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Questão 1 – INDEFERIDO  

A presente questão se trata da interpretação do texto 1. O texto apresenta a seguinte afirmação:  

“Além de ser rico em ferro, o fígado do tambaqui possui ALTA biodisponibilidade. De acordo com os 
pesquisadores, isso significa que o alimento tem alta capacidade de absorção pelo organismo.” 

Pela interpretação desta frase concluímos que biodisponibilidade é o mesmo que capacidade de 
absorção pelo organismo, o que torna incorreta a alternativa “B” (Além das vísceras do tambaqui serem 
ricas em ferro, este é facilmente absorvido devido a sua biodisponibilidade.), onde o correto seria dizer: “Além 
das vísceras do tambaqui serem ricas em ferro, este é facilmente absorvido pelo organismo.”; ou; “Além das 
vísceras do tambaqui serem ricas em ferro, este possui ALTA biodisponibilidade”; Pois ele não é facilmente 
absorvido devido a sua biodisponibilidade, uma vez que biodisponibilidade significa capacidade de absorção 
que pode ser alta, ou baixa. 

Analisando ainda a mesma frase do texto 1, verificamos que o fígado do tambaqui possui alta 
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biodisponibilidade e o texto também afirma que em teste feito com ratos, por meio de dieta a base da farinha 
deste fígado, que é uma parte do tambaqui, sua biodisponibilidade foi verificada, o que torna verdadeiro a 
alternativa “C” (Através da pesquisa em ratos, foi verificado a alta biodisponibilidade da farinha feita com partes 
do peixe tambaqui.). 

Questão 3 – INDEFERIDO  

Não há argumento lógico em dizer que o termo pesquisa está relacionado ao teste em ratos. A pesquisa 
se refere à produção de uma farinha a partir do fígado e vísceras de tambaqui. E há outra incoerência na 
alternativa, ela fala de ratos alimentados com dietas especiais, isto pode ser interpretado como mais de uma 
dieta. A afirmativa fica ambígua. O texto deixa claro que é uma dieta à base de farinha de fígado e farinha de 
brânquias de tambaqui. É bem específica. A alternativa B está incorreta.   
 
A alternativa D é a alternativa correta. No trecho em questão, o estudo refere-se à farinha do fígado e vísceras 
do Tambaqui. Há incoerência em dizer que é só de fígado. E ainda, é possível ficar na dúvida. Que fígado? 
Há prejuízo para o entendimento a falta de palavras, sendo erro de coesão e de coerência.  
 
Diferença entre Coesão e Coerência 
Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum o 

fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. 

A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata da 

articulação externa e mais profunda da mensagem. 

https://www.todamateria.com.br/coesao-e-coerencia/ 

Questão 5 – INDEFERIDO  

Na frase “A biodisponibilidade do ferro foi testada em ratos” a locução verbal “foi testada” afirma que 
houve o teste desta biodisponibilidade em ratos, se substituirmos esta locução por “tinha sido testada” o 
sentido da frase passa a afirmar que o teste já havia sido feito no passado (A biodisponibilidade do ferro tinha 
sido testada em ratos). O termo correto, onde a frase mantem o mesmo sentido é “testou-se”, pois na 
substituição o termo aponta que houve o teste desta biodisponibilidade em ratos, assim como na locução 
verbal “foi testada” (A biodisponibilidade do ferro testou-se em ratos). 

Foi: Ação de existir, de possuir existência: ele foi uma boa pessoa; ele foi ator. 

Tinha: Forma do PASSADO do verbo ter: não tinha dinheiro e não fui à festa. 

Questão 6 – INDEFERIDO  

A palavra resíduos quando acentuada, assume a seguinte separação em sílabas: 

Re – sí – duos = sendo assim, a mesma é classificada como paroxítona terminada em ditongo 
crescente, como solicitado no enunciado da questão. 

 

Definição de Resíduo 
Classe gramatical: adjetivo e substantivo masculino 
Separação silábica: re-sí-duo 
Plural: resíduos  
 

Questão 7 – INDEFERIDO  

   A palavra mais possui várias funções morfológicas. Porém a função morfológica da letra B não é a mesma 
do texto, linha 4. 

    Um dos peixes mais consumidos no Amazonas 
    A palavra mais tem a função morfológica de advérbio. O advérbio mais modifica o adjetivo consumidos.  
    Na alternativa C, a palavra mais também modifica o adjetivo dificultoso. Tendo a mesma função 

morfológica do exemplo do texto.  

https://www.todamateria.com.br/coesao-e-coerencia/
https://www.dicio.com.br/residuos/
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        Nada será mais dificultoso que vê-la partir. 
        Na alternativa A, a palavra mais modifica o substantivo pessoas, sua função morfológica é de 

pronome. Este modifica o substantivo intensificando seu valor.  
        Mais pessoas desistiram de viajar na crise. 
        Na alternativa B, a palavra mais modifica o substantivo voluntários, sua função morfológica é de 

pronome. Este modifica o substantivo intensificando seu valor. 
         Precisa-se de mais voluntários para o projeto. 
 
Mantém-se a resposta gabaritada. Observe as referências de sites e gramáticos de prestígio. 

    O que é e onde usar “Mais” 

    A palavra “mais” tem ainda mais função do que “mas”, ela pode ser um substantivo, conjunção      ou adverbio de 

intensidade, preposição, ou um pronome indefinido. O “mais” tem o significado de intensidade, maior característica ou 

quantidade ou excesso, mas também pode indicar uma adição. Veja os exemplos do uso do “mais”. 

 Ele é o rapaz mais inteligente da sala. 

 Seis mais um é igual a sete. 

 Não estou entendendo mais nada. 

 Quanto mais gente, melhor. 

 Ele não pode fazer mais que isso. 

https://www.gramatica.net.br/duvidas/mas-e-mais/ 

 
Pronomes Indefinidos Adjetivos 
Qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. 

São eles: cada, certo(s), certa(s). Por exemplo: 

Cada povo tem seus costumes.  
Certas pessoas exercem várias profissões. 

Note que: 
Ora são pronomes indefinidos substantivos, ora pronomes indefinidos adjetivos: 

algum, alguns, alguma(s), bastante(s) (= muito, muitos), demais, mais, menos, muito(s), muita(s), nenhum, nenhuns, 
nenhuma(s), outro(s), outra(s), pouco(s), pouca(s), qualquer, quaisquer, qual, que, quanto(s), quanta(s), tal, tais, 
tanto(s), tanta(s), todo(s), toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias. 

Por exemplo: 

Poucos vieram para o passeio.  
Poucos alunos vieram para o passeio. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf50.php 

Advérbios tradicionalmente integrados nesta classe: 

assaz (bastante, suficientemente), bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, 
tanto, pouco. 

Veja outros exemplos: 

 muito = Ele é muito forte 
 pouco = Estudar pouco não é bom. 
 mais = Bata mais forte! 

https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-de-intensidade/ 

https://www.gramatica.net.br/duvidas/mas-e-mais/
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf50.php
https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-de-intensidade/
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A Nomenclatura Gramatical Brasileira distingue as seguintes classificações: 

 Advérbios de afirmação: sim, certamente, efetivamente, realmente, etc.; 
 Advérbios de dúvida: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, etc.; 
 Advérbios de intensidade: bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, quanto, quão, quase, 

tanto, tão, etc.; 

 A classificação dos advérbios se pauta pelos valores léxicos e semânticos das palavras ou ainda por 

critérios funcionais. No primeiro caso, os advérbios são denotados pelas classificações listadas acima 

(tempo, lugar, por exemplo). Já no critério classificatório funcional, os advérbios se apresentarão pelo 

caráter demonstrativo (aqui, aí, então, agora), relativo (onde, como, quando, etc), 

e interrogativos(quando?, onde?, como?) 

https://www.infoescola.com/portugues/adverbios/ 

Adjetivo- Grau comparativo de superioridade 

mais… que ou mais… do que 

 Letícia é mais agitada que Mateus. 
 Letícia é mais agitada do que Mateus. 

https://www.normaculta.com.br/adjetivos-comparativos-o-grau-comparativo-dos-adjetivos/ 

   Superlativo Absoluto: ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada, sem relação com outros 
seres. Apresenta-se nas formas: 

     Analítica: a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade (advérbios). Por 
exemplo: 

O secretário é muito inteligente. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf39.php 

 

Moderna Gramática Portuguesa- Evanildo Bechara-Pág-242 

 

https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-de-afirmacao/
https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-de-duvida/
https://www.infoescola.com/portugues/adverbios-de-intensidade/
https://www.infoescola.com/portugues/adverbios/
https://www.normaculta.com.br/adjetivos-comparativos-o-grau-comparativo-dos-adjetivos/
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf39.php
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Moderna Gramática Portuguesa- Evanildo Bechara-Pág- 142. 

Significado de Consumido 
Adjetivo 
Gasto; que foi completamente utilizado: energia consumida. Preocupado; que está absorvido moral ou fisicamente por 

algo ou alguém: vizinho consumido pelo ódio. Diz-se do alimento que foi ingerido: alguns alimentos não devem ser 

consumidos após o prazo de validade. Diz-se daquilo que foi comprado e muito usado: pediu a devolução dos objetos 

consumidos. Destruído; que foi devastado, aniquilado ou queimado: mata consumida pelo fogo. 

https://www.dicio.com.br/consumido/ 

Significado de Dificultoso 
Adjetivo  
Cheio de dificuldades; complicado. De difícil realização; árduo, laborioso, difícil. Que é penoso, doloroso, que causa 

sofrimento; desagradável. Etimologia (origem da palavra dificultoso). De dificultar dificult + oso. 

https://www.dicio.com.br/dificultoso/ 
 

Questão 8 – DEFERIDO  
A questão deve ser anulada por não ter uma resposta correta que contemple o enunciado. “À base” é uma 

locução prepositiva, de acordo com a literatura consultada. Porém locuções conjuntivas são geralmente 
formadas de locuções adverbiais ou advérbios seguidos de preposição. A crase em locuções prepositivas 
ou locuções adverbiais são igualmente obrigatórias nos casos citados abaixo.  

A crase e as locuções prepositivas 

A crase deve ser empregada junto a algumas locuções prepositivas. 

As locuções prepositivas seguidas de palavra feminina e que puderem vir acompanhadas 
por determinantes (artigo, por exemplo), exigem o acento grave indicativo da crase. 

Exemplos: 

1. Requeremos o material junto a coordenadoria . [Inadequado] 

Requeremos o material junto à coordenadoria. [Adequado] 

https://www.dicio.com.br/consumido/
https://www.dicio.com.br/dificultoso/
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/crasedefinicao.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/determinantes.htm
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2. Não procurei por você devido a total falta de tempo. [Inadequado] 

Não procurei por você devido à total falta de tempo. [Adequado] 

São exemplos de locuções prepositivas formadas pela preposição "a": 

 junto a 
 devido a 
 em frente a 
 graças a 

Existem locuções prepositivas cuja preposição "a" aparece no início da locução e, em geral, terminam pela 
preposição "de". O emprego da crase junto a essas locuções é igualmente obrigatório, mesmo se a 
locução não vier expressa na oração. 

Exemplos: 

1. Os gabinetes da empresa, diziam, estavam a beira do caos. [Inadequado] 

Os gabinetes da empresa, diziam, estavam à beira do caos. [Adequado] 

2. E eu continuei a espera de uma vaga... [Inadequado] 

E eu continuei à espera de uma vaga... [Adequado] 

3. Ele proclama a Carlos Gardel! [Inadequado] 

Ele proclama à Carlos Gardel! [Adequado] 

...[locução prepositiva implícita: à maneira de Carlos Gardel] 

São exemplos de locuções prepositivas formadas pela preposição "a": 

 à beira de 
 à espera de 
 à maneira de 
 à moda de 
 à procura de 
 à base de 

 
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/acraseeaslocucoesprepositivas.htm 

Locução prepositiva x Locução adverbial 

Não raro, confunde-se locução prepositiva e locução adverbial, devido à utilização de palavras idênticas na 
formação da expressão. 

Uma locução prepositiva exerce a função de preposição, ao passo que uma locução adverbial exerce a 
função de advérbio. 

Uma regra prática para determinar essa distinção em nível formal é procurar pelo último elemento da 
locução. Se o último termo for uma preposição, trata-se de uma locução prepositiva; se esse último termo for 
um advérbio, estamos diante de uma locução adverbial. 

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/acraseeaslocucoesprepositivas.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/preposicao.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/adverbio.htm
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Exemplos: 

1. Ele disse que entraria em contato dentro de poucos minutos. [locução prepositiva] 

...[dentro: advérbio] 

...[de: preposição] 

2. O aspecto da casa era outro por dentro. [locução adverbial] 

...[por: preposição] 

...[dentro: advérbio] 

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/locucaoprepositivaxlocucaoadverbial.htm 
 
Crase nas locuções 
Acentua-se, geralmente, o a ou as de locuções formadas de substantivos femininos: 
Locuções adverbiais 
À direita, à esquerda, à força [..] 
 
Locuções prepositivas 
À custa de, à espera de, à força de [...] 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla-Pág.282 

 

 
Moderna Gramática da Língua Portuguesa-Evanildo Bechara-PÁG.252 
 

IV - Usa-se acento indicativo de crase: 
  

1) Em locuções femininas [prepositivas, conjuntivas, adverbiais (exceto as que indicam 
instrumento)]. 

O carro dobrou à esquerda. 
Os turistas ficaram à beira da estrada. 
À medida que crescemos, entendemos melhor o mundo. 
 
https://www.recantodasletras.com.br/gramatica/733162 
 

 

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/locucaoprepositivaxlocucaoadverbial.htm
https://www.recantodasletras.com.br/gramatica/733162
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Questão 10 – INDEFERIDO  

Concordância Verbal  
Em expressões fracionárias, o verbo deve concordar com o numerador (o número que aparece acima do 
traço) da fração. 
Exemplo: 

No município de Tajuí, 1/3   dos eleitores é homem , ou seja, 2/3 são mulheres. 

Na alternativa D da questão, a frase ficou da seguinte forma: “Só um quarto dos alunos foram aprovados 
no exame.”, o que, de acordo com a norma culta está incorreto, pois o correto seria: “Só um quarto dos 
alunos foi aprovados no exame”, pois o verbo deve concordar com o numerador do sujeito. 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO - TARDE 

Questão 2 – INDEFERIDO  
No enunciado da questão temos: 

Questão 2 - Sobre o texto podemos afirmar que: 

I. De acordo com a personagem Valdirene, todas as pessoas do gênero masculino falam demais. 

II. De acordo com a personagem Valdirene, todos os humanos falam demais. 

No terceiro parágrafo, podemos observar o texto traz afirmações bem específicas sobre o assunto: 
“Vocês falam demais, disse Valdirene. Queria dizer vocês, os humanos, mas o marido não entendeu; 
pensou que eram vocês, os homens.”  

Por meio da interpretação do texto, podemos verificar que Valdirene queria dizer que todos os humanos 
falam demais, e sendo assim, a afirmativa I está incorreta, pois afirma que de acordo com a personagem 
todas as pessoas do gênero masculino falam demais, automaticamente, excluindo o gênero feminino. Ainda 
no texto o autor completa “mas o marido não entendeu, pensou que eram vocês, os homens.”, ou seja, o 
marido, que pensou que ela estava falando de todos os homens, estava errado. Sendo assim, somente a 
segunda afirmativa está correta, como foi colocado pela banca. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

 

Questão 6 – DEFERIDO  
A palavra “MENOS” foi usada equivocadamente no enunciado, constituindo erro material, por esse motivo a 
questão deve ser anulada. Em um texto argumentativo o autor deve defender sua opinião por meio de 
argumentos. Não é possível quantificar se a letra D é menos ou mais. Ela configura uma opinião que será 
defendida em seguida por argumentos. Podemos classificar se os trechos são argumentos ou se não são 
argumentos, mas não se ele são “mais” ou “MENOS”. 
 
       A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, para que esse tenha a opinião ou o 

comportamento alterado. 

      Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. 

      No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, esses serão as provas que apresentaremos, com o 

propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/a-argumentacao.htm 
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Significado de Menos 
Advérbio 
A menor quantidade de algo; de intensidade reduzida: trabalhando em casa, canso menos; naquela loja sempre pago 

menos. 

Num ponto inferior a; abaixo de: meus avós têm menos de 60 anos.[Gramática] Dá início ao grau comparativo; expressa 

o que é pior ou inferior em relação aos demais: tinha menos direitos que os demais.[Gramática] Dá início ao grau 

superlativo, o menor grau de: seu trabalho menos problemático foi o de português. 

substantivo masculino O menor grau de: o prefeito vai investir o menos aceitável.[Matemática] O sinal representativo 

de uma diminuição (-). 

pronome indefinido O menor valor de: o município terá menos investimento 

.preposição Com a exclusão de: canto tudo, menos ópera.[Matemática] O resultado de uma subtração: dois menos dois 

é igual a zero. 

locução adverbial Ao menos, pelo menos, no mínimo. 

locução conjuntiva A menos que, salvo se. Etimologia (origem da palavra menos). Do latim minus. 

Sinônimos de Menos 
Menos é sinônimo de: exceto, aquém, senão, afora 
https://www.dicio.com.br/menos/ 
Significado de Ideia 
substantivo feminino 
Representação mental de algo: ideia do bem. Noção aproximada de alguma coisa: tenho uma vaga ideia disso.  

Ponto de vista; opinião: construir uma ideia de alguém.  

Entendimento mental; pensamento: viver segundo suas ideias; a ideia de uma sociedade construída de modo justo.  

Inspiração, concepção literária ou artística: foi uma ideia de gênio.  

Intenção determinada; vontade certa: mudar de ideia. 

Lembrança: tenho ideia de já ter visto isso.  

Resultado esperado; recurso, expediente: ocorreu-lhe uma ideia feliz.  

Sistema ideológico ou filosófico, doutrina: as ideias de Platão. 

 Expressão 
Ideia fixa. Pensamento dominante e obsessivo: está com a ideia fixa de perseguição. Ideia geral. Conceito: apresentei a 

ideia geral do projeto. 

https://www.dicio.com.br/ 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO - MANHÃ 

 
Questão 13 – INDEFERIDO 
 Quando resolvemos a equação dada na questão utilizando a fórmula de Báskara, chegamos a dois 
resultados, 3 e 4, porém quando a equação é substituída por 3 o denominador fica com valor ZERO, o que 
não pode ocorrer, ou seja, o conjunto solução da equação deve ser diferente de TRÊS (x ≠ 3), sendo assim, 
somente o 4 se enquadra como solução. 

 
𝑥 + 4

2𝑥 − 6
=

𝑥

𝑥 − 3
 

 
3 + 4

2.3 − 6
=

3

3 − 3
 

 

7

0
=

3

0
                

 
 

Nome  Inscrição Vaga 
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https://www.dicio.com.br/exceto/
https://www.dicio.com.br/aquem/
https://www.dicio.com.br/senao/
https://www.dicio.com.br/afora/
https://www.dicio.com.br/menos/
https://www.dicio.com.br/
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RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO - TARDE 

 

Questão 14 – INDEFERIDO  

 
-x² + 3x - 2 = 0 

 
 

 
INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO - MANHÃ 

Questão 27 – INDEFERIDO 

       No enunciado da questão temos: 

         Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas: 

A primeira frase da questão “No Microsoft Office Word 2007 é possível fazer leitura de arquivos com a 
extensão PDF”, é uma afirmativa falsa, pois para fazer a leitura de um arquivo em PDF devemos utilizar outros 
programas como o Adobe Reader, pois o Word não faz este tipo de leitura. No Word é possível converter o 
arquivo em PDF, porém a frase não afirma que é possível converter em PDF e sim fazer a leitura. 

 
 

INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – TARDE 

 

 

Questão 27 – DEFERIDO  

A questão apresenta duas alternativas INCORRETAS (“B” e “D”) como é solicitado no enunciado.  

Questão 27 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o correio eletrônico (internet): 

B) Cada mensagem de e-mail pode conter arquivos anexados a ela, mas esses arquivos não podem 
conter qualquer formato. 

D) O e-mail padrão tem formato conta@empresa.com.br, sendo que o @ pode ser substituído pelo sinal 
de adição(+) e alguns servidores. 

Nome  Inscrição Vaga 

Ellen Keyla de Oliveira  1334259 05 - RECEPCIONISTA 

Nome  Inscrição Vaga 

Emanuelly Stefani Pereira Martins  1335567 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Nome  Inscrição Vaga 

Ellen Keyla de Oliveira  1334259 05 - RECEPCIONISTA 

Nome  Inscrição Vaga 

Larice de Cassia Evangelista  1313745 05 - RECEPCIONISTA 
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A alternativa B se encontra incorreta, pois os arquivos anexados no e-mail podem sim conter qualquer 
formato, e a alternativa D também se encontra incorreta pois afirma que o @ pode ser substituído por alguns 
servidores, o que somente estaria correto se afirmasse que o @ pode ser substituído pelo sinal de adição (+) 
em alguns servidores. 

Questão anulada. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Questão 12 – INDEFERIDO  

Amortização da dívida é uma conta diferente de amortização de empréstimo, pois uma caracteriza uma 
despesa e outra uma receita, como pode ser verificado por meio dos artigos abaixo. 

Diante destas informação podemos verificar que somente a alternativa “A” está correta, pois é a única 
que apresenta uma receita e uma despesa, respectivamente, como pede o enunciado da questão. 

 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 

Despesas com o pagamento do principal e da atualização monetária e cambial referente a operações 
de crédito internas e externas contratadas. 

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=437 
 
 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
Fonte de receita que corresponde à amortização, inclusive dos valores relativos à correção monetária, 

de empréstimos concedidos. 
 

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=437 
 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTABILIZAÇÃO 

As contas de Empréstimos e Financiamentos registram as obrigações da entidade junto a instituições 
financeiras do País e do Exterior, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou para capital 
de giro. 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/emprestimosefinanciamentos.htm 

 
 
 
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Joelson Henrique do Carmo  1334558 04 - CONTADOR 

Nome  Inscrição Vaga 

Lucas Silva Batista  1329460 04 - CONTADOR 

Nome  Inscrição Vaga 

Marco Antônio Pires Coelho  1317946 04 - CONTADOR 

Nome  Inscrição Vaga 

Niziana Fernanda Romana Gomes da Silva 1327058 04 - CONTADOR 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/emprestimosefinanciamentos.htm
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Questão 15 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “D” 

 CAPÍTULO III 

Da Despesa 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio EMPENHO. 

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome 
do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular LIQUIDAÇÃO. 

 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 

e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

Art. 64. A ordem de PAGAMENTO é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga. 

Os estágios da Despesa Pública são empenho, liquidação e pagamento, conforme verificado por meio 
da legislação Vigente no Brasil, Lei nº 4.320/1964 e Lei complementar nº101, de 4 de maio de 2000, 
alternativa “D”. 

Questão 27 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “D” PARA “B” 

Mistos diminutivos: envolvem duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de despesa 
(venda com prejuízo, diminui PL). Ex.: recebimento de duplicatas com desconto, pagamentos de duplicatas 
com juros, reforma de dívida com juros, etc. 

 
DÉBITO             CRÉDITO 
PL                           PL/P 
A/P/D                             A 
 
Pagamento de duplicata no valor de $ 400,00, com incidência de juro de 15%. 
1. Sai obrigação (Duplicatas a Pagar) ==> Diminui o Passivo ==> -P 
2. Sai dinheiro (Caixa) ===> Diminui o Ativo ===> - A 
3. Há uma despesa (Juros Passivos) ===> Diminui o PL ===> - PL 
 
Gabarito correto letra B. 
 

Questão 28 – INDEFERIDO  

6.2 Escrituração contábil 

Escrituração contábil é a técnica utilizada para o registro dos fatos contábeis. É feita por meio de 
lançamentos em livros destinados ao registro das operações que afetam o patrimônio. Os lançamentos são 
efetuados por intermédio do método das partidas dobradas (a todo débito corresponde crédito de igual 
valor). O valor lançado a débito de uma ou mais contas deve ser correspondido por crédito de igual 
valor em uma ou mais contas, patrimoniais e/ou de resultado. 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade básica. Rio de Janeiro, 2009. 
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