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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Por que os médicos erram 

 

Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte. 

 

Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade 

da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à 

negligência ou ao excesso de confiança nas próprias 

habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente 

fatais. 

 

1) “Conheço este tipo de paciente” 

O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado 

pela aparência e pelo estado emocional do paciente. 

2) “Acabei de ver outro caso como este” 

O médico é influenciado pela última experiência ou por um 

caso que o marcou muito. 

3) “Preciso fazer alguma coisa” 

O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza 

do problema. 

4) “Adoro este paciente” 

O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave 

quando gosta muito do paciente. 

 

01-Segundo o texto: 

 

A. Os erros médicos acontecem por fatores internos 

como carga de trabalho extenuante e má formação 

profissional. 

B. O erro médico é um grande problema porque sempre 

tem consequências fatais. 

C. Além dos fatores que são geralmente apontados como 

causadores de erro médico, pode haver outros a ser 

considerados. 

D. O erro médico acontece principalmente porque o 

profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico. 

E. É impossível para o médico agir rápido e dar um 

diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de 

erros. 

 

02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟ 

Com essa consideração, o autor quis dizer que: 

 

A. O médico é o único profissional que pode errar. 

B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção 

por ser o único que provoca a morte. 

C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos 

aquele que provoca a morte. 

D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de 

profissionais médicos, o resultado pode ser 

irreversível e trágico. 

E.  É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles 

são humanos. 

 

 

 

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O 

termo sublinhado indica que: 

 

A. Os fatores podem levar à morte.  

B. Os fatores causam doenças irreversíveis. 

C. Os fatores podem ser ignorados. 

D. Os fatores podem ser potencializados. 

E. Os fatores  potenciais podem ser eliminados. 

 

04- “Conheço este tipo de paciente” 

 O médico se baseia em estereótipos.‟ 

 

Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a 

alternativa: 

 

A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito 

generalizada, formada somente na comparação com 

padrões fixos e preconcebidos. 

B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem 

alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do 

que pela própria realidade. 

C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum. 

D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos. 

E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias, 

mais sutis. 

 

05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟: 

 

A. Lâmpada e ônibus. 

B. Relógio e horário. 

C. Paradisíaco e dicionário. 

D. Típico e grátis. 

E. Países e periféricos.  

 

06- Nas palavras extenuante e negligência  as letras X e G 

muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as 

letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão 

corretamente escritas e têm  o mesmo som que as destacadas 

acima? 

 

A. Exame e magestade  

B. Experiência e agitação 

C. Explicação e gipe 

D. Expecial e gema 

E. Fixo e magia 

 

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por 

um caso que o marcou muito.” 

No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU 

faz com que elas estabeleçam uma relação de: 

 

A. Explicação 

B. Conclusão 

C. Negação 

D. Alternância 

E. Adição 
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da 

natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a 

alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença? 

 

A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza 

da natureza do problema. 

B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da 

natureza do problema. 

C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da 

natureza do problema. 

D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da 

natureza do problema. 

E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter 

certeza da natureza do problema. 

 

 
 

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu 

texto, o autor procurou: 

 

A. Fazer rir 

B. Informar 

C. Receitar 

D. Omitir 

E. Criticar 

 

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A 

palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica: 

 

A. Uma omissão da oração anterior. 

B. A explicação para um termo da oração anterior. 

C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da 

oração anterior.  

D. O motivo da ação da oração anterior. 

E. A finalidade da ação presente na oração anterior. 

 

11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO 

houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o 

quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro 

realmente não traz felicidade, mas manda buscar. 

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo – 

praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de 

odalisca. 

C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios 

anteriores Val se rendeu aos conhecimentos 

automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar 

um carro novo. 

D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária 

eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val 

sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e 

botas. 

E. Adoro potência?  Disparou Val ao fechar a compra do 

carro de 1,5 milhão de reais. 

 

12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou 

concordância? 

 

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o 

Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como 

preceito copiar como forma de difundir conhecimento. 

B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas, 

que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me 

imitem, assim como eu imito Cristo”. 

C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja, 

compartilhar informação por meio de downloads de 

CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso 

signifique infringir a legislação sobre direitos autorais. 

D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores 

ainda não teve problemas com a justiça. 

E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso, 

tentam preservar nossas identidades por muito tempo”, 

diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos 

de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da 

Igreja e um de seus fundadores. 

 

Consolo na praia  
 

Vamos, não chores 

A infância está perdida 

Mas a vida não se perdeu 

O primeiro amor passou. 

O segundo amor passou. 

O terceiro amor passou. 

Mas o coração continua. 

Perdeste o melhor amigo. 

Não tentaste qualquer viagem. 

Não possuis casa, navio, terra. 

Mas tens um cão. 

Algumas palavras duras 

Em voz mansa, te golpearam. 

Nunca, nunca cicatrizam. 

Mas e o humor? 

A injustiça não se resolve. 

A sombra do mundo errado 

Murmuraste um protesto tímido. 

Mas virão outros. 

Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho. 
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o 

acento grave na ocorrência da crase. Qual? 

 

A. Mas a vida não se perdeu. 

B. A sombra do mundo errado. 

C. Algumas palavras duras. 

D. A injustiça não se resolve. 

E. A infância está perdida. 

 

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois 

sentimentos diferentes. Quais são? 

 

A. Desconsolo e esperança. 

B. Medo e alegria. 

C. Sono e insônia. 

D. Amizade e solidão. 

E. Sede e saciedade. 

 

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e 

ruins na vida do homem. A principal característica desses 

acontecimentos é que: 

 

A. Sempre são alegres. 

B. Nunca se acabam. 

C. Não duram para sempre. 

D. Trazem apenas felicidade. 

E. Servem de motivos para protestar. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16- Segundo a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, as obras e 

os serviços somente poderão ser licitados quando: 

 

I. Houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados 

em participar do processo licitatório. 

II. Existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários. 

III. Houver previsão de recursos orçamentários que 

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 

obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

17- Segundo a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, não 

poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários: 

 

I. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica. 

 

II. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

III. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. I, II e III.  

D. III apenas.  

E. I e II apenas.  

 

18- Conforme a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, nos 

projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 

considerados principalmente os seguintes requisitos:  

 

I. Segurança. 

II. Funcionalidade e adequação ao interesse público. 

III. Economia na execução, conservação e operação. 

IV. Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

execução, conservação e operação. 

V. Facilidade na execução, conservação e operação, sem 

prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço.  

 

A. I, II, III, IV e V.  

B. I e II apenas.  

C. II e III apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

19- De acordo com a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 as 

compras, sempre que possível, deverão:  

 

I. Atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia 

oferecidas. 

II. Ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado. 

IV. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 

para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade. 

V. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos 

e entidades da Administração Pública. 

 

A. I e II apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. I, II, III, IV e V.  

D. I, II, III e IV apenas.  

E. II, IV e V.  
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20- São modalidades de licitação: 

 

I. Concorrência. 

II. Tomada de preços. 

III. Convite. 

IV. Concurso. 

V. Leilão. 

 

A. I, II, III, IV e V.  

B. I, II e III apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e V apenas.  

E. I, II, III e IV apenas.  

 

21- É dispensável a licitação:  

 

I. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

II. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial 

ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

III. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e 

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas; 

IV. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços ou normalizar o abastecimento.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. I, II, III e IV.  

E. II, III e IV apenas.  

 

22- Conforme a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, é inexigível 

a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

 

I. I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência 

de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 

do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a 

obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes. 

II. II - para a contratação de serviços técnicos enumerados 

no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação. 

 

III. III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

23- De acordo com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a 

documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 

I. Registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

II. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

III. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; 

IV. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

 

A. I e II apenas.  

B. I e III apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. II e IV apenas.  

E. I, II e III apenas.  

 

24- Segundo a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a 

documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de __________ da data de 

apresentação da proposta.  

 

A. Um mês.  

B. Dois meses. 

C. Três meses. 

D. Quatro meses. 

E. Cinco meses.  
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25- Segundo a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, quando 

permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas, exceto: 

 

A. Comprovação do compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 

B. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que 

deverá atender às condições de liderança, 

obrigatoriamente fixadas no edital. 

C. Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 

31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-

se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos 

valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 

individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 

compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 

empresas assim definidas em lei. 

D. Participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou 

isoladamente.  

E. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 

praticados em consórcio, tanto na fase de licitação 

quanto na de execução do contrato. 

 

26- Assinale a alternativa incorreta:  

 

A. A contabilidade societária tem como foco principal o 

patrimônio e as suas avaliações, de tal forma que a 

principal peça é o balanço patrimonial. 

B. Porém, na contabilidade pública, o mais relevante é o 

balanço de resultados, que trata da despesa e da 

receita, ou seja, de que forma foi arrecadado o 

dinheiro e como foi aplicado. 

C. A lei também passou a dar uma maior importância e 

visibilidade à contabilidade. 

D. A Contabilidade Pública registra a previsão da receita 

e a fixação da despesa, estabelecidas no Orçamento 

Público aprovado para o exercício, escritura a 

execução orçamentária da receita e da despesa, faz a 

comparação entre a previsão e a realização das receitas 

e despesas, controla as operações de crédito, a dívida 

ativa, os valores, os créditos e obrigações, revela as 

variações patrimoniais e mostra o valor do patrimônio. 

E. N.d.a.   

 

27- De acordo com a Lei Complementar Federal n° 116/2003, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A. O imposto incide também sobre o serviço proveniente 

do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado 

no exterior do País. 

 

 

 

 

 

B. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os 

serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao 

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento 

de mercadorias. 

C. O imposto de que trata esta Lei Complementar incide 

ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização 

de bens e serviços públicos explorados 

economicamente mediante autorização, permissão ou 

concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou 

pedágio pelo usuário final do serviço. 

D. A incidência do imposto depende da denominação 

dada ao serviço prestado. 

E. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem 

como fato gerador a prestação de serviços constantes 

da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 

atividade preponderante do prestador. 

 

28- De acordo com a Lei Complementar Federal n° 116/2003, o 

imposto não incide sobre: 

 

I. As exportações de serviços para o exterior do País; 

II. A prestação de serviços em relação de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades 

e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 

gerentes-delegados; 

III. O valor intermediado no mercado de títulos e valores 

mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 

principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 

operações de crédito realizadas por instituições 

financeiras.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

29- De acordo com a Lei Complementar Federal n° 116/2003, o 

serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no 

local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas 

nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: 

 

I. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do 

serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele 

estiver domiciliado.        

II. Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e 

outras estruturas 

III. Da execução da obra      

IV. Da demolição 

V. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e 

congêneres.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II, III, IV e V.   
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D. III e V apenas.  

E. I, II e IV apenas.  

 

30- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

a Lei Complementar Federal n° 116/2003.  

 

(   )  A LC 116/03 já nasce com a difícil missão de tentar 

uniformizar as milhares de leis municipais que regem 

o ISS, especialmente no tocante à determinação do 

fato gerador, base de cálculo, contribuinte, etc.  

(   )  O Imposto sobre Serviços da Qualquer Natureza (ISS 

ou ISSQN) é um tributo de competência municipal 

incidente sobre os serviços elencados em lei 

complementar, excetuados os serviços de 

comunicação e de transporte interestadual e 

intermunicipal, tributados pelo ICMS. 

(   )  O contribuinte do ISS é o prestador de serviço, mesmo 

que esta não seja a atividade preponderante do 

prestador.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F  

B. V – V – F  

C. V – V – V  

D. F – F – F  

E. F – V – V  

 

31- Julgue os itens a seguir:  

 

I. A função controle é de suma importância, haja vista a 

necessidade da salvaguarda de ativos, principalmente 

em se tratando de entidades comerciais, que estão em 

constante competição para conquista de mercado.  

II. O controle visa, também, ao acompanhamento do 

planejamento, pois não bastam bons planos se no 

momento da execução abandonam-se todos os 

critérios científicos empregados na sua elaboração, 

sendo necessário um controle rigoroso para a sua 

eficaz execução.  

III. Através dos relatórios contábeis é comunicada a 

situação da entidade que, utilizados adequadamente, 

servirão de parâmetros (orientação) para um criterioso 

e adequado planejamento, bem como verificar e 

acompanhar se o que foi planejado está sendo 

executado, e se as metas traçadas estão sendo 

atingidas.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e III.  

D. I e II apenas.  

E. III apenas.  

 

 

 

 

 

32- São as pessoas (físicas ou jurídicas) interessadas nas 

informações prestadas pela Contabilidade, dentre elas:  

 

I. A pessoa física cujo patrimônio esteja sendo 

contabilizado;  

II. Os acionistas, sócios ou proprietários de pessoas 

jurídicas;  

III. Administradores de pessoas jurídicas;  

IV. Governo – com base na contabilidade das empresas 

impõe tributação às mesmas e realiza análise global 

da economia do país.  

 

A. I e II apenas.  

B. I, II, III e IV.  

C. II e III apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I e II apenas.  

 

33- É o registro dos fatos (pelo método das partidas dobradas) 

que influenciam o patrimônio de uma entidade e deve ser feito 

em ordem cronológica (dia, mês e ano) e em grupos de fatos 

homogêneos de modo que possam identificar um determinado 

componente patrimonial. 

 

A. Escrituração 

B. Demonstrações contábeis 

C. Análise de balanço  

D. Auditoria 

E. Financiamento  

 

34- Julgue os itens a seguir:  

 

I. A principal finalidade da Contabilidade é registrar a 

movimentação do patrimônio de uma entidade, quer 

qualitativa ou quantitativamente, a fim de fornecer 

informações úteis aos usuários e interessados.  

II. O patrimônio se movimenta em função dos 

acontecimentos que ocorrem diariamente como as 

compras, as vendas, os pagamentos, os recebimentos etc.  

III. A Contabilidade poderá fornecer informações sobre a 

situação do patrimônio. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

35- É técnica que se utiliza de métodos e processos científicos 

(estatísticos) na decomposição, comparação e interpretação do 

conteúdo das demonstrações contábeis, para a obtenção de 

informações analíticas. 

 

A. Escrituração 

B. Demonstrações contábeis 

C. Análise de balanço  

D. Auditoria 

E. Financiamento  
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36- Assinale a alternativa incorreta sobre Contabilidade: 

  

A. O patrimônio das Entidades é autônomo em relação 

aos demais patrimônios, podendo a entidade dispor 

dele, livremente dentro do ordenamento jurídico e 

racionalidade econômica e administrativa. 

B. Qualitativamente o patrimônio é analisado pela 

natureza de seus elementos, como caixa, valores a 

receber e a pagar expressos monetariamente (moeda), 

máquinas, estoques de materiais ou mercadorias, 

participações societárias etc. 

C. Interessa à Contabilidade a particularização e a 

individualização de cada componente, devendo-se 

decompor os termos coletivos como máquinas, por 

exemplo, pois é objeto da Contabilidade o 

acompanhamento individual de cada um dos 

componentes de elementos coletivos.  

D. Para fazermos a escrituração nos valemos do método 

das partidas dobradas, o que consiste em fazer o 

lançamento contábil de forma dupla. 

E. N.d.a.  

 

37- Julgue os itens a seguir sobre Contabilidade:  

 

I. Quando falamos em equação, matematicamente e 

também em Contabilidade, estamos nos referindo a uma 

igualdade, e esta igualdade sempre ocorrerá quando os 

lançamentos contábeis forem efetuados de forma correta 

dentro do método das partidas dobradas.  

II. O balanço patrimonial é um dos mais importantes 

demonstrativos contábeis, através do qual podemos 

identificar, em um determinado momento, a situação 

patrimonial e financeira de uma pessoa jurídica. 

III. As empresas industriais possuem, de modo geral, ativo 

fixo mais elevado do que empresas comerciais, o que 

leva a concluir que em termos relativos essas empresas 

têm um percentual maior de seu capital aplicado no Ativo 

Permanente, como também é chamado.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

38- São os direitos da empresa derivados de operações de 

empréstimos. Constituem, de forma geral, operações anormais, 

por isso, são classificados a longo prazo, salvo nas empresas 

que operam no mercado financeiro como instituições 

financeiras, nas quais essas operações são normais. 

 

A. Créditos de Financiamento. 

B. Créditos de Funcionamento. 

C. Débitos de Financiamento. 

D. Débitos de Funcionamento. 

E. Passivo Real. 

 

 

39- Decorre do princípio da competência. Por este regime 

devemos reconhecer as receitas e despesas no exercício em que 

ocorrerem seus fatos geradores, independentemente do 

pagamento ou do recebimento. As entidades com fins lucrativos 

são obrigadas a adotar este regime na apuração de seus 

resultados e no adequado reconhecimento das receitas e 

despesas.   

 

A. Regime de competência. 

B. Regime de atividade. 

C. Regime burocrático.  

D. Regime de caixa.  

E. Regime especial.  

 

40- É o capital que os acionistas/sócios se comprometem a 

entregar à pessoa jurídica para sua constituição e/ou aumento 

do capital social, se já constituída, passando a ser uma 

obrigação dos sócios/acionistas perante a empresa. 

  

A. Capital autorizado.  

B. Capital de giro.  

C. Capital subscrito.  

D. Capital a integralizar.  

E. Capital próprio.  

 


