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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

Como se fosse a primeira vez 
 

Aos 82 anos, o maestro Isaac Karabtchevsky decla-
rou que “um músico tem que trabalhar até o último 
instante”, que é “nessa vivência que ele começa ____ 
redescobrir partituras que já regeu ou tocou ____ tantos 
anos, experimentando-as de maneira totalmente 
diferente, como se fosse a primeira vez”. Não estamos 
falando aqui de trabalho, mas da vida, pois nunca é 
tarde para encará-la com o frescor desse velho homem. 
O passado não é recuperável, não há feitiço do tempo 
que nos ajude a voltar atrás para desfazer perdas e 
reparar falhas. Viver é uma comédia de erros e 
ponto. Quanto maior a vida, os arrependimentos e as 
saudades têm maiores oportunidades de comparecer. 
O que levamos conosco corre o risco de virar um baú de 
velharias que carregamos só para remoer. No entanto, 
possuir uma memória fértil, honrar a própria história, 
não nos obriga ____ andar de costas. No divã, as 
memórias são sempre convocadas e falando delas 
acabam ganhando novos sentidos. Não se trata de voltar 
atrás para consertar, pois as lembranças ressurgem 
quando estão a serviço do presente. Elas são revisadas 
porque somos feitos delas, porque nossa identidade foi 
construída a partir do que vivemos. “Como se fosse a 
primeira vez” é apenas um modo lúdico de manter viva 
____ curiosidade. A amnésia não torna ninguém mais 
jovem nem renova oportunidades. A boa notícia é que 
somente para os músicos o tempo de uma vida pode 
ser fértil até o fim. Ele pode assemelhar-se ____ das 
viagens, no qual um dia leva vários para acabar. Por 
que ocorre essa sensação de lactação temporal? Porque 
viajando estamos abertos ____ novo, deixando-nos 
surpreender a cada momento. Karabtchevsky nos lembra 
que isso pode ocorrer até com as velhas sinfonias. Mesmo 
que existam melodias repetidas, interprete-as como 
se fosse a primeira vez. 

 
Adaptado de: CORSO, Diana. Como se fosse a primeira vez. 
Disponível em http://vidasimples.uol.com.r/canal/pensar/. 
Acessado em 08 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O maestro Karabtchesky propõe que a música se 
assemelhe à vivência que se deve ter ao se ler 
partituras. 

II - O maestro Karabtchevsky propõe que um músico 
trabalhe até o último instante para vivenciar as 
partituras de modo diferente. 

III - A perda total ou parcial da memória faz com que 
as pessoas realizem coisas como se fosse a primeira 
vez. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 03, 04 e 17. 

 
(A) a – há – a 
(B) à – há – à 
(C) a – a – a 
(D) a – há – à 
(E) à – a – a 
 

03. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 25, 28 e 31. 

 

(A) em – ao – de 
(B) de – com o – ao 
(C) a – com o – sob o 
(D) em – com o – para o 
(E) a – ao – ao 
 

04. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para a associação 
entre o pronome e o elemento a que se refere. 

 

(  ) experimentando-as (l. 05) – partituras (l. 04) 
(  ) encará-la (l. 08) – vida (l. 07) 
(  ) assemelhar-se (l. 28) – músicos (l. 27) 
(  ) interprete-as (l. 34) melodias (l. 34) 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 

(A) V – V – F – F. 
(B) F – V – F – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – F – V – F. 
(E) V – F – F – V. 

 
 
 
 
 

01. 
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07. 
08. 
09. 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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19. 
20. 
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33. 
34. 
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05. A seguir são apresentadas substituições de algumas 
expressões do texto. 

 
I - pois (l. 07) por no entanto. 

II - No entanto (l. 15) por a não ser que. 
III - a partir (l. 23) por a começar. 

IV - nem (l. 26) por e não. 
 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

Sem prejuízos com a comida 
 

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária) passou a orientar os consumidores para que 
reduzam o ______ de alimentos. Dicas e informações 
sobre os atributos de qualidade na compra, o correto 
______ e ______ dos produtos nos mercados e nas 
residências para evitar a perda de alimentos estão 
agora disponíveis em uma página da internet, patroci-
nada pela instituição. 

Além de orientar sobre cuidados, a página pretende 
estimular o aumento do consumo de vegetais, com 
diversas opções de preparos, salientando que as 
hortaliças não devem servir apenas para saladas. 

 
Fonte: adaptado de Zero Hora, Hortaliças, publicado em 14 e 
15/11/2017. 

 
 

06. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima (l. 03-05). 

  
(A) desperdício – acondicionamento – manuseio 
(B) disperdício – acondiscionamento – manuseio 
(C) desperdício – condissionamento – manuzeo 
(D) desperdíscio – condiscionamento – manoseio 
(E) disperdiço – acondiscionamento – manoseio 

 

07. O segmento os atributos (l. 04) poderia ser substituído, 
sem prejuízo do sentido com que está usado no texto, 
por 

 
(A) os prazos 
(B) as características 
(C) os impostos 
(D) os rótulos 
(E) as quantidades 

 
 
 
 

08. A expressão além de, no trecho Além de orientar 
(l. 09), pode ser substituída, sem alteração do seu 
sentido no texto, por 

 
(A) Apesar de 
(B) Em vez de 
(C) Ademais de 
(D) A despeito de 
(E) Longe de 

 

09. No trecho salientando que as hortaliças não 
devem servir apenas para saladas (l. 11-12), a 
oração que inicia com que as hortaliças é classificada 
como 

 
(A) subordinada substantiva objetiva direta. 
(B) coordenada substantiva objetiva direta. 
(C) coordenada assindética. 
(D) substantiva adjetiva. 
(E) adjetiva adverbial. 

 

10. Considere a última frase do texto:  
 

Além de orientar sobre cuidados, a página 
pretende estimular o aumento do consumo de 
vegetais, com diversas opções de preparos, 
salientando que as hortaliças não devem servir 
apenas para saladas. 
 
Nessa frase, o vocábulo que está sendo usado com o 
valor de 
 
(A) pronome. 
(B) conjunção. 
(C) preposição. 
(D) advérbio. 
(E) substantivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
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11. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Relatórios contábil-financeiros de propósito geral, a 
rigor, fornecem informações para auxiliar investi-
dores, credores por empréstimo e outros credores, 
existentes e em potencial, a estimarem o valor da 
entidade não sendo, esses relatórios, elaborados 
com a finalidade de chegar ao valor da entidade 
que reporta a informação. 

II - O objetivo do relatório contábil-financeiro de propó-
sito geral é fornecer informações contábil-financeiras 
acerca da entidade, que sejam úteis a investidores 
existentes e em potencial, a credores por emprés-
timos e a outros credores, quando da tomada de 
decisão ligada ao fornecimento de recursos para 
a entidade. 

III - Os usuários primários individuais do relatório 
contábil-financeiro sempre têm desejos e necessi-
dades de informação semelhantes e, possivelmente, 
convergentes em relação à entidade. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

12. Segundo o art. 178 da Lei nº 6.404/1976, as contas do 
Patrimônio Líquido são divididas em: 

 
(A) capital social, reservas de capital, reserva legal, 

reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. 

(B) capital social, reservas de capital, reservas de 
contingência, reservas de lucros, ações em tesou-
raria e prejuízos acumulados. 

(C) capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria 
e prejuízos acumulados. 

(D) capital social, reservas de capital, reservas de 
contingência, reserva legal, ações em tesouraria e 
prejuízos acumulados. 

(E) capital social, reservas de capital, ajustes de ava-
liação patrimonial, reservas de lucros, reservas de 
contingência e prejuízos acumulados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Qual tratamento contábil deve ser dado por uma 
empresa em sua Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC) ao ganho proveniente da venda de um parque 
fabril, segundo o Pronunciamento Técnico do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 03? 

 
(A) Como entrada de caixa das atividades de investi-

mentos porque pertence aos ativos imobilizado. 
(B) Como entrada de caixa das atividades de financia-

mentos porque o parque fabril foi construído com 
financiamentos bancários. 

(C) Como ajuste do lucro líquido das atividades opera-
cionais na DFC preparada pelo método indireto. 

(D) Como adição às outras receitas, apresentando-o 
nas atividades de investimentos na DFC. 

(E) Como saída de caixa das atividades de investimentos 
porque pertence aos ativos de longo prazo. 

 

14. As alternativas abaixo apresentam os critérios que 
satisfazem, individualmente, a definição de passivo 
circulante, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) A entidade não tem direito incondicional de diferir 

a liquidação do passivo durante, pelo menos, doze 
meses após a data do balanço. 

(B) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo 
operacional normal da entidade. 

(C) Está mantido essencialmente com a finalidade de 
ser negociado. 

(D) Deve ser liquidado no período de até doze meses 
após a data do balanço. 

(E) Quando se referir a investimentos em instrumentos 
patrimoniais de acionistas. 

 

15. Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado, 
a distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, 
minimamente, em: 

 
(A) pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; 

juros e aluguéis; juros sobre o capital próprio e 
dividendos; lucros retidos/prejuízos do exercício. 

(B) pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; 
juros e aluguéis; depreciação, amortização e exaus-
tão; lucros retidos/prejuízos do exercício. 

(C) pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; 
juros e aluguéis; juros sobre o capital próprio e 
dividendos; valor adicionado recebido em transfe-
rência. 

(D) pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; 
juros e aluguéis; depreciação, amortização e exaus-
tão; valor adicionado recebido em transferência. 

(E) pessoal e encargos; impostos, taxas e contribuições; 
depreciação, amortização e exaustão; juros sobre 
o capital próprio e dividendos; lucros retidos/pre-
juízos do exercício. 
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16. As notas explicativas, segundo o CPC 26 (R1) – Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis, devem:  

 
Apresentar informação acerca da base para a elabora-
ção das demonstrações contábeis e das ___________ 
contábeis específicas utilizadas;  
Divulgar a informação ___________ pelos Pronuncia-
mentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC 
que não tenha sido apresentada nas demonstrações 
contábeis; 
Prover informação adicional que não tenha sido apre-
sentada nas demonstrações contábeis, mas que seja 
___________ para sua compreensão.  

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) estimativas – requerida – relevante 
(B) políticas – requerida – oportuna 
(C) estimativas – exigida – oportuna 
(D) políticas – requerida – relevante 
(E) políticas – oportuna – requerida 

 

17. Qual das alternativas abaixo pode ser considerada como 
custos diretamente atribuíveis a um ativo intangível? 

 
(A) Prejuízos operacionais iniciais incorridos antes do 

ativo atingir o desempenho planejado. 

(B) Taxas de registro de direito legal. 

(C) Gastos com vendas, administrativos e outros gastos 
indiretos.  

(D) Gastos com o treinamento de pessoal para operar 
o ativo. 

(E) Juros sobre capital próprio incorridos antes do início 
das atividades operacionais da empresa. 

 

18. É correto afirmar que, um passivo contingente 
 

(A) deve ser reconhecido pela entidade no período em 
que ocorrer e ser classificado como passivo circu-
lante. 

(B) deve ser reconhecido pela entidade no período em 
que ocorrer e ser classificado como passivo não 
circulante. 

(C) deve ser reconhecido pela entidade no período em 
que ocorrer e ser classificado como ajustes de 
avaliação patrimonial. 

(D) deve ser reconhecido no período subsequente em 
que ocorrer e ser classificado como passivo não 
circulante. 

(E) não deve ser reconhecido pela entidade, mas divul-
gado, a menos que seja remota a possibilidade de 
uma saída de recursos que incorporem benefícios 
econômicos. 

 
 
 
 

19. Considere as afirmações abaixo em relação ao Pronun-
ciamento Técnico CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente. 

 
I - O princípio básico desse pronunciamento consiste 

em que a entidade deva reconhecer receitas para 
descrever a transferência de bens ou serviços 
prometidos a clientes no valor que reflita a contra-
prestação à qual a entidade espera ter direito em 
troca desses bens ou serviços. 

II - No início do contrato, a entidade deve avaliar os 
bens ou serviços prometidos em contrato com o 
cliente e deve identificar como obrigação de desem-
penho cada promessa de transferir ao cliente: (a) 
bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que 
seja distinto; ou (b) série de bens ou serviços 
distintos que sejam substancialmente os mesmos 
e que tenham o mesmo padrão de transferência 
para o cliente. 

III - A entidade deve reconhecer receitas quando (ou 
à medida que) a entidade satisfizer a obrigação de 
desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou 
seja, um ativo) prometido ao cliente. O ativo é 
considerado transferido quando (ou à medida 
que) o cliente obtiver o controle desse ativo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

20. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, a entidade 
deve analisar as despesas, utilizando uma classificação 
com base  

 
(A) na sua natureza, se foi permitida legalmente, ou 

verificar sua função dentro da entidade, elegendo 
o critério que proporcionar a informação confiável e 
mais relevante, obedecidas as determinações legais. 

(B) na ordem descrente do montante de cada um dos 
grupos de despesas. 

(C) na origem dos recursos utilizados para manter as 
atividades operacionais normais da entidade. 

(D) na sua dedutibilidade para fins da apuração da 
base de cálculo do imposto de renda e da contri-
buição social sobre o lucro líquido. 

(E) na sua característica financeira, de forma a facilitar 
a compreensibilidade do fluxo de caixa gerado (ou 
consumido) pelas atividades operacionais da enti-
dade. 
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21. Observe as demonstrações de resultado da empresa Cia Alfa e da sua concorrente, Cia Beta, nos exercícios sociais de 
20X4 e 20X5: 

 
 Cia Alfa Cia Beta 
 20X4 20X5 AH* 20X4 20X5 AH* 
Receitas  90.000 105.000 16,7%  85.000 120.000  41,2% 
Custos (54.000) (65.000) 20,4% (60.000) (72.000)  20,0% 
Lucro bruto  36.000  40.000 11,1%  25.000  48.000  92,0% 
Despesas comerciais  (5.400)  (5.800)   7,4%   (3.500)  (5.000)  42,9% 
Despesas administrativas  (4.900)  (5.100)   4,1%   (2.800)  (3.000)   7,1% 
Despesas financeiras  (3.400)  (6.000) 76,5%   (1.800)  (1.700)  -5,6% 
Lucro operacional  22.300  23.100   3,6%  16.900 38.300 126,6% 

        * Análise Horizontal 
 

Considerando a análise horizontal das demonstrações de resultados acima, pode-se afirmar que: 
 

(A) a Cia Alfa é a empresa que pagará maiores dividendos para os acionistas no exercício social de 20X5. 
(B) a Cia Beta reduziu mais fortemente os custos de produção do que a Cia Alfa. 
(C) a Cia Beta possui maiores custos financeiros do que a Cia Alfa. 
(D) a Cia Beta deve realizar um programa de redução de custos durante o exercício social de 20X6. 
(E) a Cia Alfa apresentou menor crescimento do lucro bruto do que a Cia Beta. 

 

22. Observe os balanços patrimoniais da Cia Ômega e da sua concorrente, Cia Delta, no exercício social de 20X3: 
 

Balanço Patrimonial em 20X3  Cia Ômega Cia Delta 

ATIVO 457.000,00 318.000,00 

Ativo Circulante 275.000,00 216.000,00 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 5.000,00 6.000,00 

   Clientes 40.000,00 45.000,00 

   Estoques 230.000,00 165.000,00 

Ativo Não Circulante 182.000,00 102.000,00 

   Realizável a Longo Prazo 12.000,00 2.000,00 

   Investimentos 50.000,00 35.000,00 

   Imobilizado 120.000,00 65.000,00 

PASSIVO 104.000,00 37.000,00 

Passivo Circulante 40.000,00 26.000,00 

   Fornecedores 15.000,00 9.000,00 

   Empréstimos e Financiamentos 22.000,00 15.000,00 

   Outros passivos 3.000,00 2.000,00 

Passivo Não Circulante 64.000,00 11.000,00 

   Empréstimos e Financiamentos 64.000,00 11.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 353.000,00 281.000,00 

   Capital Social 200.000,00 150.000,00 

   Reservas de Lucros 153.000,00 131.000,00 
 

Com base nos balanços patrimoniais acima, o capital circulante líquido da Cia Ômega e da Cia Delta são, respectivamente: 
 

(A) R$ 260.000 e R$ 207.000. 
(B) R$ 257.000 e R$ 205.000. 
(C) R$ 235.000 e R$ 190.000. 
(D) R$ 183.000 e R$ 181.000. 
(E) R$ 171.000 e R$ 179.000. 
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23. Qual dos princípios orçamentários abaixo NÃO é 
classificado como um Princípio Orçamentário Geral? 

 
(A) Não Afetação da Receita. 
(B) Universalidade. 
(C) Clareza. 
(D) Precedência. 
(E) Unidade. 

 

24. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, assinale a alter-
nativa que apresenta um item que NÃO integra obri-
gatoriamente 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 demonstrativo dos fluxos de caixa das 
receitas e despesas. 

(D) Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação. 

(E) Quadro das dotações por órgãos do Governo e 
da Administração. 

 

25. Segundo a Lei nº 4.320/1964, as receitas correntes 
serão classificadas em:  

 
(A) receita tributária, receita de contribuições, receita 

patrimonial, receita de atividades, transferências 
correntes e outras receitas correntes. 

(B) receita tributária, receita de contribuições, receita 
patrimonial, receita industrial, receita de atividades, 
transferências correntes e outras receitas correntes. 

(C) receita tributária, receita de contribuições, receita 
agropecuária, receita industrial, receita de serviços, 
amortização de empréstimos, transferências corren-
tes e outras receitas correntes. 

(D) receita tributária, receita de contribuições, amorti-
zação de empréstimos, transferências correntes e 
outras receitas correntes. 

(E) receita tributária, receita de contribuições, receita 
patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, 
receita de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as contas do Balanço Patrimonial, conforme a 
Lei nº 4.320/1964, às suas respectivas características. 

 
(1) Ativo Financeiro 
(2) Ativo Permanente 
(3) Passivo Financeiro 
(4) Passivo Permanente 

 
(  ) compreende as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amorti-
zação ou resgate. 

(  ) compreende os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária 
e os valores numerários. 

(  ) compreende as dívidas fundadas e outras, cujo 
pagamento independa de autorização orçamentária. 

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

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 1 – 3 – 2. 
(B) 4 – 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 1 – 4 – 2. 
(D) 1 – 3 – 4 – 2. 
(E) 2 – 1 – 3 – 4. 

 

27. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 e 
alterações, a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida. Assinale a alternativa que apresenta, de 
forma correta, os percentuais máximos que União, 
Estados e Municípios poderão atingir com despesas de 
pessoal. 

 
(A) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 50% 

(cinquenta por cento); Municípios: 50% (cinquenta 
por cento). 

(B) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% 
(sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta 
por cento). 

(C) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% 
(sessenta por cento); Municípios: 75% (setenta e 
cinco por cento). 

(D) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% 
(sessenta por cento); Municípios: 50% (cinquenta 
por cento). 

(E) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% 
(sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta 
por cento). 
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28. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as modalidades de licitação às suas respec-
tivas características. 

 
(1) Convite 
(2) Concorrência 
(3) Concurso 
(4) Tomada de preços 

 
(  ) modalidade de licitação entre quaisquer interes-

sados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto. 

(  ) modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artís-
tico, mediante a instituição de prêmios ou remune-
ração aos vencedores, conforme critérios constantes 
de edital publicado na imprensa oficial com antece-
dência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(  ) modalidade de licitação entre interessados devida-
mente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

(  ) modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 
3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convo-
catório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 3 – 2 – 1. 
(B) 2 – 4 – 3 – 1. 
(C) 3 – 1 – 4 – 2. 
(D) 2 – 3 – 4 – 1. 
(E) 3 – 4 – 1 – 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considere as seguintes afirmações que tratam do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), 
Lei Complementar nº 116/2003. 

 
I - As alíquotas mínima e máxima são, respectiva-

mente, de 2% (dois por cento) e de 5% (cinco por 
cento). 

II - O serviço considera-se prestado, e o Imposto, 
devido, no local da execução da obra de constru-
ção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes. 

III - Não incide sobre as exportações de serviços para 
o exterior do país, bem como o valor intermediado 
no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor 
dos depósitos bancários, o principal, juros e acrésci-
mos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

30. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
não incide sobre: 

 
(A) a prestação de serviços de pesquisas e desenvolvi-

mento de qualquer natureza. 
(B) a prestação de serviços farmacêuticos. 

(C) a prestação de serviços relativos à engenharia, à 
arquitetura, à geologia, ao urbanismo, à construção 
civil, à manutenção, à limpeza, ao meio ambiente, 
ao saneamento e congêneres. 

(D) a prestação de serviços em relação de emprego dos 
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 
conselho consultivo ou de conselho fiscal de socie-
dades e fundações, bem como dos sócios-gerentes 
e dos gerentes-delegados. 

(E) a prestação de serviços de instrução, treinamento, 
orientação pedagógica e educacional e avaliação 
de conhecimentos de qualquer natureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2018  PS 01 – ANALISTA I (Coordenadoria de Gestão Contábil) 

 Pág. 10 

 

 

31. Assinale a alternativa que apresenta um item que NÃO 
integra a base de cálculo para fins de incidência de 
contribuição previdenciária. 

 
(A) Comissões sobre vendas recebidas por empregados 

de empresa atacadista. 

(B) Participação do empregado nos lucros ou resultados 
da empresa, quando paga ou creditada de acordo 
com lei específica. 

(C) Férias recebidas por empregado doméstico. 
(D) Horas extras adicionais pagas, quando o acréscimo 

for menor do que 20% da remuneração da hora 
normal. 

(E) Gratificação por cargo comissionado, quando paga 
a servidor público federal. 

 

32. Considere que uma empresa prestadora de serviços de 
manutenção de equipamentos realizou serviços de 
limpeza em ar-condicionado de um hospital público 
federal pelo valor total de R$ 10.000,00, pago em uma 
única parcela. De acordo com a Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal (SRF) nº 1.234/2012 e 
alterações, qual é o montante do imposto a ser retido pela 
administração do hospital público, referente ao serviço 
prestado? 

 
(A) R$ 100,00. 
(B) R$ 365,00. 
(C) R$ 465,00. 
(D) R$ 585,00. 
(E) R$ 1.500,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Segundo a Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012 
e alterações, ficam obrigados a efetuar as retenções 
na fonte do Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 
da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos 
que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 
obras, os seguintes órgãos e entidades da administração 
pública federal: 

 
(A) os órgãos da administração pública federal direta, 

as autarquias, as fundações federais, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as 
demais entidades em que a União, direta ou 
indiretamente detenha a maioria do capital social 
sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro 
Nacional e estejam obrigadas a registrar sua 
execução orçamentária e financeira no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (Siafi). 

(B) os órgãos da administração pública federal direta, as 
autarquias, as fundações federais e as instituições 
financeiras com controle público e privado. 

(C) os órgãos da administração pública federal direta, 
as autarquias, as fundações federais, as entidades 
sem fins lucrativos e as demais entidades em que 
a União, direta ou indiretamente detenha a maioria 
do capital social sujeito a voto, e que recebam 
recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas 
a registrar sua execução orçamentária e financeira 
no Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (Siafi). 

(D) as autarquias, as fundações federais, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as 
entidades sem fins lucrativos. 

(E) as autarquias, as fundações federais, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as 
instituições financeiras com controle público e 
privado. 

 

34. Conforme a Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012 e 
alterações, não serão retidos os valores correspondentes 
ao IR e às contribuições de que trata a referida Instrução 
Normativa, nos pagamentos efetuados a 

 
(A) sociedades de capital aberto com controle privado. 
(B) sociedades de responsabilidade limitada. 

(C) conselhos de fiscalização de profissões regulamen-
tadas. 

(D) instituições financeiras. 

(E) casas lotéricas. 
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35. Qual é o documento instituído pelo Ajuste Sinief 07, de 
30 de setembro de 2005, com a finalidade de acompa-
nhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e? 

 
(A) Documento Auxiliar da NF-e (DANFE). 
(B) Documento de Acompanhamento de Mercadorias da 

NF-e (DAMNFE). 
(C) Documento Eletrônico da NF-e (DENFE). 

(D) Documento de Informações da NF-e (DINFE). 

(E) Documento de Informações Eletrônicas da NF-e 
(DINFE). 

 

36. A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-Reinf) deverá ser transmitida 
mensalmente ao Sistema Público de Escrituração Digi-
tal (Sped), até ___________, com exceção das entida-
des promotoras de eventos desportivos realizados em 
território nacional, em qualquer modalidade despor-
tiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do texto acima. 

 
(A) o décimo dia útil do mês subsequente ao qual se 

refira a escrituração 

(B) o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao 
qual se refira a escrituração 

(C) o último dia útil do mês subsequente ao qual se 
refira a escrituração 

(D) o dia 15 do mês subsequente ao qual se refira a 
escrituração 

(E) o dia 15 do mês do segundo subsequente ao qual 
se refira a escrituração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Sobre o regime societário da sociedade de economia 
mista é correto afirmar que: 

 
(A) a sociedade de economia mista será constituída 

exclusivamente sob a forma de sociedade de respon-
sabilidade limitada e, ressalvado o disposto na Lei 
nº 13.303/2016, estará sujeita ao regime previsto 
na Lei nº 6.404/1976. 

(B) a sociedade de economia mista será constituída 
sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o 
disposto na Lei nº 13.303/2016, estará sujeita ao 
regime previsto na Lei nº 6.404/1976. 

(C) a sociedade de economia mista não poderá ser 
constituída sob a forma de sociedade anônima, 
em consonância ao regime previsto na Lei nº 
6.404/1976, ressalvado o disposto na Lei nº 
13.303/2016. 

(D) a sociedade de economia mista será constituída 
exclusivamente sob a forma de sociedade anônima 
e, ressalvado o disposto na Lei nº 13.303/2016, 
não estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 
6.404/1976. 

(E) a sociedade de economia mista será constituída 
exclusivamente sob a forma de sociedade de 
responsabilidade limitada e, ressalvado o disposto 
na Lei nº 13.303/2016, não estará sujeita ao regime 
previsto na Lei nº 6.404/1976. 

 

38. Considere as afirmações abaixo sobre o regime societário 
da empresa pública e da sociedade de economia mista. 

 
I - Empresa pública é a entidade dotada de persona-

lidade jurídica de direito privado, com criação 
autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo 
capital social é majoritariamente detido pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Muni-
cípios. 

II - Sociedade de economia mista é a entidade dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, com 
criação autorizada por lei, sob a forma de socie-
dade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua minoria à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal, aos Municípios ou à entidade 
da administração indireta. 

III - Desde que a maioria do capital votante permaneça 
em propriedade da União, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, será admitida, no capital 
da empresa pública, a participação de outras pessoas 
jurídicas de direito público interno, bem como de 
entidades da administração indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Quais estão corretas? 

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



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2018  PS 01 – ANALISTA I (Coordenadoria de Gestão Contábil) 

 Pág. 12 

 

 

39. Considere o artigo abaixo, da Lei nº 13.303/2016, que 
trata Da Função Social da Empresa Pública e da Socie-
dade de Economia Mista:  
 
Art. 27º. A empresa pública e a sociedade de economia 
mista terão a função social de realização do interesse 
_________ ou de atendimento a imperativo da segu-
rança nacional expressa no instrumento de autorização 
legal para a sua criação. 
§ 1o A realização do interesse ________ de que trata 
este artigo deverá ser orientada para o alcance do 
bem-estar econômico e para a alocação socialmente 
eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e 
pela sociedade de economia mista, bem como para o 
seguinte: 
I - ampliação _________ sustentada do acesso de 

consumidores aos produtos e serviços da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista; 

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasi-
leira para produção e oferta de produtos e serviços 
da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista, sempre de maneira economicamente justi-
ficada. 

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia 
mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de 
sustentabilidade ________ e de responsabilidade social 
corporativa compatíveis com o mercado em que atuam. 
§ 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista 
poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio 
com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção 
de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e 
de inovação tecnológica, desde que comprovadamente 
vinculadas ao fortalecimento de sua marca, obser-
vando-se, no que couber, as normas de licitação e 
contratos desta Lei. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) societário – societário – economicamente – ambiental 

(B) societário – societário – financeiramente – econômica 
(C) coletivo – coletivo – financeiramente – econômica 

(D) coletivo – coletivo – economicamente – ambiental  

(E) coletivo – coletivo – economicamente – econômica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Em relação à caracterização do membro independente 
do Conselho de Administração da sociedade de economia 
mista, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Não pode ter qualquer vínculo com a empresa 

pública ou a sociedade de economia mista, exceto 
participação de capital. 

(B) Não pode ser cônjuge ou parente consanguíneo 
ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de 
chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, 
de Secretário de Estado ou Município ou de admi-
nistrador da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista. 

(C) Não pode ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, 
vínculo de qualquer natureza com a empresa 
pública, a sociedade de economia mista ou seus 
controladores, que possa vir a comprometer sua 
independência. 

(D) Não pode ser ou não pode ter sido, nos últimos 3 
(três) anos, empregado ou diretor da empresa 
pública, da sociedade de economia mista ou de 
sociedade controlada, coligada ou subsidiária da 
empresa pública ou da sociedade de economia 
mista, exceto se o vínculo for exclusivamente 
com instituições públicas de ensino ou pesquisa. 

(E) Não pode receber outra remuneração da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista além 
daquela relativa ao cargo de conselheiro, inclusive 
proventos em dinheiro oriundos de participação no 
capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


