos Municípios.

39
O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:
I II III IV -

assistência terapêutica integral;
inspeção de alimentos;
vigilância nutricional;
colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o
de trabalho.

Estão corretos:
(A) I e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

(B) II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
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