
EmPrESA BrASILEIrA dE SErvIÇoS hoSPITALArES
EdITAL No 01, dE 17 dE ouTuBro dE 2012
CoNCurSo PÚBLICo 1/2012 - EBSErh/SEdE

 104 – ANALISTA AdmINISTrATIvo - CoNTABILIdAdE
data e horário da prova: domingo, 20/01/2013, às 14h.

INSTruÇÕES GErAIS
• Você receberá do fi scal:
• um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta; 
• um cartão de respostas ótico personalizado.
• Verifi que se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões da prova objetiva 

estão corretas. Quando autorizado pelo fi scal do IADES, no momento da identifi cação, escreva no espaço 
apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafi a usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 

prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas. 
• somente será permitido levar o caderno de questões, da prova objetiva, após 3 (três) horas e 30 (trinta) 

minutos do início da prova.
• somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico 

e retirar-se da sala.
• Após o término da prova, entregue ao fi scal o cartão de respostas, devidamente assinado.
• deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, 

fabricada de material transparente.
• não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. desligue e acondicione na 

embalagem fornecida pelo fi scal do IADES, máquina fotográfi ca; telefone celular; relógio; gravador; bip; 
receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de 
músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular 
e (ou) qualquer outro equipamento similar.

• não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas se sua saída for acompanhada por fi scal 

do IAdES.
• não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTruÇÕES PArA A ProvA oBJETIvA
• Verifi que se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. caso haja algum dado incorreto, escreva 

apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
• leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a 

responde.
• O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro, 

fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta 

esferográfi ca preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:

• Marque as respostas assim:  

Boa Prova! realização:
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QuESTÕES ESPECÍFICAS - QuESTÕES 26 A 50

QUESTÃO 26 ����������������������

Do ponto de vista da ciência contábil, pode-se definir o 
patrimônio como um conjunto de bens direitos e obrigações 
vinculados a uma entidade. Sobre o patrimônio, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os gastos com reformas que o inquilino (quem tem 
a posse e não a propriedade) realiza em imóveis de 
terceiros com o objetivo de otimizar o funcionamento 
da entidade é definido como um bem intangível.

(B) O ativo é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. 
É a parte positiva do patrimônio constituída pelas origens 
de recursos e, por isso, de natureza credora.

(C) O passivo é o conjunto de obrigações de uma entidade, é a 
parte negativa do patrimônio constituída pelas aplicações 
de recursos e, por isso, de natureza devedora.

(D) Bens são os valores a receber decorrentes da atividade 
da Empresa e que são necessários à realização do objeto 
social. Origina-se das operações realizadas, cotidianamente, 
do próprio funcionamento da empresa e, por isso, são 
normalmente chamados de créditos de funcionamento.

(E) Obrigações exigíveis são normalmente as obrigações 
da empresa para com seus investidores (proprietários) 
e se apresentam na forma de capital, reservas ou lucros 
acumulados para futuras distribuições ou aumento do capital.

QUESTÃO 27 ����������������������
A escrituração é uma técnica contábil que efetua os registros 
dos fatos contábeis por meio dos lançamentos contábeis. 
Sobre os fatos contábeis, assinale a alternativa correta.

(A) Fatos contábeis são os que ocorrem durante a gestão de 
uma entidade, mas que não alteram o seu patrimônio e 
por isso não devem ser objeto de escrituração.

(B) O registro de um fato contábil pode ou não alterar o 
valor do patrimônio líquido da empresa.

(C) Fatos contábeis permutativos, qualitativos ou 
compensativos são os que provocam alterações no 
valor do patrimônio líquido da empresa.

(D) Fatos contábeis modificativos ou quantitativos 
representam trocas entre elementos do ativo, do 
passivo, ou de ambos, porém, sem provocar alteração 
no patrimônio líquido.

(E) Os  fatos contábeis mistos não alteram o valor do 
patrimônio líquido da empresa, por envolverem 
simultaneamente um fato permutativo e um fato 
modificativo.

QUESTÃO 28 ����������������������

Conta é o nome técnico que identifica cada componente 
patrimonial (bem, direito ou obrigação), bem como 
identifica um componente de resultado (receita ou despesa). 
Sobre as contas, assinale a alternativa correta. 

(A) De acordo com a Teoria Personalística, também 
conhecida como “Teoria Econômica”, as contas 
representam valores materiais e são classificadas como 
Contas Integrais e Contas Diferenciais.

(B) A Teoria Patrimonialista considera o patrimônio 
como objeto da contabilidade e classifica as contas 
como Contas dos Agentes Consignatários, Contas dos 
Agentes Correspondentes e Contas do Proprietário.

(C) A Teoria Materialista, que é a teoria usualmente adotada no 
Brasil, considera como objeto da Contabilidade a relação 
jurídica entre as pessoas, personaliza as contas, classificando-
as como Contas Patrimoniais e Contas de Resultado.

(D) As contas do patrimônio líquido (capital, reservas, 
receitas e despesas) possuem o mesmo comportamento 
das contas do ativo, ou seja, são debitadas quando 
aumentam o seu valor em virtude do fato contábil e 
diminuem quando creditadas.

(E) As contas do passivo (obrigações), ao contrário das 
do ativo, diminuem quando debitadas e aumentam 
quando creditadas.

QUESTÃO 29 ����������������������
Conta contábil patrimonial é aquela utilizada para o registro 
e controle dos itens patrimoniais (ativos e passivos), ou seja, 
os bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. 
Sobre as contas patrimoniais, assinale a alternativa correta.

(A) Tanto as contas de passivo quanto as contas do 
patrimônio líquido têm natureza devedora.

(B) As contas de despesas aumentam o patrimônio líquido.
(C) A natureza do saldo das contas de receita é sempre credora.
(D) As contas de compensação são utilizadas para registrar 

não os atos (que são objeto das demais contas), mas os 
fatos administrativos relevantes dentro de entidade.

(E) Uma conta retificadora do ativo terá natureza devedora, 
bem como uma conta retificadora do passivo terá 
natureza credora. As contas retificadoras aumentam o 
saldo total do grupo em que aparecem.
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QUESTÃO 30 ����������������������

Sobre o plano de contas, assinale a alternativa correta.

(A) O plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes 
e normas que disciplinam as tarefas do setor contábil 
de uma entidade, uniformizando os seus registros 
contábeis, existindo um modelo padrão e único para o 
plano de contas contábeis.

(B) Manual de Contas é a relação das contas que serão 
utilizadas nos registros dos fatos administrativos 
decorrentes da gestão do patrimônio da entidade.

(C) O Elenco das Contas tem por função apresentar 
detalhes a respeito de cada conta, servindo de guia 
para o contabilista no registro de suas operações.

(D) Cada empresa deverá elaborar o seu plano de contas 
de acordo com suas necessidades e tendo em vista os 
princípios contábeis geralmente aceitos, as normas 
legais e a legislação específica do ramo de atividade 
da empresa.

(E) As contas de primeiro grau também são chamadas de 
contas analíticas, pois podem se subdividir em várias 
subcontas. Essas subcontas, que são as contas de 
segundo grau, também chamadas de contas sintéticas.

QUESTÃO 31 ����������������������

A escrituração é a técnica contábil encarregada de registrar 
as mutações patrimoniais em livros apropriados, com vistas 
a conservar a história da entidade e possibilitar o controle do 
patrimônio. Sobre a escrituração, assinale alternativa correta.

(A) Métodos de escrituração é a forma de registrar os 
fatos contábeis e se classificam em mecânico e 
informatizado.

(B) Os sistemas de escrituração contábil podem ser do tipo 
partida simples e partida dobrada.

(C) O Livro Diário é conceituado como um dos principais 
livros da escrituração contábil e requer formalidades 
intrínsecas (maneira de escriturar) e extrínsecas 
(relativas ao seu conteúdo).

(D) Seguir método uniforme de escrituração, de acordo 
com os princípios contábeis, é uma formalidade 
extrínseca do Livro Diário.

(E) Possuir Termos de Abertura e Encerramento, constando 
dados da empresa, número de ordem do livro e a 
quantidade de folhas, é uma formalidade intrínseca do 
Livro Diário.

QUESTÃO 32 ���������������
Os bens e direitos de natureza permanente sujeitam-se 
a depreciação, amortização ou exaustão, conforme suas 

características e considerando sua vida útil ou prazo de 
exercício. Sobre a depreciação, assinale a alternativa correta.

(A) O encargo de depreciação poderá ser computado 
no resultado do exercício, como custo ou despesa 
operacional, conforme a utilização do bem que sofre o 
desgaste seja em uma entidade industrial ou comercial.

(B) A depreciação não poderá ser deduzida para fins do 
Imposto de Renda, pela empresa que suporta o encargo 
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo 
com as condições de propriedade, posse ou uso do 
bem. A depreciação é apenas uma medida de caráter 
contábil e sem reflexos para fins tributários.

(C) Para fins da legislação fiscal (Imposto de Renda), o 
encargo de depreciação poderá ser computado no 
resultado do exercício a partir do mês em que o bem 
for adquirido, independente de ser posto em serviço ou 
em condições de produção.

(D) A conta devedora, Despesa de Depreciação, é conta 
retificadora e representa o encargo econômico 
suportado pela entidade, chamada também de encargo 
de depreciação.

(E) A conta credora, Depreciação Acumulada, é conta de 
resultado do bem sujeito à depreciação.

QUESTÃO 33 �����������������������

No decorrer da movimentação contábil de uma empresa, 
são realizados um grande número de lançamentos. Dessa 
forma, é possível que ocorram alguns erros que se não forem 
corrigidos tempestivamente, deixarão os saldos das contas 
irreais, trazendo reflexos nas demonstrações financeiras 
de modo que estas não espelharão a situação patrimonial 
real da empresa. Sobre a análise e conciliações contábeis, 
assinale a alternativa correta.

(A) A análise contábil consiste no cotejo de duas ou mais contas, 
com a finalidade de verificar se estão em conformidade ou a 
necessidade de ajustes entre as mesmas.

(B) A análise contábil se distingue da conciliação de 
contas, na qual um analista confere a consistência 
dos lançamentos registrados, decompondo-os e 
identificando suas naturezas.

(C) Valores lançados a maior ou a menor, troca de contas, 
inversão de contas, lançamento em duplicidade e 
omissão de lançamentos são erros não passíveis de 
correção, mesmo que sejam identificados antes do 
processo de encerramento da movimentação contábil.

(D) O estorno de lançamento e o lançamento complementar 
são os meios de correção utilizados, não podendo ser 
feito lançamento retificativo de contas.

(E) A análise e conciliações contábeis estão centradas 
em aspectos que já ocorreram, buscando encontrar 
conformidade e não causas de ineficiência operacional.
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QUESTÃO 34 ����������������������

O Balancete de Verificação é a relação das contas extraídas 
do Livro Razão em uma determinada data, com seus 
respectivos saldos, possibilitando chegar-se a vários 
resultados importantes para a Contabilidade de uma 
empresa, num dado período de tempo, bem como elaborar 
outros demonstrativos contábeis importantes. A respeito do 
Balancete de Verificação, assinale a alternativa correta.

(A) No Balancete de Verificação são listadas somente as 
contas de resultado.

(B) No Balancete de Verificação são listadas todas as 
contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado.

(C) O saldo de cada conta é representado apenas de acordo 
com o grupo a que pertence.

(D) Há somente uma maneira de se apresentar um 
Balancete de Verificação.

(E) O Balancete de Verificação não pode ser usado para 
fins externos à Entidade.

QUESTÃO 35 ����������������������

Sobre o objetivo e composição do Balanço Patrimonial, 
assinale a alternativa correta.

(A) O objetivo do Balanço Patrimonial é apresentar, de uma 
forma ordenada e padronizada, a situação econômica e 
financeira de uma empresa, a qualquer momento e de 
forma dinâmica.

(B) As contas do ativo devem ser dispostas em ordem 
crescente de liquidez.

(C) O patrimônio líquido é a parcela do patrimônio que 
representa a diferença entre os bens e direitos e as 
obrigações.

(D) O ativo imobilizado é formado pelo conjunto de bens 
e direitos necessários à manutenção das atividades da 
empresa, caracterizados por apresentar-se na forma 
tangível e apresentar maior conversibilidade.

(E) O Balanço Patrimonial representa as variações 
positivas e negativas do patrimônio, evidenciando a 
variação sofrida por sua situação líquida.

QUESTÃO 36 ����������������������
Sobre o objetivo e composição da Demonstração do 
Resultado do Exercício, assinale a alternativa correta.

(A) É a dinâmica da empresa que vislumbra os encaixes e 
desencaixes de recursos na produção/comercialização 
de um bem ou serviço e elucida a situação do 
patrimônio líquido.

(B) Na determinação do resultado do exercício serão 
computados as receitas e os rendimentos ganhos no 
período, quando possível a sua realização em moeda.

(C) As receitas e as despesas têm a propriedade de não 
alterar o patrimônio líquido.

(D) Na apuração do resultado do exercício, as contas de 
resultado são encerradas debitando as despesas e 
creditando as receitas.

(E) As receitas e despesas são temporárias, permanecem 
abertas apenas durante o período contábil ou exercício 
social. Ao final de cada período elas são encerradas e o 
resultado transferido para o patrimônio líquido.

QUESTÃO 37 ����������������������
A análise das demonstrações financeiras, também conhecida 
com análise das demonstrações contábeis, é um instrumento 
de grande validade como subsídio para o processo de tomada 
de decisão. Sobre a análise das demonstrações financeiras, 
assinale a alternativa correta.

(A) A análise por índices utiliza um conjunto de índices e 
consiste na confrontação entre os diversos grupos ou contas 
patrimoniais e de resultado, de forma que se estabeleça uma 
relação lógica, que possibilite a mensuração da situação 
econômica e financeira da empresa.

(B) A análise financeira possibilita a interpretação das 
variações do patrimônio e da riqueza gerada por sua 
movimentação.

(C) A Análise econômica possibilita a interpretação da 
saúde financeira da empresa, seu grau de liquidez e 
capacidade de solvência.

(D) A finalidade principal da análise vertical é apontar a 
variação de itens das demonstrações financeiras por 
períodos, a fim de caracterizar tendências sendo conhecida 
como análise de tendências ou análise de evolução.

(E) A análise horizontal é também conhecida por análise 
de estrutura e é importante para avaliar a estrutura de 
composição de itens e sua evolução no tempo.

QUESTÃO 38 ����������������������
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) foi tornada 
obrigatória para as companhias abertas pela Lei 11.638/2007, 
que alterou a Lei 6.404/1976. Sobre esta demonstração, 
assinale a alternativa correta.

(A) Na elaboração da DVA, as informações devem ser 
obtidas fora da contabilidade da empresa, e os valores 
informados devem ter como base o conceito de caixa e 
não o de competência.

(B) O valor adicionado bruto, um dos itens de totalização 
da DVA, deve contemplar a depreciação, a amortização 
e a exaustão do período.

(C) O valor adicionado não demonstra a contribuição 
da empresa para a geração de riqueza da economia, 
apenas o resultado do esforço conjugado de todos os 
seus fatores de produção restritos à empresa.

(D) É destinada a evidenciar, no âmbito da empresa e em 
termos macroeconômicos, o valor por ela agregado e 
sua distribuição aos beneficiários da renda nacional.

(E) A DVA evidencia somente os aspectos financeiros do 
valor adicionado.
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QUESTÃO 39 ����������������������

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é uma 
demonstração importante para a tomada de decisões 
gerenciais. Sobre seus objetivos e estrutura, assinale a 
alternativa correta.

(A) Não tem como objetivo avaliar alternativas de 
investimentos.

(B) Tem como objetivo certificar de que os excessos 
momentâneos de caixa estão sendo devidamente 
aplicados.

(C) Objetiva avaliar somente as situações presentes do 
caixa na empresa, posicionando-a para que não chegue 
a situações de iliquidez.

(D) Na área das atividades de financiamento, estas são 
explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da 
industrialização, comercialização ou prestação de 
serviços da empresa. Estas atividades têm ligação com 
o capital circulante líquido da empresa.

(E) Na área das atividades operacionais, estão os recursos 
obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio 
Líquido. Devem ser incluídos nestas atividades os 
empréstimos e financiamentos de curto prazo.

QUESTÃO 40 ����������������������

Sobre a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL), assinale a alternativa correta.

(A) Permite visualizar somente as mutações ocorridas 
nos lucros.

(B) A Lei das Sociedades por Ações aceita tanto a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
quanto a de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

(C) Evidencia a mutação do Patrimônio Líquido somente 
em termos das mutações internas.

(D) É menos completa do que da Demonstração de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados sendo, inclusive, 
uma coluna desta.

(E) É a representação sintética dos elementos que formam 
o patrimônio, evidenciando a equação existente 
entre os capitais obtidos e os aplicados no complexo 
patrimonial.

 QUESTÃO 41 ����������������������
Sobre os princípios fundamentais da Contabilidade, assinale 
a alternativa correta.

(A) O Princípio da Continuidade reconhece o Patrimônio 
como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 
Patrimônio particular no universo dos patrimônios 
existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade ou 
a uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos.

(B) O Princípio da Entidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro e, portanto, a 
mensuração e a apresentação dos componentes do 
patrimônio levam em conta esta circunstância.

(C) O Princípio da Prudência determina que os efeitos 
das transações e outros eventos sejam reconhecidos 
nos períodos a que se referem, independentemente do 
recebimento ou pagamento.

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

(E) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 
para produzir informações íntegras e tempestivas.

 

QUESTÃO 42 ����������������������

Sobre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
formalmente criado pela Resolução no 1055, de 7 de 
outubro de 2005, do Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC, assinale a alternativa correta.

(A) Não leva em conta a convergência da Contabilidade 
Brasileira às normas internacionais de contabilidade 
por ser uma entidade autônoma.

(B) Não possui autonomia em relação as entidades 
representadas.

(C) O Conselho Federal de Contabilidade não faz parte das 
entidades que compõem o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, sendo responsável apenas pela sua 
supervisão.

(D) As minutas de pronunciamentos técnicos serão 
obrigatoriamente submetidos a audiências públicas.

(E) Tem como objetivo estudar, preparar e emitir 
pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de 
Contabilidade, porém, a informações não podem ser 
divulgadas.
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QUESTÃO 43 ����������������������

Sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBCT 16), assinale a alternativa correta.

(A) O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público abrange todas as entidades do setor público.

(B) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
o controle das receitas públicas.

(C) As transações de natureza administrativa correspondem 
às transações originadas de fatos que afetam o 
patrimônio público, em decorrência, ou não, da 
execução de orçamento, podendo provocar alterações 
qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais.

(D) As transações de natureza econômica-financeira 
correspondem às transações que não afetam o 
patrimônio público, com o objetivo de dar cumprimento 
às metas programadas e manter em funcionamento as 
atividades da entidade do setor público.

(E) As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, sempre afetando o seu resultado.

QUESTÃO 44 ����������������������

Na gestão financeira, a análise dos resultados contábeis e 
financeiros é feita por meio de indicadores que têm por objetivo 
verificar tendências dos fatos e fornecer subsídios para o 
processo de tomada de decisão. Sobre a análise dos indicadores 
econômicos e financeiros, assinale a alternativa correta.

(A) Na análise comparativa é avaliada a situação da 
empresa em relação ao desempenho passado.

(B) A análise de série temporal envolve a comparação dos 
índices financeiros de diferentes empresas no mesmo 
instante, ou, mediante índices da empresa e os índices 
médios do setor industrial.

(C) Índices de atividade são índices usados para medir 
a velocidade, rapidez com que várias contas são 
transformadas em vendas ou caixa.

(D) Índices de lucratividade destacam a relação entre as 
fontes de capital da empresa, ou seja, o posicionamento 
do capital próprio frente ao capital de terceiros.

(E) Índices de endividamento são medidas que relacionam 
os retornos da empresa com as vendas, os ativos ou o 
patrimônio líquido.

QUESTÃO 45 ����������������������

Sobre a receita e a despesa pública, assinale a alternativa 
correta.

(A) O recolhimento da receita pública é caracterizado 
no momento em que os contribuintes comparecem 
perante aos agentes arrecadadores, a fim de liquidarem 
suas obrigações para com o Estado.

(B) O lançamento da receita pública é ato pelo qual os 
agentes arrecadadores entregam diariamente o produto 
da arrecadação ao Tesouro Público.

(C) Conceitua-se como receita pública derivada a 
resultante da cobrança de tributos pagos pelos 
contribuintes em razão de suas atividades, suas rendas 
e suas propriedades.

(D) O estágio da liquidação da despesa pública é uma 
reserva que se faz, ou garantia que se dá ao fornecedor 
ou prestador de serviços, com base em autorização e 
dedução da dotação respectiva de que o fornecimento 
ou serviço contratado será pago.

(E) O estágio de empenho da despesa pública consiste 
na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito, consistindo em uma auditoria de 
bens e serviços e tem a finalidade de apurar, dentre 
outros, os comprovantes da entrega do material ou 
prestação efetiva do serviço.

 QUESTÃO 46 ����������������������

Sobre a administração de contratos regidos pela Lei 
8.666/1993, assinale a alternativa correta.

(A) Os contratos não poderão ser alterados unilateralmente 
pela Administração, quando houver modificação do 
projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos, sendo necessário um acordo 
entre as partes.

(B) Quando conveniente a substituição da garantia de 
execução, o contrato pode ser alterado unilateralmente 
pela Administração.

(C) A repactuação é o procedimento que visa à estabilidade 
das condições da proposta em razão da ocorrência de 
variação de certos índices ou dos custos de produção 
ou, ainda, dos insumos utilizados.

(D) A revisão é o procedimento que visa à estabilidade 
da relação entre as obrigações da contratada e a 
retribuição da Administração, relacionada à ocorrência 
de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis.

(E) O reajuste é o procedimento de negociação entre a 
Administração e a contratada, que visa à adequação 
dos preços contratuais aos novos preços de mercado, 
exclusivamente aplicável aos contratos de prestação 
de serviços de natureza contínua.
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QUESTÃO 47 ����������������������

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) constitui-
se em mais um avanço na informatização da relação entre o 
fisco e os contribuintes. Sobre os objetivos e benefícios do 
SPED, assinale a alternativa correta.

(A) As informações que o contribuinte presta às diversas 
unidades federadas não são uniformizadas, pois cada 
unidade possui procedimentos específicos.

(B) Impossibilita a troca de informações entre os 
contribuintes.

(C) Aumenta o envolvimento involuntário em práticas 
fraudulentas.

(D) Aumento de custos administrativos.
(E) Promove a integração dos fiscos, mediante a 

padronização e compartilhamento das informações 
contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.

QUESTÃO 48 ����������������������

Sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), assinale a alternativa correta

(A) Tem como fato gerador a prestação (por empresa ou 
profissional autônomo) de serviços especificados em lei.

(B) A alíquota utilizada é a mesma em todos os Municípios.
(C) O Distrito Federal, embora tenha as mesmas atribuições 

dos Estados e dos Municípios não tem competência 
para instituí-lo.

(D) Os contribuintes do imposto são as empresas ou 
profissionais autônomos que contratam o serviço 
tributável.

(E) Em nenhuma situação pode-se atribuir às empresas 
ou  aos indivíduos que tomam os serviços, a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto.

 

QUESTÃO 49 ����������������������

O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
– SIASG auxilia a gestão das atividades de compra e 
contratações de serviços, no âmbito do Governo Federal. 
Assinale a alternativa que não corresponde a um módulo 
desse sistema.

(A) Módulo Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF.

(B) Módulo Catálogo Unificado de Materiais e Serviços – 
Catmat/Catserv.

(C) Módulo Legislação e Normas Aplicadas à Licitação 
SINAP.

(D) Módulo Sistema de Registro de Preços - SIREP.
(E) Módulo Divulgação Eletrônica de Compras - SIDEC.

QUESTÃO 50 ������������
O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
(SIASG) é constituído por módulos, que executam um 
conjunto de atividades necessárias ao processo de compras 
e contratações de serviços, no âmbito do Governo Federal. 
A conexão desses módulos em plataforma web com acesso 
na internet, se dá por meio do

(A) SIAFI.
(B) Portal Comprasnet.
(C) SICAF.
(D) SIAPE.
(E) Portal da Transparência.

rASCuNho


