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incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse
fracasso inevitável, me apego ao seu irmão mais palatável,
o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais
intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
Homenagem ao fracasso

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/
1388789-homenagem-ao-fracasso.shtml

Marcelo Gleiser

Numa sociedade em que o sucesso é almejado e
festejado acima de tudo, onde estrelas, milionários e
campeões são os ídolos de todos, o fracasso é visto como
algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evita a todo
custo e, quando não tem jeito, esconde dos outros. Talvez
não devesse ser assim.
Semana passada, li um ensaio sobre o fracasso no
“New York Times” de autoria de Costica Bradatan, que
ensina religião comparada em uma universidade nos EUA.
Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria
homenagem ao fracasso.
Fracassamos quando tentamos fazer algo. Só isso já
mostra o valor do fracasso, representando nosso esforço.
Não fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior,
o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar
significa não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista
coleciona um número bem maior de fracassos do que
de sucessos. São frases que não funcionam, traços que
não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard
Feynman famosamente disse que cientistas passam a
maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias
erradas. Pois é. Mas sem os erros não vamos em frente. O
sucesso é filho do fracasso.
Tem gente que acha que gênio é aquele cara que nunca
fracassa, para quem tudo dá certo, meio que magicamente.
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo
criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até
chegar a uma solução que funcione. Talvez seja por isso
que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre
a vida de Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos
são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso,
o êxtase do senso de alcançar um objetivo, de ter criado
algo que ninguém criou, algo de novo.
O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos
os desafios da vida. Se tivéssemos sempre sucesso, como
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial
para a empatia, tão importante na convivência social.
Gosto sempre de dizer que os melhores professores
são os que tiveram que trabalhar mais quando alunos. Esse
esforço extra dimensiona a dificuldade que as pessoas
podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo
do professor uma pessoa mais empática e, assim, mais
eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores,
impacientes em ensinar os menos habilidosos o que para
eles foi tão fácil de entender ou atingir.
Claro, sendo os humanos do jeito que são, a vaidade
pessoal muitas vezes obscurece a memória dos fracassos
passados; isso é típico daqueles mais arrogantes, que
escondem seus fracassos e dificuldades por trás de uma
máscara de sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito
socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no
mundo.
Não poderia terminar sem mencionar o fracasso final
a que todos nos submetemos, a falha do nosso corpo ao
encontrarmos a morte.
Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam
muitos que acreditem numa espécie de permanência

QUESTÃO 01

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

A expressão sublinhada que NÃO faz referência a
uma expressão ou conteúdo mencionado é
“São frases que não funcionam...”
“...traços que não convencem...”
“Mas sem os erros não vamos em frente.”
“...hipóteses que falham.”
“...apresentar minha própria homenagem ao fracasso.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
sintática das expressões em destaque.
(A)
“O fracasso garante nossa humildade...” (sujeito)
(B)
“...própria homenagem ao fracasso.” (complemento
nominal)
(C)
“Sem o fracasso, teríamos apenas...” (adjunto adnominal)
(D)
“Desse fracasso ninguém escapa...” (objeto indireto)
(E)
“...escondem seus fracassos e dificuldades...” (objeto
direto)
QUESTÃO 03

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

A expressão destacada que NÃO se classifica como
pronome indefinido é
“...isso é típico daqueles mais arrogantes...”
“Desse fracasso ninguém escapa...”
“...o fracasso é visto como algo embaraçoso...”
“Todo gênio passa pelas dores do processo...”
“...para quem tudo dá certo...”

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A oração “...mesmo que existam muitos que
acreditem numa espécie de permanência incorpórea
após a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo
sintático-semântico para o fragmento, por
...apesar de existirem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...ainda que existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...embora existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...conquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...porquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
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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

QUESTÃO 05

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

“Não poderia terminar sem mencionar o fracasso
final a que todos nos submetemos...”
A próclise do pronome destacado ocorre pela atração
da forma verbal submetemos.
do pronome indefinido todos.
da locução verbal poderia terminar.
do substantivo fracasso.
do advérbio de negação não.

QUESTÃO

QUESTÃO 06

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

Em “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão
destacada funciona como
objeto indireto.
complemento nominal.
objeto direto.
predicativo.
adjunto adnominal.

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

QUESTÃO 12

QUESTÃO 07

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

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para

Todas as expressões destacadas a seguir funcionam
como artigo definido, EXCETO
“...sendo os humanos do jeito que são...”
“...confrontarmos os desafios da vida...”
“...são os que tiveram que trabalhar...”
“...ensinar os menos habilidosos...”
“...são os ídolos de todos...”

fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o
trabalho depois de decorrer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

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

Em “O fracasso garante nossa humildade ao
confrontarmos os desafios da vida.”, a oração
destacada expressa
condição.
tempo.
concessão.
consecução.
proporção.

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

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica tempo.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica condição.
Em “...muitas vezes obscurece...”, indica modo.
Em “Semana passada, li um ensaio...”, indica tempo.
Em “Talvez não devesse ser assim.”, indica modo.

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

que horas ele iniciou o trabalho?
14 horas.
14 horas e 10 minutos.
14 horas e 20 minutos.
14 horas e 40 minutos.
14 horas e 50 minutos.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por
cento não leem nenhum dos dois jornais?
15%
25%
27%
29%
35%

QUESTÃO 14
Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e
diagonais mantêm um padrão:

QUESTÃO 10

(A)

de um dia, então

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:
Daniela, Rafaela e Bruna.
Daniela, Bruna e Rafaela.
Bruna, Daniela e Rafaela.
Bruna, Rafaela e Daniela.
Rafaela, Bruna e Daniela.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...inevitável, me apego...”, a colocação pronominal
está de acordo com a norma padrão.
Em “...tudo dá certo, meio que magicamente.”, a
expressão destacada indica o modo de dar certo.
Em “...seu romance sobre a vida...”, a expressão
destacada pode ser substituída por a respeito da.
Em “...meio que magicamente.”, a expressão destacada
pode ser substituída por mais ou menos.
Em “...sociedade em que o sucesso...”, a preposição
destacada não pode ser retirada do fragmento.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os valores de A, B e C respectivamente
para que o quadrado mantenha o padrão?
5, 13 e 6.
6, 5 e 13.
13, 26 e 27.
34, 5 e 6.
4, 7 e 14.

QUESTÃO 18

(A)
(B)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.
(A)
Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B)
Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C)
Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D)
Mauro não gosta de rock se, e somente se João não
gosta de samba.
(E)
Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(C)
(D)

QUESTÃO 16
De acordo com o que dispõe o Estatuto Social
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

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

I.

A EBSERH fica sujeita à supervisão do
Ministro da Saúde.

II.

A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro,
e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

III.

O prazo de
indeterminado.

duração

da

EBSERH

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da
EBSERH é constituído
pelo Presidente e pelos membros do Conselho de
Administração.
pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a
Diretoria Executiva.
pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
somente pelos membros do Conselho de Administração.
somente pelos Diretores que compõem a Diretoria
Executiva.

(E)

De acordo com o Regimento Interno, o contrato
de adesão das instituições federais de ensino ou
instituições congêneres com a EBSERH será
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de
Administração.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pelo Presidente.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pela Diretoria Executiva.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Conselho de Administração.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Presidente.

QUESTÃO 20

(A)

é

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

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

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei
12.550/2011, são instituições _______________
que
desenvolvam
atividades
de
___________________________ na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito ________________.
Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde –
SUS
Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar
privada
Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de
Saúde – SUS
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede
hospitalar privada
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema
Único de Saúde – SUS

QUESTÃO 17
Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações
ou responsabilidades por parte da empresa serão
assinados
(A)
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B)
pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C)
somente pelo Presidente.
(D)
pelos membros do Conselho de Administração,
conjuntamente.
(E)
pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade
social
constarão
dos
respectivos
orçamentos, os quais integrarão o
orçamento da União.

II.

A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, poderá contratar com o Poder Público,
mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

III.

Nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.

IV.

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

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

(A)

São isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

(B)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos é o que se entende por
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica
saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral.
assistência social.

(D)

(E)

QUESTÃO 23
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Caberá à União, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.

III.

O SUS promoverá a articulação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
com os órgãos responsáveis pela Política
Indígena do País.

IV.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais
poderão atuar complementarmente no
custeio e execução das ações.

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

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

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

II.

De acordo com a organização do SUS estabelecida
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pela União, de forma direta
ou indireta, mediante a participação complementar
da iniciativa privada, sendo organizado de forma
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pelos Estados e Distrito
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a
participação complementar da iniciativa privada,
sendo organizado de forma regionalizada e não
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados pelos entes federativos, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma regionalizada e hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados apenas pelos Municípios, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma não hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados pelos entes federativos e pela
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

As ações e serviços de saúde voltados para
o atendimento das populações indígenas,
em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto
na Lei 8.080/1990.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
são considerados
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Portas de Entrada.
Serviços Especiais de Acesso Primário.
Portas Iniciais do SUS.
Serviços de Atenção Primária.
Cargo: Analista Administrativo - Contabilidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
A Companhia França S/A apresentou os seguintes
saldos nas suas contas contábeis em 31.12. 2013:

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

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

A partir dos dados apresentados, assinale a
alternativa correta.
O montante das contas de natureza devedora é R$
129.600,00.
O montante das contas de natureza credora é R$
115.400,00.
O montante das contas de natureza devedora é R$
141.600,00.
O montante das contas de natureza credora é R$
122.500,00.
O montante das contas de natureza devedora é R$
109.000,00.

QUESTÃO 29

OBS.: As contas estão apresentadas por ordem
alfabética.
Com base nas informações apresentadas, é
correto afirmar que
Ativo circulante: R$ 16.220,00.
Passivo Circulante: R$ 9.250,00.
Ativo circulante: R$ 15.810,00.
Ativo circulante: R$ 16.660,00.
Passivo Circulante: R$ 8.400,00.

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

QUESTÃO 27
Considerando as demonstrações contábeis,
de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações
posteriores, a companhia fechada com patrimônio
líquido, na data do balanço patrimonial inferior a
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não será
obrigada à elaboração e publicação
(A)
do Balanço Patrimonial.
(B)
da Demonstração do Resultado do Exercício.
(C)
da Demonstração dos Fluxos de Caixa.
(D)
da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
(E)
das Notas Explicativas.

O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 23 versa
sobre “Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro”. Sobre a Retificação de erro
prevista pelo referido CPC, podemos afirmar que
erros podem ocorrer, EXCETO
no registro.
na mensuração.
na apresentação.
na evidenciação.
na reapresentação retrospectiva.

QUESTÃO 30
O Balanço Patrimonial é a demonstração que
apresenta a estática patrimonial de uma entidade.
Sobre essa demonstração, assinale a alternativa
correta.
(A)
As contas do ativo estão dispostas em ordem
decrescente do grau de exigibilidade.
(B)
Ativo = passivo exigível + patrimônio líquido.
(C)
As contas do passivo devem ser dispostas em ordem
decrescente do grau de liquidez.
(D)
O ativo circulante é formado por quatro subgrupos:
Ativo realizável a longo prazo; Investimentos,
Imobilizado; Intangível.
(E)
O subgrupo Intangível foi extinto do Ativo Circulante.

QUESTÃO 28
A Cia Verde & Amarelo S/A apresentou os seguintes
dados no fechamento do Balancete de Verificação
de 2013 (as contas estão apresentadas por ordem
alfabética):
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(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
A empresa Las Vegas contratou um seguro para
seus veículos utilitários pelo período de um ano. O
valor total do seguro contratado foi de R$ 9.000,00.
O pagamento foi acertado com uma entrada de 50%
pago com cheque e o restante dividido em cinco
parcelas mensais. Assinale a alternativa correta
referente aos registros contábeis relacionados à
entrada em vigor do seguro.
(A)

D- Seguros veículos a apropriar
C- Banco		
		
C- Seguros a pagar
		

9.000,00
4.500,00
4.500,00

(B)

D- Seguros veículos a apropriar
C- Banco		
		

9.000,00
9.000,00

(C)

D- Despesas de Seguros		
C- Banco		
		
C- Seguros a pagar
		

9.000,00
4.500,00
4.500,00

(D)

D- Despesas de Seguros		
C- Banco		
		

9.000,00
9.000,00

(E)

D- Seguros a pagar
C- Banco		

900,00
900,00

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta apenas bens
depreciáveis.
(A)
Estoque de Mercadorias; Benfeitorias em bens de
terceiros; Terrenos para investimento.
(B)
Terrenos; Instalações; Móveis e utensílios.
(C)
Motocicletas; Obras de arte; Ônibus.
(D)
Computadores e periféricos; Benfeitorias em bens de
terceiros; Máquinas e equipamentos.
(E)
Terrenos para investimento; Móveis e utensílios;
Antiguidades.
QUESTÃO 34
Sobre a baixa de bens do ativo não circulante
“Imobilizado” assinale a alternativa que apresenta
o que se pede.

QUESTÃO 32
O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 28 trata
das propriedades para investimento. Analise
as assertivas e assinale a alternativa que este
pronunciamento NÃO se aplica.
I.

(A)
(B)

Mensuração nas demonstrações contábeis
de arrendatário de propriedades para
investimento mantidas em arrendamento
contabilizado
como
arrendamento
financeiro.

II.

Mensuração
nas
demonstrações
contábeis do arrendador de propriedades
para investimento disponibilizadas ao
arrendatário em arrendamento operacional.

III.

Terrenos mantidos para valorização de
capital a longo prazo e não para venda
a curto prazo no curso ordinário dos
negócios

IV.

Ativos biológicos relacionados com a
atividade.

V.

Direitos sobre reservas minerais tais como
carvão mineral, petróleo, gás natural e
recursos semelhantes não renováveis.

III e IV.
I e III.
IV e V.

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

I.

Por ocasião de sua alienação.

II.

Quando o item necessitar de alguma reparo
ou manutenção.

III.

Quando for provável que futuros benefícios
econômicos associados ao item fluirão
para a entidade.

IV.

Quando não há expectativa de benefícios
econômicos futuros com a sua utilização
ou alienação.

V.

O custo do item puder ser mensurado
confiavelmente.

O valor contábil de um item do ativo imobilizado
deve ser baixado apenas nas situações
apresentadas nas assertivas
I e V.
II e IV.
III e IV.
I e IV.
IV e V.

QUESTÃO 35
A Companhia Vila Nova comprou uma máquina
nova para seu setor produtivo. Essa máquina foi
adquirida no dia 01/03/2013 por R$ 180.000,00.
A máquina entrou em funcionamento no dia
01/05/2013, após sua instalação, e tem vida útil de
10 anos. Sabendo que a máquina irá trabalhar por
dois turnos de 8 horas cada, é correto afirmar que
(A)
a depreciação do mês de março/2013 dessa máquina
foi de R$ 1.500,00.
(B)
a depreciação total dessa máquina para o ano de
2013 foi de R$ 10.500,00.
(C)
a depreciação de mês de maio/2013 dessa máquina
foi de R$ 2.250,00.
(D)
a depreciação total dessa máquina para o ano de

O Pronunciamento NÃO se aplica apenas às
assertivas
I e V.
II e IV.
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(E)

2013 foi de R$ 13.500,00.
a depreciação de mês de maio/2013 dessa máquina
foi de R$ 3.000,00.

QUESTÃO 36
A Comercial Pedra Branca adquiriu 150 unidades
de mercadoria para revenda. O custo unitário foi
de 120,00 com pagamento a prazo. Os impostos
incidentes sobre essa compra são: ICMS 17%, PIS
1,65% e Cofins 7,6%. Após recebida a mercadoria,
a Comercial Pedra Branca constatou que 25
unidades estavam em desconformidade com a
qualidade exigida e, portanto, providenciou a
devolução das mesmas. Registrados os fatos
contábeis decorrentes da compra e devolução,
qual é o saldo da conta de Estoque de mercadorias?
(A)
18.000,00.
(B)
11.062,50.
(C)
15.000,00.
(D)
2.212,50.
(E)
13.275,00.

D- Despesa com Fretes 		
C- Custo da Mercadoria Vendida

2.000,00
2.000,00

(C)

D- Venda a prazo			
C- Fretes a pagar			

2.000,00
2.000,00

(D)

D- Despesa com frete		
C- Fretes a pagar			

2.000,00
2.000,00

(E)

D- Fretes a pagar			
D- Abatimento sobre venda a prazo

2.000,00
2.000,00

D- Empréstimos em moeda estrangeira    16.000,00
C- Variações cambiais ativas		
16.000,00

(C)

D- Empréstimos em moeda estrangeira     16.000,00
C- Banco c/ movimento		
16.000,00

(D)

D- Variações cambiais a transcorrer
C- Variações cambiais ativas		

16.000,00
16.000,00

(E)

D- Variações cambiais ativas
D- Banco c/ movimento		

16.000,00
16.000,00

QUESTÃO 39
A empresa Paga Tudo tem 5 colaboradores. No
início do mês de janeiro de 2014, o funcionário Abel
solicitou um adiantamento de 50% do seu salário.
A empresa Paga Tudo havia o montante solicitado
em caixa e procedeu ao adiantamento. Ajude a
empresa a contabilizar tal fato, assinalando a
alternativa correta.
(A)
D- Despesa com salários pagos adiantados 		
C- Caixa

QUESTÃO 37
A empresa Bugatti realizou a venda a prazo de
400 unidades para o cliente Exigente S/A. O valor
de venda foi de R$ 50,00 por unidade. Sobre a
operação, incidem os seguintes impostos: 17%,
PIS 1,65% e Cofins 7,6%. Para realizar a entrega
desse produto, a empresa Bugatti contratou a
Transportadora Ligeirinha e pagou o equivalente
a 1.000,00 de frete com pagamento em 30 dias.
Assinale a alternativa correta sobre o lançamento
do frete.
(A)
D- Abatimento sobre venda a prazo 2.000,00
C- Banco				2.000,00
(B)

(B)

(B)

D- Despesa com salários
C- Salários a pagar		

(C)

D- Salários a pagar
C- Adiantamento de salários

(D)

D- Adiantamento de salários
C- Salários a pagar

(E)

D- Adiantamento de salários		
C- Caixa			

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a
distribuição do Valor Adicionado na Demonstração
do Valor Adicionado.
(A)
O pagamento de aluguel é remuneração de “Capitais
de terceiros”.
(B)
O FGTS, depositado em conta vinculada aos
empregados, inclui a remuneração de “Pessoal”.
(C)
O IPTU e o ISS são tributos devidos aos municípios
e incluem a remuneração de “Impostos, taxas e
contribuições”.
(D)
O INSS sobre a folha de pagamento ao qual a
empresa está sujeita também inclui a remuneração de
“Pessoal”.
(E)
As variações cambiais passivas são remunerações de
“Capitais de terceiros”.

QUESTÃO 38
A empresa Laranja Free S/A contratou uma dívida
em moeda estrangeira no montante igual a US$
80.000,00 no dia 20/09/2013, quando a taxa de
câmbio era de US$ 1,00 igual a R$ 2,10. No término
do exercício social em 31/12/2013, a empresa
procedeu ao reconhecimento da obrigação em
moeda estrangeira e verificou que a taxa de
câmbio estava US$ 1,00 igual a R$ 2,30. Assinale
a alternativa que representa corretamente o
lançamento da variação cambial.
(A)
D- Variações cambiais passivas
16.000,00
C- Empréstimos em moeda estrangeira   16.000,00
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QUESTÃO 41

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

(E)

Considerando a análise vertical das demonstrações
contábeis, assinale a alternativa correta.
Demonstra as participações relativas de cada item de
uma demonstração contábil em relação a determinado
referencial.
Normalmente considera o primeiro exercício como
base para análise dos demais.
Permite avaliar o aumento ou diminuição dos valores
das contas patrimoniais e de resultado em determinada
série histórica.
Permite verificar se os custos estão crescendo na
mesma proporção que a receita de vendas.
Tem por objetivo principal demonstrar a variação
histórica de cada conta.

QUESTÃO 45
De acordo com a Lei Nº 4.320, de 17 de março
de 1964, os resultados gerais do exercício serão
demonstrados, EXCETO
(A)
no Balanço Orçamentário.
(B)
no Balanço Financeiro.
(C)
no Balanço Patrimonial.
(D)
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(E)
na Demonstração da execução orçamentária.
QUESTÃO 46
A Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 menciona
três tipos de despesas ou tipos de suprimentos
de fundos. Considerando a referida lei, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

QUESTÃO 42
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Administração.
Quadro das dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados.

O Índice de Liquidez Seca evidencia
quanto a empresa possui de dinheiro para fazer face
às suas dívidas a serem pagas no curto prazo.
a porcentagem de dívidas de curto prazo que podem
ser liquidadas com a utilização de itens monetários de
maior liquidez do ativo circulante.
quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos
realizáveis no curto prazo para fazer face às dívidas a
serem pagas no mesmo período.
quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos
realizáveis no curto e longo prazo para fazer face às
dívidas totais.
a capacidade de a empresa pagar suas dívidas de
curto e longo prazo com os recursos totais do ativo.

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa que corresponde à
Rentabilidade Financeira.
(A)
Corresponde ao resultado entre o Lucro Líquido e
o somatório do Capital Social com as Reservas de
Capital e de Lucros.
(B)
Fornece o percentual que a empresa alcança em
relação ao seu faturamento.
(C)
Mostra a rentabilidade da empresa em relação ao seu
Capital Próprio (Patrimônio Líquido).
(D)
Mostra a rentabilidade da empresa em relação aos
investimentos totais representados pelo ativo médio
total.
(E)
Mostra o prazo necessário para que seja recuperado
o custo do capital aplicado em um investimento ou
projeto.

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

QUESTÃO 44
Segundo a Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964,
assinale a alternativa que NÃO INTEGRARÁ a Lei
de Orçamento.
(A)
Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.
(B)
Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo
as Categorias Econômicas.
(C)
Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação.
(D)
Quadro das dotações por órgãos do Governo e da

I.

Para atender a despesas eventuais,
inclusive viagens com serviços especiais
que exijam pronto pagamento.

II.

A falta de planejamento pode ser utilizada
como justificativa para a realização
de compras continuadas por meio de
suprimentos de fundos.

III.

Quando a despesa deve ser feita em
caráter sigiloso, conforme se classifica em
regulamento.

IV.

O suprimento de fundos não pode envolver
serviços de pessoas físicas.

V.

Para atender a despesas de pequeno vulto
assim entendidas aquelas cujo valor,
em cada caso, não ultrapassar limite
estabelecido em Portaria do ministro da
Fazenda.

VI.

As despesas de pequeno
apresentam limites definidos.

vulto

não

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

QUESTÃO 47
Os restos a pagar são despesas empenhadas mas
não pagas até o dia 31 de dezembro. Embora a regra
para a inscrição seja despesa empenhada e não
paga, esta inscrição está sujeita ao atendimento
de condições impostas pelas normas vigentes.
Portanto, a inscrição da despesa só é permitida
se, EXCETO
(A)
estiver vigente o prazo para cumprimento da obrigação
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(B)

(C)
(D)
(E)

assumida pelo credor nela estabelecida.
estiver vencido o prazo, mas que esteja em curso
a liquidação da despesa ou seja de interesse da
administração exigir o cumprimento da obrigação
assumida.
a despesa obrigatoriamente estiver inscrita para
garantir o direito ao pagamento.
se destinar a atender transferências a instituições
públicas ou privadas.
corresponder a compromissos assumidos no exterior.

(E)

O fato gerador da receita ocorre no momento da
arrecadação, ou seja, quando o contribuinte efetua o
pagamento da obrigação.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o SIAFI.
(A)
É utilizado pelos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, e pelos órgãos e entidades da
Administração direta e indireta.
(B)
O acesso ao sistema pode ocorrer somente de forma
on-line.
(C)
Nos estados e municípios, o sistema se chama
SIAFEM.
(D)
Permite a utilização aos órgãos, a utilização nas
modalidades total ou parcial.
(E)
Compete à Secretaria do Tesouro Nacional definir qual
a forma de acesso de cada Unidade Gestora.
QUESTÃO 49
A despesa autorizada na Lei Orçamentária Anual
percorre três estágios ou fases. Esses são passos
que evidenciam o cumprimento dos preceitos
legais para a sua realização. Sobre esses estágios,
assinale a alternativa correta.
(A)
Empenho: corresponde ao primeiro estágio da despesa
e consiste na reserva de dotação orçamentária para
um fim específico.
(B)
Liquidação: corresponde ao primeiro estágio
da despesa e consiste na reserva de dotação
orçamentária para um fim específico.
(C)
Empenho: compreende o segundo estágio da despesa
de acordo com a Lei 4.320/1964 e representa o
momento em que surge para o Estado a obrigação de
pagamento.
(D)
Liquidação: corresponde ao terceiro e último estágio
da despesa de acordo com a Lei 4.320/1964. É o
efetivo desembolso financeiro público.
(E)
Empenho: corresponde ao terceiro e último estágio da
despesa de acordo com a Lei 4.320/1964. É o efetivo
desembolso financeiro público.
QUESTÃO 50
No que tange ao reconhecimento da Receita
Pública, analise as alternativas e assinale aquela
que se refere ao enfoque patrimonial.
(A)
Consiste na aplicação dos princípios contábeis da
competência e da oportunidade.
(B)
Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele
arrecadadas.
(C)
Adota o regime de caixa para as receitas orçamentárias
no intuito de evitar que a execução das despesas
ultrapasse a arrecadação efetiva.
(D)
Consiste na aplicação do denominado regime
orçamentário da receita.
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