CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2009 - FHEMIG

TÉCNICO OPERACIONAL DE SAÚDE-TOS
NÍVEL II – GRAU A

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Código 101

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Gestão Pública, Saúde
Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos.
(A Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão;
assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais
alternativas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo
necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).
ATENÇÃO Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, ―Será eliminado do Concurso Público o
candidato que [...]: portar arma(s) [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer uso [...] de
qualquer equipamento eletrônico como relógio digital [...] telefone celular [...] entre outros‖.
(subitens 8.3.29, alíneas ―e‖ e ―f‖)
Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, ―Ao terminar as provas ou findo o horário limite
[...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente
assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova
Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa‖.

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim
distribuídas: 12 (doze) questões de Gestão Pública
7 (sete) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e
Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de
Conhecimentos Específicos todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao
aplicador de provas para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Gestão Pública
Questão 1
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos conceitos e às características da
administração pública e assinale a alternativa INCORRETA.
A) A administração pública tem como objetivo maior atender as necessidades públicas,
no que diz respeito aos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
B) No contexto da administração pública, o aparelho do Estado é constituído pela
estrutura organizacional e funcional do Estado, destacando-se a cúpula dos três
poderes, o corpo de funcionários e as forças militar e policial.
C) Os órgãos e agentes administrativos da administração pública estão subordinados à
Constituição Federal e à lei, e devem atuar, no exercício de suas funções, conforme
Matias-Pereira, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da
justiça, da imparcialidade e da boa-fé.
D) Consideram-se domínios da administração pública indireta as atribuições que são
exercidas sob a gestão imediata dos órgãos e serviços integrados à estrutura do
Estado.

Questão 2
Considerando os Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais instituídos pela
Constituição Federal (CF), analise as seguintes afirmativas e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

(

) É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma dos limites
estabelecidos pela lei, a liberdade de consciência e de crença.

(

) Um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a proteção do salário na forma
da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa.

(

) Um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a proporcionalidade de
direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (F) (V) (V)
C) (F) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (F) (F)
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Questão 3
Nos termos da CF, a organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende, EXCETO
A) a União.
B) os Estados.
C) os Municípios.
D) os três Poderes.

Questão 4
Analise as seguintes afirmativas concernentes às disposições gerais, artigo 37 da CF, que
tratam da administração pública.
I.

A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta
e indireta, regulando, especialmente, a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

II.

A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de
greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
IV. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas III e IV.
C) apenas as afirmativas I, II e III.
D) todas as afirmativas.

Questão 5
Conforme o artigo 165 da Constituição Federal (CF), que trata dos orçamentos, leis de
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, EXCETO
A) o plano plurianual.
B) o plano diretor.
C) as diretrizes orçamentárias.
D) os orçamentos anuais.

4

Questão 6
Analise, conforme o disposto na CF, as seguintes afirmativas relacionadas aos servidores
civis e às despesas com pessoal e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) É permitida, quando houver disponibilidade de horário, a acumulação remunerada
de empregos e funções nas empresas públicas, sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, bem como a acumulação remunerada de cargos públicos nas
autarquias e fundações.

(

) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial
de desempenho dos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em
virtude de concurso público, por comissão instituída para essa finalidade.

(

) As despesas relacionadas com os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos
de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias não
podem exceder os limites de despesas com pessoal estabelecidos em lei
complementar.

(

) A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras só poderão ser
feitas se houver dotação orçamentária para realizá-las.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (F) (V)
B) (F) (V) (V) (F)
C) (F) (V) (F) (V)
D) (V) (F) (V) (F)
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Questão 7
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (Brasil, 1995) tem como propósito
mudar o modelo de administração pública burocrática para o modelo de administração
pública gerencial.
Considerando os modelos de administração pública destacados no Plano, numere a
COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando cada característica ao modelo
correspondente.
Atenção o mesmo modelo pode ter mais de uma característica.
COLUNA I

COLUNA II

1. Modelo de administração (
patrimonialista

)

Tem como causas fundamentais a necessidade
de diminuição dos custos da ação estatal e o
impacto do desenvolvimento tecnológico.

2. Modelo de
burocrática

administração (

)

Suas características são a impessoalidade, a
supremacia da técnica, o mérito profissional e a
hierarquia funcional.

3. Modelo de
gerencial

administração
(

)

Impõe padrões normativos visando promover o
funcionamento racional da administração
pública.

(

)

O aparelho do Estado funciona como uma
extensão do poder do soberano, e os cargos
são considerados prebendas.

(

)

Deve ser permeável à maior participação dos
agentes privados e/ou das organizações da
sociedade civil.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (3) (2) (2) (1) (3)
B) (2) (1) (3) (2) (1)
C) (1) (3) (1) (3) (2)
D) (3) (2) (3) (1) (3)
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Questão 8
Analise as seguintes afirmativas concernentes às mudanças no papel do Estado e na
administração pública brasileira.
I.

A reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor de 1995, deve ser
entendida dentro de um contexto de redefinição do papel do Estado, em que este
transforma-se de produtor em empreendedor do desenvolvimento econômico e social.

II.

Segundo Bresser-Pereira, a concepção de Estado adequada ao modelo de
administração pública gerencial está baseada em uma sociedade neoliberal, cujo
objetivo é retirar o Estado da economia.

III. Para Bresser-Pereira, a nova administração pública ou administração pública
gerencial, tem como característica, entre outras, o controle por resultados, a
posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos.
IV. A implementação da administração pública gerencial passa pela profissionalização e
valorização do servidor público. Essa mudança exige uma política de recursos
humanos que oriente a captação de novos servidores, o desenvolvimento de pessoal,
um sistema remuneratório que estimule incentivos ao desempenho e a instituição de
carreiras compatíveis com as necessidades do aparelho do Estado moderno.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas II e IV.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas I, III e IV.
D) todas as afirmativas.

Questão 9
Pela metodologia adotada, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)
representa uma resposta a três grandes questões.
Identifique qual das questões abaixo NÃO corresponde ao proposto pelo PMDI.
A) Onde estamos? – diagnóstico da situação atual
B) Aonde pretendemos estar? – cenários futuros
C) Como estamos indo? – avaliação de resultados
D) Como chegar lá? – estratégia e programas prioritários
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Questão 10
São programas ou ações previstos no Plano Plurianual de Ação de Governo (PPAG),
2008 a 2011, para a área de resultados (PMDI) Qualidade e Inovação em Gestão Pública,
EXCETO
A) Gestão Estratégica de Pessoas.
B) Certifica Minas.
C) Governança Eletrônica.
D) Choques Setoriais de Gestão.

Questão 11
Analise as seguintes afirmativas sobre os programas e ações do PPAG, 2008 a 2011,
previstos para a área de resultados (PMDI) Vida Saudável e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O programa Viva Vida tem como finalidade reduzir a mortalidade infantil por meio do
planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao recémnascido e à criança até um ano de idade.
B) O programa Saneamento Básico: mais saúde para todos, tem como finalidade
promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
C) Mais Vida é uma das ações do programa Regionalização - urgência e emergência, e
tem como finalidade elaborar e coordenar a implantação das políticas públicas para a
população, reduzindo a mortalidade associada a hipertensão e diabetes.
D) O fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do sistema único de saúde PRO-HOSP, é uma das ações do programa Regionalização - urgência e emergência.
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Questão 12
A gestão pública adotada pelo Estado gerencial requer, entre outras medidas, uma forma
de atuação descentralizada e baseada no controle por resultados.
Em relação a essa questão, analise as afirmativas abaixo e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) A CF estabelece que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato
a ser celebrado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto
a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

(

) Nas Parcerias Público-Privadas (PPP), cabe ao ente privado contribuir com
recursos, sendo remunerado segundo seu desempenho na execução das
atividades.

(

) O termo de parceria firmado entre o Estado e uma Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP), para a implantação e o desenvolvimento de obras,
serviços e empreendimentos públicos, submete-se a uma avaliação periódica de
resultados, feita por uma comissão de avaliação.

(

) As organizações sociais são entidades públicas não estatais que celebram contrato
de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a
realização de atividades monopolistas do Estado como a fiscalização, a seguridade
básica e o controle.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (F) (F)
B) (F) (V) (V) (F)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (F) (V) (V)
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Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde
Questão 13
Em relação à dengue, doença de notificação obrigatória segundo a Portaria n. 5 do
Ministério da Saúde, de 21 de fevereiro de 2006, constituem medidas de controle,
EXCETO
A) ações de saneamento ambiental.
B) ações integradas de educação em saúde.
C) vacinação dos contatos e tratamento com antivirais.
D) vigilância epidemiológica.

Questão 14
Em 24 de abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou aos países
membros o surgimento de casos humanos de influenza A (H1N1) por um novo vírus
detectado no México, com transmissibilidade interpessoal. A influenza tem altas taxas de
ataque disseminando-se rapidamente na comunidade e em ambientes fechados.
Em relação à transmissibilidade da doença, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem a doença de 24 a 48 h antes do
início de sintomas.
B) O mecanismo de transmissão predominante é a excreção de gotículas geradas a
partir da tosse e do espirro de uma pessoa infectada.
C) Existem evidências de elevada transmissão pessoa-vetor-pessoa.
D) Crianças pré-escolares e escolares constituem grupos que ampliam a transmissão na
comunidade.

Questão 15
Considerando os dispositivos éticos e legais vigentes no Brasil sobre a retirada e o
transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, analise as seguintes afirmativas
sobre esse procedimento e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Exige consentimento esclarecido (verbal e escrito) do doador vivo ou de seu
representante legal.
B) Exige registro em carteira de identidade do doador.
C) Não é passível de comercialização.
D) Não pode ser feito em doador incapaz, mesmo com autorização de seu responsável
legal.

10

Questão 16
O Pacto pela Saúde redefiniu as responsabilidades dos gestores em função das
necessidades de saúde da população e da busca pela equidade social.
Ele é composto pelos seguintes pactos, EXCETO
A) Pacto pela Educação.
B) Pacto pela Vida.
C) Pacto em defesa do SUS.
D) Pacto de Gestão.

Questão 17
Analise as seguintes afirmativas concernentes à Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde (PNIIS).
I.

A PNIIS tem como propósito promover o uso inovador, criativo e transformador da
tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde,
resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado, eficiente, de
qualidade e que possibilite a ampliação de acesso, equidade, integralidade e
humanização dos serviços, contribuindo, assim, para a melhoria da situação de saúde
da população.

II.

Estimular o uso de pesquisas amostrais e inquéritos periódicos para os casos em que
não se justifique a coleta universal e contínua de dados, otimizando custos e o
trabalho rotineiro, é uma das diretrizes da PNIIS.

III. Uma das diretrizes da PNIIS é dotar a área de saúde de instrumentos jurídicos,
normativos e organizacionais que a capacitem a assegurar a confidencialidade, a
privacidade e a disponibilidade dos dados e das informações individualmente
identificadas em saúde, garantindo a sua autenticidade e integridade por meio de
certificação digital.
IV. A gestão tripartite, característica muito particular do SUS, situa o pacto entre as três
esferas de governo como essencial para o estabelecimento das responsabilidades
institucionais de gestão e financiamento da PNIIS.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas II e III.
B) apenas as afirmativas I e IV.
C) apenas as afirmativas I, III e IV.
D) todas as afirmativas.
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Questão 18
Analise as afirmativas abaixo concernentes ao processo de informatização e às soluções
em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A tecnologia da informação e a integração do sistema de informações em saúde
constituem-se em uma poderosa ferramenta na promoção da equidade na atenção
integral à saúde, efetivando e qualificando a atenção básica como principal porta de
entrada do cidadão no SUS e integrando-a com os demais níveis de atenção.
B) O uso da informação e da informática no cotidiano do processo decisório da saúde
deve ater-se à gestão e aos processos de trabalho em saúde, além de subsidiar o
planejamento e facilitar o acompanhamento financeiro e administrativo.
C) O Registro Eletrônico de Saúde deve ser estabelecido, conforme diretriz da PNIIS, de
forma que permita recuperar, por meios eletrônicos, as informações de saúde do
indivíduo em seus diversos contatos com o sistema de saúde, com o objetivo de
melhorar a qualidade dos processos de trabalho da área, incluindo a disponibilidade
local de informações para a atenção à saúde.
D) Os recursos de informática devem facilitar o acesso aos serviços de saúde, agilizando
e humanizando o agendamento e acolhimento das demandas de saúde e
promovendo a utilização de informações em saúde por iniciativa do usuário,
superando o tradicional uso para finalidades administrativas.
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Questão 19
A utilização de dados estatísticos é fundamental para a análise das condições de saúde
da população brasileira. Analise a Tabela a seguir.
Proporção (%) de Internações Hospitalares (SUS)* por Grupos de Causas Externas,
Brasil e Grandes Regiões 1998 e 2005
Grupos de
Causas
Quedas
Acidentes de
transporte
Intoxicações
Agressões
Lesões
autoprovocadas
voluntariamente
Demais causas
externas
Total

1998
40,5

2005
41,8

1998
41,8

2005
27,9

1998
33,4

2005
31,3

1998
43,5

2005
48,7

1998
44,8

2005
47,7

CentroOeste
1998 2005
31,0
37,3

19,7

15,8

14,1

8,0

14,8

17,7

24,1

17,5

15,6

12,1

22,3

16,1

3,6
6,1

2,5
6,1

2,7
9,8

3,8
4,9

3,2
6,3

2,2
7,1

3,4
5,9

2,4
6,7

4,4
4,3

2,3
4,4

5,2
5,6

3,4
4,5

1,6

1,3

1,7

2,4

1,2

0,7

2,0

1,6

1,2

0,6

1,2

1,0

28,6

32,6

30,0

53,0

41,1

41,0

21,1

23,2

29,6

32,9

34,7

37,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

* Segundo local de residência.
Fonte Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que NÃO se aplica à análise dos dados sobre o percentual de
internações hospitalares (SUS) por grupos de causas externas, conforme os dados da
Tabela acima.
A) O principal motivo de internações hospitalares por causas externas especificadas no
SUS são as quedas (41,8% em 2005), seguidas dos acidentes de transporte e das
agressões.
B) As regiões Sul e Sudeste destacam-se pela maior proporção de hospitalizações
devidas a quedas (respectivamente 48,7% e 47,7%, em 2005).
C) Os acidentes de transporte têm tido sua participação proporcional reduzida ao longo
do período em todas as regiões.
D) Para o grupo das demais causas externas, as variações entre as regiões foram
bastante desiguais no período, com destaque para a região norte que, além de
apresentar o maior percentual (53% em 2005), teve um aumento de 23 pontos
percentuais no período analisado.
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Conhecimentos Específicos
Questão 20
A Cia X, em 31/12/20X3, apresentou os seguintes valores em suas contas de resultado.
Receita de vendas

R$ 55.600,00

Receitas financeiras

R$

Despesas administrativas

R$ 10.000,00

Despesas com vendas

R$ 5.800,00

Perda em investimentos (equivalência patrimonial)

R$ 5.000,00

Custo dos produtos vendidos

R$ 30.000,00

Devolução de clientes

R$ 1.600,00

Ganho na venda de ativo

R$ 15.600,00

620,00

Com base nesses dados, o lucro operacional a ser apresentado na demonstração do
resultado do exercício da empresa no período seria de
A) R$

3.200,00

B) R$

8.820,00

C) R$ 19.420,00
D) R$ 22.620,00

Questão 21
A empresa Sempre Bronze Ltda adquiriu uma nova máquina para bronzeamento artificial.
O valor do produto constante da nota fiscal é de R$ 27.000,00, sendo que há a incidência
de alíquotas de 18% e 15% de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
respectivamente, sobre a transação. O produto foi adquirido de um fornecedor do mesmo
estado da federação, sendo cobrado um frete de R$ 1.500,00 para a entrega e um valor
de R$ 5.600,00 para a instalação da nova máquina no prédio da Sempre Bronze Ltda.
Considerando-se que a empresa não é contribuinte do ICMS, nem do IPI, e que apenas
esses dois impostos incidiram na transação, o valor a ser creditado em termos de
impostos federais a recuperar e o valor a ser lançado a título de custo do imobilizado,
respectivamente seriam
A) R$ 0,00 e R$ 31.050,00
B) R$ 4.860,00 e R$ 38.150,00
C) R$ 4.050,00 e R$ 31.050,00
D) R$ 0,00 e R$ 38.150,00
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Questão 22
A empresa Compra e Vende Ltda realizou as seguintes transações no período de
01/01/20X1 a 31/12/20X1.
Data

Transação

05/01/20X1

Aquisição de novos móveis no valor de R$ 15.500,00 para pagamento a
prazo

19/02/20X1

Compra de mercadorias no valor de R$ 12.000,00 para pagamento a
prazo

03/04/20X1

Venda de 20% da mercadoria comprada em 19/02/20X1 por R$ 4.000,00
à vista

15/04/20X1

Compra de mercadorias no valor de R$ 5.000,00 à vista

13/06/20X1

Venda de 50% do total de mercadorias adquiridas em 19/02/20X1 por
R$ 7.800,00 a prazo

10/10/20X1

Pagamento dos móveis adquiridos em 05/01/20X1 com pagamento de
juros de R$ 900,00 por atraso

25/11/20X1

Venda de 50% do total de mercadorias existentes no estoque por
R$ 8.200,00, sendo 60% do valor pago a prazo

Com base nesses dados e considerando-se que todas as contas apresentavam valor nulo
no início do período, os valores constantes de: Contas a receber, Contas a pagar e
Estoques no dia 31/12/20X1, respectivamente, seriam
A) 12.720,00, 12.000,00 e 4.300,00
B) 12.720,00, 12.900,00 e 6.100,00
C) 16.720,00, 12.000,00 e 3.050,00
D) 16.720,00, 17.000,00 e 4.300,00

Questão 23
A empresa Vale Muito S.A. reconheceu uma perda de R$ 1.400.000,00 em seus
estoques, devido à desvalorização de suas mercadorias no mercado. Entretanto, a
referida empresa não reconheceu uma provável receita de R$ 2.050.000,00 advinda do
ganho de uma ação sua contra outra companhia.
Indique a seguir o princípio fundamental de Contabilidade que serve mais diretamente
como base para essas duas atitudes da empresa Vale Muito S.A.
A) Competência
B) Continuidade
C) Prudência
D) Registro pelo Valor Histórico
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Questão 24
No dia 01/05/20X2, a empresa Arruma Tudo Ltda contraiu um empréstimo de
R$ 360.000,00 para pagamento em cinco anos com prestações iguais e mensais.
Sabendo-se que cada parcela vence no último dia de cada mês, o valor referente a esse
empréstimo que constará do ativo realizável ao longo prazo da empresa no dia
09/10/20X4 será de
A) R$ 42.000,00
B) R$ 96.000,00
C) R$ 114.000,00
D) R$ 186.000,00

Questão 25
No período de 01/01/20X7 a 31/12/20X7, a empresa Compre Aqui Ltda realizou as
seguintes transações comerciais:
Data

Transação comercial

21/02/20X7

Compra de 20 mercadorias, ao valor de R$ 45,00 cada

31/05/20X7

Venda de 10 mercadorias, ao valor de R$ 65,00 cada

20/06/20X7

Venda de cinco mercadorias, ao valor de R$ 75,00 cada

11/08/20X7

Compra de 20 mercadorias, ao valor de R$ 41,00 cada

21/08/20X7

Venda de 10 mercadorias, ao valor de R$ 72,00 cada

15/12/20X7

Venda de duas mercadorias, ao valor de R$ 70,00 cada

Com base nesses dados, o valor dos custos das mercadorias vendidas, se a empresa
Compre Aqui Ltda utilizar o método PEPS (o primeiro que entra é o primeiro que sai) de
controle de estoques, será de
A) R$

533,00

B) R$ 1.187,00
C) R$ 1.525,00
D) R$ 1.720,00
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Questão 26
Indique a seguir a demonstração financeira que permite identificar o valor total da
depreciação em que a empresa incorreu em um determinado exercício social.
A) Balanço Patrimonial
B) Demonstração das mutações do patrimônio líquido
C) Demonstração dos fluxos de caixa
D) Demonstração do resultado do exercício

Questão 27
Os descontos obtidos em operações de compra de matéria-prima em uma empresa de
manufatura e os descontos concedidos em operações de venda de mercadorias em
empresas comerciais devem ser contabilizados em contas de resultado, respectivamente,
por meio de
A) Crédito em conta de Receita, Débito em conta de Despesa.
B) Débito em conta de Receita, Débito em conta de Despesa.
C) Crédito em conta de Despesa, Débito em conta de Receita.
D) Débito em conta de Despesa, Débito em conta de Receita.

Questão 28
Nas férias, o sr. Lucas, dono da empresa Transporte de Monociclos Ltda, viajou com a
família para se divertir no parque de Walt Disney World nos Estados Unidos. Ao voltar ao
País, o Sr. Lucas entregou vários comprovantes de todas as suas despesas com a
referida viagem, um total de R$ 55.000,00, à funcionária do Departamento Financeiro de
sua empresa para ser reembolsado.
Indique a seguir o princípio fundamental de Contabilidade mais diretamente infringido pelo
Sr. Lucas.
A) Competência
B) Entidade
C) Oportunidade
D) Prudência
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Questão 29
Pedro foi contratado para trabalhar como auxiliar contábil na empresa Domínio Total S.A.
Sua primeira tarefa foi montar um balancete da empresa em 11/11/20X5. Ele obteve um
relatório desse mesmo dia com os seguintes dados:
Contas
Ações em tesouraria
Capital social

Valores
(R$)

Contas

800,00 Empréstimos a receber – longo
prazo

Valores
(R$)
2.600,00

10.500,00 Imóveis

6.200,00

Contas a pagar

6.000,00 Móveis

5.400,00

Contas a receber

8.500,00 Obras de arte

2.000,00

Depreciação acumulada

2.000,00 Receita de vendas

Descontos concedidos

1.000,00 Receitas não operacionais

2.200,00

Despesas administrativas

9.000,00 Reservas

6.200,00

Despesas com vendas

6.000,00 Tributos a pagar

6.900,00

Despesas financeiras

2.500,00 Tributos a recuperar

2.200,00

Despesas não
operacionais

1.600,00 Empréstimos a pagar – longo
prazo

Disponível

1.500,00 Custo das mercadorias vendidas

Estoques

45.000,00

#########
31.400,00

15.000,00

Pedro, então, observou que a conta Empréstimos a pagar – longo prazo apresentava um
valor ilegível. Contudo, ele calculou esse valor com base nos demais dados e apresentouo ao contador, sendo bastante elogiado pela sua perspicácia.
Pressupondo-se que Pedro fez corretamente seu trabalho, o valor que ele apresentou
para a conta Empréstimos a pagar – longo prazo em 11/11/20X5 foi de
A) R$ 12.900,00
B) R$ 15.300,00
C) R$ 16.900,00
D) R$ 20.900,00
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Questão 30
O governo de Minas Gerais deseja desenvolver um programa. Para tanto, dependerá da
aprovação de crédito especial. Ao encaminhar mensagem ao Legislativo, informa o
seguinte:
1. Há excesso de arrecadação no valor de R$ 6.000,00;
2. O ativo financeiro constante do Balanço Patrimonial do exercício anterior era de
R$ 3.000,00, sendo totalmente disponível;
3. O passivo financeiro, por sua vez, indicava nesse Balanço Patrimonial um saldo de
R$ 1.000,00;
4. No atual exercício financeiro, foi aberto crédito especial no valor de R$ 4.000,00
mediante autorização para cancelamento de dotações inicialmente fixadas, além de ter
sido reaberto crédito especial no valor de R$ 2.000,00 autorizado no exercício
financeiro anterior.
Com base nos referidos dados, pode-se constatar que o limite disponível para solicitar
abertura de um novo crédito especial, tendo como fonte o superávit financeiro do
exercício anterior, é de
A) R$ 3.000,00
B) R$ 6.000,00
C) R$ 2.000,00
D) R$ 8.000,00
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INSTRUÇÂO

As questões 31 e 32 devem ser respondidas utilizando os dados
apresentados a seguir.

Uma entidade pública apresentou, no encerramento do exercício, os seguintes valores.
Créditos fixados e empenhados no Orçamento – R$ 120.000,00
Créditos adicionais abertos e empenhados – R$ 5.000,00
Créditos anulados – R$ 5.000,00
Despesa liquidada – R$ 90.000,00
Despesa liquidada paga – R$ 30.000,00
Despesa liquidada a pagar – R$ 60.000,00

Questão 31
Com base nos dados apresentados e considerando-se que toda a dotação disponível
para empenho foi de fato empenhada, constata-se que o total dos restos a pagar
apurados no encerramento do exercício foi de
A) R$ 15.000,00.
B) R$ 120.000,00.
C) R$ 30.000,00.
D) R$ 90.000,00.

Questão 32
Com base nos dados apresentados, indique a seguir o valor dos restos a pagar não
processados.
A) R$ 10.000,00
B) R$ 20.000,00
C) R$ 30.000,00
D) R$ 40.000,00
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Questão 33
Analise as seguintes afirmativas sobre classificação da despesa pública e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) As Despesas de Custeio incluem as dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de conservação e
adaptação de bens imóveis.

(

) Subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de
entidades beneficiadas e se limitam a subvenções sociais que se destinem a
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade
lucrativa.

(

) As Transferências Correntes incluem as dotações para despesas às quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições destinadas a atender a manifestação de outras entidades de direito
público ou privado.

(

) Os investimentos são Despesas de Capital e se limitam às dotações para o
planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (F)
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Questão 34
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando as categorias
econômicas da despesa pública com os elementos da despesa, os quais devem ser
especificados na contabilidade de cada unidade administrativa ou órgão de governo em
conformidade com a Lei n. 4.320/1964.
COLUNA I
1. Despesas de Custeio

2. Transferências Correntes

COLUNA II
(

) Equipamentos e Instalações, Material Permanente, Participação em Constituição de Capital
de Empresas Industriais.

(

) Pessoa Civil, Pessoal Militar, Material de
Consumo, Serviços de Terceiros, Encargos
Diversos.

(

) Subvenções Sociais, Subvenções Econômicas, Juros da Dívida Pública, Contribuições
de Previdência Social.

(

) Aquisição de Imóveis, Participação em
Aumento de Capital de Empresas Comerciais,
Constituição de Fundos Rotativos.

3. Investimentos

4. Inversões Financeiras

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (3) (2) (4) (1)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (4) (3) (1) (2)
D) (3) (1) (2) (4)

22

Questão 35
A Lei n. 4.320/1964 classifica a receita em duas categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. Cada uma dessas por sua vez se classifica em
subcategorias, a maioria das quais é apresentada na tabela abaixo.
Subcategorias de Receitas Correntes e de Receitas de Capital
01. Receita Industrial

06. Receita de Serviços

02. Amortização de Empréstimos

07. Transferências de Capital

03. Receita de Contribuições

08. Receita Agropecuária

04. Operações de Crédito

09. Contribuições de Melhoria

05. Transferências Correntes

10. Alienação de Bens

Considerando as informações apresentadas na tabela acima, assinale a alternativa que
apresenta, respectivamente, quatro subcategorias de receitas correntes e três de receitas
de capital.
A) 01 – 03 – 05 – 10 / 02 – 04 – 07
B) 03 – 05 – 06 – 08 / 01 – 02 – 04
C) 01 – 06 – 08 – 10 / 03 – 04 – 07
D) 03 – 06 – 08 – 09 / 02 – 04 – 07
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Questão 36
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos estágios da receita e da despesa
orçamentária.
I. O ciclo da receita orçamentária pode ser representado por quatro estágios: previsão,
lançamento, arrecadação e recolhimento, sendo que apenas nos dois últimos se
verifica de fato lançamento contábil.
II. Os estágios da despesa orçamentária podem ser definidos como sendo quatro: a
fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento, sendo que somente em casos
comprovados de calamidade pública a liquidação pode ser realizada após o
pagamento.
III. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tem
por base os títulos e documentos comprobatórios da respectiva obrigação e tem como
propósito verificar a origem e o objeto da obrigação, o valor exato a ser pago para
extinguir a obrigação e o beneficiário do pagamento.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.

Questão 37
Analise as seguintes afirmativas sobre despesa pública e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
(

) A despesa orçamentária é demonstrada no Balanço Financeiro juntamente com as
receitas orçamentárias.

(

) A programação da despesa orçamentária por trimestre não deve levar em conta os
créditos adicionais e as operações extraorçamentárias.

(

) A despesa orçamentária depende de autorização legislativa, é discriminada e fixada
no orçamento público e não pode existir se não houver um crédito correspondente.

(

) A despesa extraorçamentária depende da lei orçamentária e representa saídas do
passivo financeiro que compensam entradas de ativos financeiros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (V) (F)
B) (V) (F) (V) (F)
C) (F) (F) (V) (V)
D) (F) (V) (F) (V)
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Questão 38
Analise as seguintes afirmativas referentes às características da Contabilidade
Governamental e da Contabilidade Geral.
I.

Tanto a Contabilidade Governamental quanto a Contabilidade Geral registram as
receitas e despesas exclusivamente com base no regime de competência em respeito
a um dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

II. Um dos objetivos, tanto da Contabilidade Governamental, quanto da Contabilidade
Geral é permitir os controles das operações da entidade.
III. Na Contabilidade Geral, as contas financeiras e patrimoniais são registradas em dois
sistemas distintos, enquanto no caso da Contabilidade Governamental não ocorre tal
segregação, ou seja, ambos os sistemas são coincidentes.
IV. Enquanto a Contabilidade Governamental fornece subsídio a decisões dos acionistas,
a Contabilidade Geral visa atender as necessidades do governo no que tange ao
processo decisório.
Com base nessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
B) apenas a afirmativa II é verdadeira.
C) apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
D) nenhuma afirmativa é verdadeira.

Questão 39
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada em 2 de maio de 2000, foi uma peça
fundamental na imposição de disciplina fiscal mais abrangente em todos os níveis de
governo e nos três Poderes.
Quanto à referida Lei, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A LRF dedica três capítulos para tratar da despesa pública, mas faz uso de apenas
um para tratar da receita pública.
B) A LRF destaca que sua apresentação deve ser realizada em comparação ao ano
imediatamente anterior, sendo facultado à entidade pública apresentar uma projeção
de anos anteriores e usar índices no sentido de atualizar monetariamente os valores.
C) A LRF estabeleceu limites para as despesas públicas com funcionários para a União,
para os estados e para os municípios: 50, 60 e 60%, respectivamente.
D) A LRF se fundamenta em quatro pilares básicos: planejamento governamental,
equilíbrio fiscal, controle do endividamento público e transparência na gestão fiscal.
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Questão 40
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) NÃO considera como instrumento de
transparência da gestão fiscal
A) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
B) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.
C) os relatórios referentes ao Restos a Pagar (Sistema de Compensação).
D) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

