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BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado 
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele 
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca 
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em 
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de 
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, 
quando aceitava resignado as decisões do seu médico, 
e começado a atuar como um adolescente questionador, 
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para 
o profi ssional que está do outro lado do estetoscópio. É 
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e 
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme 
consultório informal.
 As buscas por dados sobre doenças específi cas são 
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem 
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de 
marcar consulta com um especialista, e também depois de 
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo 
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a 
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado 
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer 
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a 
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um 
sem-número de dados errados sobre doenças circulando 
pela internet. A demanda por informações médicas levou 
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não 
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por 
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam 
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta 
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O 
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, 
nem sempre eles dispõem de repertório sufi ciente para 
digeri-los.
 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa 
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão 
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede 
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido 
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos 
que se comportam dessa forma podem ser acusados de 
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e 
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece 
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem 
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem 
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar 
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com 
o que o médico lhes diz, e que fi caram ainda mais difíceis 
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
 Por fi m, a internet está ajudando a estabelecer um 
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há 
informação colhida na rede que substitua a palavra fi nal 
de um bom especialista. Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação 
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de 
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo 
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento 
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a 
seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao 
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso 
a um volume maior de informações sobre seu quadro 
clínico, o que o tem tornado mais questionador.

(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, 
após pesquisar sobre sua doença na internet, os 
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e 
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca 
vai mudar.

(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus 
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação 
entre eles. Esta afi rmação pode ser comprovada no 
quarto parágrafo.

(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto 
os médicos que não conversam com seus pacientes 
como os pacientes que falam demasiadamente nos 
consultórios devem procurar a justiça para resolverem 
esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas 
por dados sobre doenças específi cas são as mais 
numerosas” signifi ca dizer que sites sobre dieta e 
nutrição não são acessados por internautas.

(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de 
informações sobre doenças em geral, nem tudo o 
que se encontra pode ser devidamente aproveitado, 
pois existem muitos dados imprecisos e informações 
equivocadas circulando na rede.

(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), 
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar 
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos 
esclarecimentos adicionais que fi zerem a seus pacientes.

(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, 
mais as pessoas deixam de procurar médicos e 
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao 
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está 
relacionada à pequena quantidade de informações 
sobre doenças circulando na internet.

II – A internet é um recurso extremamente maléfi co ao 
paciente, segundo os médicos.

III – Infere-se do trecho “Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas 
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do 
médico ser questionada.

IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre 
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por 
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, 
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente 
para que tomem juntos a decisão mais acertada para 
cada tipo de tratamento.

V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” 
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, 
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios 
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes 
adolescentes e jovens.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.
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QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas 
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – As expressões “repertório sufi ciente para digeri-los” 
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) 
estão empregadas em sentido conotativo.

II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o 
mesmo signifi cado de facilidade excepcional.

III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem 
à mesma norma de acentuação gráfi ca, assim como 
ocorre com “páginas” e “propósitos”.

IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o 
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas 
ocorrências, tem o mesmo signifi cado e pertence à 
mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 5

Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as 

pessoas com pouca instrução não são capazes de 
compreender o que os médicos dizem.

III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente 
revela que não mantém refeições regulares.

IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente 
sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda 

do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, 

um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, 

terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 

quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele 

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, 

ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de 

manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar 

o segundo, você fi nca uma vara de três palmos no lugar 

onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver 

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve 

ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 

assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo 

começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. 

Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças 

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

 Medicina que tem seus postulados como a das 

faculdades.

 Quem já não ouviu o doutor pontifi cando: “Não há 

doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que 

arde cura, o que aperta segura”.

 Por essa qualidade mortifi cante dos remédios se verá 

que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 

doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de 

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados 

(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado 

por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de 

dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 

da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante 

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo 

de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. 

Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, 

depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 

o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, 

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. 

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. 

Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 

descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 

sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos 

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho 

do céu é árido – sem fl ores, sem agüinhas brotando das 

pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 

é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as 

histórias populares.

 O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada 

para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o 

dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 

bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, 

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específi cos 

que as papilas da língua vão identifi cando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: Senhor, ano 2, n.º 16, 
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem 

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder 

curativo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” 

(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano 

médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas 

que receitava.

III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz 

efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a 

medicação só fará efeito se for usada juntamente com 

a medicina popular proposta.

IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu 

credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, V.

(C) F, F, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as 

estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” 

(linha 17) está relacionada à medicina popular.

(B)  A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) 

refere-se à medicina das faculdades.

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como 

uma fi gura que gosta de sofrer.

(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a 

discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque 

pode ser substituída por piscadinha discreta, sem 

acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da 

Constituição Federal.

(A) Descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – São usados para ajudar a descrever uma situação 

existente e para avaliar mudanças ou tendências 

durante um intervalo de tempo.

II – São produzidos com periodicidade defi nida e critérios 

constantes e revelam o comportamento de um 

fenômeno em dado período de tempo.

III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde 

estáveis em curto período de tempo.

IV – Não servem para descrever a freqüência de uma 

doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.

(B) formular políticas de saúde para a população de 

adolescentes do país.

(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população local.

(D) planejar, fi nanciar e normatizar as ações do SUS 

nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção correta.

I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos 

planos e programas de saúde.

II – Transformam as informações coletadas em dados, 

subsidiando o processo de tomada de decisões.

III – Podem ser informatizados ou manuais.

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente 

no setor saúde.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) V, F, V, F.
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QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção 

correta acerca da vigilância epidemiológica.

(A) É um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual ou coletiva, com a fi nalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos.

(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e 

degenerativas.

(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela 

porque são doenças cobertas pelo Regulamento 

Sanitário Internacional.

(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem 

a devida confi rmação laboratorial da doença não deve 

ser notifi cado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança 

e de adolescente defi nidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze 

a dezoito anos.

(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de 

quinze a dezoito anos.

(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a 

dezoito anos.

(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze 

a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma 

pessoa é defi nida como idosa, de acordo com o Estatuto 

do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

(A) 70 anos

(B) 65 anos

(C) 75 anos

(D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção 

correta.

(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em 

uma região.

(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo 

do tempo em uma região.

(C) Elevação estatisticamente signifi cativa da incidência 

de uma doença ou agravo, acima da norma observada 

anteriormente, em uma região.

(D) Redução signifi cativa do número de casos de uma 

doença ou agravo em uma região.
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QUESTÃO 16

A Economia é estudada em dois campos distintos: a 
macroeconomia e a microeconomia. Em relação a esses 
dois assuntos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – A macroeconomia estuda o nível de produção total de 
um país.

II – A macroeconomia estuda o nível geral de preços.
III – A microeconomia estuda os diversos tipos de mercado, 

como o monopólio e o oligopólio.
IV – A microeconomia estuda tanto o comportamento 

dos agentes econômicos como os compradores e 
vendedores de determinado produto.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, V, V.
(D) F, F, F, F.

QUESTÃO 17

De acordo com a lei da oferta, a curva de oferta torna-se 
ascendente da esquerda para a direita, ceteris paribus. 
A respeito desse assunto, é correto afi rmar que:

(A) quanto menor o preço do produto a ser ofertado, maior 
será a quantidade ofertada desse produto.

(B) o preço do produto a ser ofertado tem relação inversa 
com a quantidade ofertada desse produto.

(C) o preço do produto a ser ofertado tem relação direta 
com a quantidade ofertada desse produto.

(D) o preço do produto ofertado não tem relação com a 
quantidade ofertada desse produto.

QUESTÃO 18

A Contabilidade Nacional é o ramo da macroeconomia 
que tem por objeto de estudo as técnicas de mensuração 
da atividade econômica. Acerca desse assunto, relacione 
a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Corresponde à soma dos valores de todos os bens 
e serviços fi nais produzidos dentro do território 
econômico de um país.

II – É o valor de todos os bens e serviços produzidos por 
fatores de produção de propriedade de residentes no 
país, independentemente do território econômico em 
que esses recursos foram produzidos.

III – Corresponde ao Produto Interno Bruto menos a 
depreciação.

(   ) Produto Nacional Bruto (PNB)
(   ) Produto Interno Líquido (PIL)
(   ) Produto Interno Bruto (PIB)

A seqüência correta é:

(A) II, I, III.
(B) II, III, I.
(C) III, II, I.
(D) I, II, III.

QUESTÃO 19

Quanto à demanda de bens e serviços, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – A variação da demanda ocorre quando há modifi cação em 

alguns parâmetros como renda, hábitos dos consumidores, 

preços dos substitutos ou complementares, implicando 

o deslocamento da curva de demanda para a direita ou 

para a esquerda.

II – A variação da quantidade demandada ao longo da curva 

de demanda ocorre quando não há modifi cação nos 

parâmetros como renda e hábitos dos consumidores, 

mas, sim, alteração na variável independente preço.

III – Um dos fatores que causam o deslocamento da curva 

de demanda para a esquerda é a redução da renda 

disponível para gastos no período.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F.

(B) V, F, F.

(C) F, F, V.

(D) V, V, V.

QUESTÃO 20

A demanda de um bem depende de uma série de fatores. 

Sobre esse tema, julgue os itens abaixo e, em seguida,  

assinale a opção correta.

I – O preço dos insumos utilizados na produção é uma 

variável que infl uencia na demanda de um bem.

II – O preço do bem é uma das variáveis mais importantes 

para que o consumidor decida o quanto vai comprar; 

se o preço for considerado barato, provavelmente 

ele demandará maiores quantidades do que se for 

considerado caro.

III – As inovações tecnológicas que reduzam o custo de 

produção do bem ou propiciem sua produção em maiores 

quantidades ao mesmo custo tornarão sua demanda 

mais abundante.

IV – Os hábitos e gostos dos consumidores são variáveis 

que infl uenciam na demanda de um bem.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) III e IV.
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QUESTÃO 21

Considerando que o valor do PIB é o resultado do produto 
de três setores da economia, relacione a primeira coluna 
à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

I – É constituído pela produção agropecuária, tendo 
como principais componentes a produção agrícola, a 
produção da pecuária e a produção extrativa vegetal.

II – É constituído pela produção do setor industrial e 
tem como principais subsetores a indústria extrativa 
mineral (petróleo, ouro etc.), a indústria da construção 
civil (prédios, estradas, barragens etc.), a indústria 
de transformação (mecânica, eletrônica, têxtil etc.) e 
serviços industriais de utilidade pública (energia elétrica, 
saneamento etc.).

III – É constituído pelo setor de serviços, tendo como 
principais subsetores: transportes e comunicações, 
setor governo (exceto empresas estatais), comércio, 
saúde e educação (privadas), turismo, entre outros.

(   ) setor primário
(   ) setor terciário
(   ) setor secundário

A seqüência correta é:

(A) I, III, II.
(B) II, III, I.
(C) I, II, III.
(D) III, I, II.

QUESTÃO 22

No que diz respeito à contabilidade nacional, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) As variações positivas de estoques da economia 
ocorrem quando a produção não é totalmente vendida 
no período. O excesso da produção sobre as vendas 
representa bens que foram consumidos no período e 
que, portanto, não estarão disponíveis para consumo 
futuro.

(B) A soma dos investimentos líquidos com a variação de 
estoques é denominada investimento total.

(C) O termo investimento bruto é utilizado em Economia 
para designar a compra de bens de capital novos pelas 
empresas com o objetivo de ampliar ou melhorar a 
sua capacidade produtiva. Os investimentos brutos 
representam um acréscimo ao estoque de capital da 
economia.

(D) Numa economia fechada (sem exportações e 
importações) e sem governo, a produção de bens 
fi nais (bens prontos para o consumo) terá apenas duas 
utilizações: ou será consumida pelas famílias (bens de 
consumo) ou será acumulada pelas empresas (sob a 
forma de bens de capital e variações de estoques).

QUESTÃO 23

No que se refere à moeda, assinale a opção correta.

(A) Para exercer a função intermediária de trocas, a moeda 
necessita ter um valor intrínseco, ou ser lastreada em 
metal precioso, não sendo sufi ciente ter a confi ança e 
a aceitação geral pelos agentes econômicos.

(B) Os valores dos bens e serviços transacionados na 
economia, sendo expressos em quantidade de moeda, 
por meio dos respectivos preços, está relacionado com 
a função reserva de valor.

(C) A moeda-papel tem por característica ser um moeda 
representada por um papel, mas que é lastreada 
integralmente em metal precioso.

(D) A moeda escritural ou bancária nada tem a ver com os 
depósitos do público nos bancos comerciais.

QUESTÃO 24

Ainda em relação à moeda, assinale a opção INCORRETA.

(A) A moeda é um ativo fi nanceiro que, entretanto, não 
rende juros porque não é uma forma de captação de 
poupanças, já que pode ser utilizada de imediato para 
comprar bens e serviços.

(B) A oferta monetária é o total de moeda que o público tem 
à sua disposição para o pagamento de transações.

(C) O papel-moeda em circulação equivale ao total do 
papel-moeda emitido mais o dinheiro que se encontra 
no caixa do Banco Central.

(D) Os meios de pagamento são ativos que não podem 
ser usados instantaneamente, tendo em vista que 
têm restrições para pagamentos de dívidas em moeda 
nacional.

QUESTÃO 25

 A Macroeconomia trata dos somatórios das transações 
que são realizadas pelas entidades que intervêm no processo 
produtivo da economia, denominados de agregados. As 
entidades que realizam as transações econômicas são 
classifi cadas em quatro grandes categorias: empresas, 
famílias, governo e o resto do mundo.

Considerando as quatro categorias citadas, relacione 
a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – São entidades produtoras de bens e serviços. Para 
efetuar suas atividades produtivas, compram os 
serviços dos fatores de produção (terra, capital e 
trabalho), pagando por eles uma remuneração pelo 
seu uso.

II – São entidades que fornecem os serviços dos fatores 
de produção às outras entidades, recebendo em troca 
uma remuneração pelo seu uso.

III – Essa entidade é constituída pelos órgãos da chamada 
Administração Direta, seja em nível federal, estadual ou 
municipal, que prestam serviços que são consumidos 
pela coletividade em conjunto, tais como a segurança 
nacional, o serviço de polícia, a educação gratuita, 
entre outros.

IV – Compreende todas as entidades que pratiquem atos 
econômicos com o país para o qual se está elaborando 
a Contabilidade Nacional e que tenham sua residência 
fora das fronteiras geográfi cas deste.

(   ) Governo
(   ) Famílias
(   ) Resto do mundo
(   ) Empresas

A seqüência correta é:

(A) I, III, IV, II.
(B) III, II, I, IV.
(C) III, II, IV, I.
(D) IV, II, III, I.

QUESTÃO 26

Quanto à infl ação, assinale a opção INCORRETA.

(A) Há defl ação quando a taxa de infl ação é decrescente, 
ou seja, quando o ritmo de crescimento dos preços foi 
decrescente.

(B) A defl ação ocorre quando há queda do nível geral de 
preços da economia.

(C) A infl ação é defi nida como sendo uma alta persistente 
do nível geral de preços ao longo do tempo.

(D) A taxa de infl ação mede o ritmo da alta persistente do 
nível geral de preços ao longo do tempo.
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QUESTÃO 27

Com relação aos regimes de concorrência, julgue os 

itens abaixo e, em seguida, assinale opção correta.

I – O monopólio ocorre quando existe um grande 

número de vendedores para um grande número de 

compradores.

II – A concorrência perfeita existe quando há um grande 

número de vendedores para um grande número de 

compradores.

III – Na concorrência perfeita, o produto oferecido não é 

homogêneo, ou seja, todos os vendedores oferecem 

um produto diferenciado por marca, qualidade etc.

IV – O oligopólio ocorre quando existe um pequeno 

número de vendedores para um grande número de 

compradores.

Estão certos apenas os itens:

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

QUESTÃO 28

A respeito do equilíbrio do consumidor, assinale a opção 

INCORRETA.

(A) O consumidor alcança o seu equilíbrio quando 

maximiza a sua satisfação, respeitada a sua restrição 

orçamentária, ou seja, baseia-se na sua racionalidade: 

o consumidor, sendo racional, tentará obter, dentro do 

seu orçamento, o máximo de satisfação possível.

(B) Entende-se por efeito-preço uma modifi cação da 

posição de equilíbrio do consumidor, decorrente de 

alteração nos preços de um dos bens e da sua renda 

disponível. Esse efeito caracteriza uma modifi cação 

na ordem das compras do consumidor em função 

de modifi cação nos preços dos bens e na sua renda 

disponível.

(C) Entende-se por efeito-renda a modifi cação na posição 

de equilíbrio do consumidor, que decorre de uma 

variação na sua renda disponível, mantidos constantes 

os preços dos bens. Em geral, agindo racionalmente, 

e se houve um aumento de sua renda, o consumidor 

comprará maiores quantidades dos bens, desde que os 

preços não sofram alteração.

(D) O efeito-substituição demonstra como o consumidor 

realoca suas compras quando se modifi cam os preços 

relativos dos bens, independentemente de haver uma 

modifi cação direta na sua renda. Mostra, portanto, 

como os consumidores comprarão mais dos bens cujos 

preços relativos baixaram, com o objetivo de substituir 

os que fi carem relativamente mais caros.

QUESTÃO 29

No que se refere à teoria da produção, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – Na economia, os fatores de produção são classifi cados 
em terra, capital e trabalho. A função-produção é a 
relação técnica existente entre a produção de um 
bem e as combinações desses fatores que podem 
ser utilizadas para o desenvolvimento do processo 
produtivo.

II – Se o fator de produção terra permanecer fi xo, ou seja, 
sua quantidade utilizada na produção de um cultivo 
permanecer constante, e o fator de produção trabalho 
permanecer variável, tem-se uma função de produção 
de curto prazo.

III – Quando todos os fatores de produção são considerados 
variáveis, ou seja, as empresas têm condições de mudar 
a quantidade utilizada de todos eles, é caracterizada 
uma função de produção de longo prazo.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F.
(B) V, F, V.
(C) F, F, F.
(D) V, V, V.

QUESTÃO 30

O patrimônio de uma empresa é constituído por

(A) bens, direitos e patrimônio líquido.
(B) bens, direitos e passivo circulante.
(C) bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa 

ou a uma entidade.
(D) ativo, circulante, obrigações e patrimônio líquido.

QUESTÃO 31

Considerando as fórmulas de Partida de Diário lançadas 
no Livro Diário, relacione a primeira coluna à segunda e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – São partidas simples que contêm apenas uma conta a 
débito e apenas uma conta a crédito.

II – São partidas compostas de mais de uma conta a débito 
e apenas uma conta a crédito.

III – São partidas compostas de apenas uma conta a débito 
e mais de uma conta a crédito.

IV – São partidas compostas de mais de uma conta a débito 
e mais de uma conta a crédito.

(   ) Partidas de 1.ª fórmula
(   ) Partidas de 2.ª fórmula
(   ) Partidas de 3.ª fórmula
(   ) Partidas de 4.ª fórmula

A seqüência correta é:

(A) I, III, II, IV.
(B) II, IV, III, I.
(C) III, II, IV, I.
(D) IV, II, I, III.
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QUESTÃO 32

Acerca dos lançamentos a débito e a crédito no Livro 
Diário, assinale a opção INCORRETA.

(A) Toda vez que houver a compra de móveis e utensílios 
à vista, deve-se debitar a respectiva Conta Móveis e 
Utensílios e creditar a Conta Caixa.

(B) Toda vez que houver a compra de móveis e utensílios 
a prazo, deve-se debitar a respectiva Conta Móveis e 
Utensílios e creditar a Conta Contas a Pagar.

(C) Para registrar a depreciação de um veículo, credita-
se a Conta Veículos e debita-se a Conta Depreciação 
acumulada.

(D) Toda vez que houver uma venda à vista de móveis e 
utensílios, deve-se debitar a respectiva Conta Caixa e 
creditar a Conta Móveis e Utensílios.

QUESTÃO 33

A respeito da demonstração do resultado do exercício 
(DRE), julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – As contas que formam a DRE não são contas de 
resultado, isto é, contas de receita e despesa, mas, 
sim, contas patrimoniais.

II – A conta abatimento sobre vendas é conta redutora da 
Receita Operacional Bruta (ROB).

III – A conta ICMS sobre vendas (ICMS s/VENDAS) faz 
parte da DRE.

IV – A receita na venda de um ativo permanente imobilizado 
é uma receita operacional.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) III e IV.

QUESTÃO 34

A apuração do resultado do exercício (ARE) é uma 
conta transitória que consiste em verifi car, por meio 
da confrontação entre receitas e despesas, se a 
movimentação do patrimônio da empresa apresentou 
lucro ou prejuízo no período. Em relação a esse assunto, 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Para se chegar ao Resultado do Exercício, primeiro 
pode ser feito um Balancete de Verifi cação, composto 
por contas cujos saldos serão extraídos do Livro 
Razão.

II – A Conta ARE receberá, a seu débito, os saldos das 
Contas de Despesas e, a seu crédito, os saldos das 
Contas de Receitas.

III – O resultado da Conta ARE, sendo positivo (as receitas 
superarem as despesas), deverá ser transferido para 
a Conta Lucros Acumulados.

Estão certos os itens

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

QUESTÃO 35

Considere que um contador faz um lançamento no Livro 
Diário referente a um depósito em dinheiro no valor de 
R$ 500,00 na conta-corrente de uma empresa. Nesse 
contexto, assinale a opção correta.

(A) O lançamento foi feito debitando a Conta Banco c/
Movimento e creditando a Conta Caixa.

(B) O lançamento foi feito debitando a Conta Caixa e 
creditando a Conta Banco c/movimento.

(C) As Contas Caixa e Banco c/movimento são contas de 
resultado.

(D) As Contas Caixa e Banco c/movimento não fazem 
parte do Grupo Ativo Circulante.

QUESTÃO 36

O lançamento de uma operação no Livro Diário é 
denominado Partida de Diário. Assinale a opção que 
apresenta os requisitos necessários para elaborar esse 
lançamento.

(A) Conta a ser debitada e conta a ser creditada e o valor.
(B) Local e data da ocorrência do fato e o histórico (relato) 

do fato.
(C) Conta a ser debitada e conta a ser creditada e o 

histórico do fato.
(D) Local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada 

e conta a ser creditada, o histórico do fato e o valor.

QUESTÃO 37

Considerando as contas de resultado e as contas 
patrimoniais, relacione a primeira coluna à segunda e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – contas patrimoniais
II – contas de resultado

(   ) descontos obtidos
(   ) estoques de mercadorias
(   ) ICMS a recuperar
(   ) aplicação de liquidez imediata
(   ) energia
(   ) custo das mercadorias vendidas

A seqüência correta é:

(A) I, II, II, II, I, I.
(B) II, I, I, I, II, II.
(C) II, I, II, II, I, II.
(D) I, II, I, I, II, I.

QUESTÃO 38

Acerca dos relatórios contábeis obrigatórios, a Lei das 
Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/1976) obriga as 
Sociedades Anônimas (S.A.) a elaborar, com base na 
escrituração contábil, as demonstrações fi nanceiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio 
da companhia. A respeito desse assunto, assinale a 
opção correta.

(A) As S.A. são obrigadas a elaborar o Balanço Patrimonial 
e a Demonstração do Resultado do Exercício.

(B) As S.A. são obrigadas a elaborar o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração 
das Origens e Aplicações de Recursos.

(C) As S.A. são obrigadas a elaborar o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração 
das Origens e Aplicações de Recursos.

(D) As S.A. são obrigadas a elaborar o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e 
a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
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QUESTÃO 39

A conta que representa uma obrigação é:

(A) seguros a vencer.

(B) adiantamento de clientes.

(C) aluguéis ativos.

(D) seguros.

QUESTÃO 40

No que se refere ao tributo, assinale a opção 

INCORRETA.

(A) O tributo não precisa ser instituído por lei.

(B) O tributo é vinculado quando sua arrecadação é 

destinada para um fi m específi co, sendo a taxa um 

exemplo de tributo vinculado.

(C) O tributo é não-vinculado quando a sua arrecadação 

não tem um fi m específi co, a exemplo do imposto.

(D) O tributo torna-se fi scal quando o Estado arrecada 

valores para o bem geral da coletividade.

QUESTÃO 41

Considerando os principais tributos existentes no Brasil, 

assinale a opção INCORRETA.

(A) É competência da União instituir o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI).

(B) O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, 

de quaisquer bens e direitos, é uma espécie de 

tributo que compete aos estados e ao Distrito Federal 

instituir.

(C) Compete à União instituir o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS).

(D) A Contribuição de Melhoria, decorrente de obras 

públicas, é uma espécie de tributo que o município 

pode instituir.

QUESTÃO 42

Acerca da elaboração do orçamento da União, relacione 

a primeira coluna à segunda.

I – Local de elaboração do orçamento, cujo órgão central 

é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

II – Responsável pela coordenação, consolidação e 

supervisão da elaboração orçamentária.

III – Responsável, em última análise, pela programação e 

execução orçamentária.

(   ) Unidade orçamentária

(   ) Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

(   ) Secretaria de Orçamento Federal

A seqüência correta é:

(A) II, I, III.

(B) I, III, II.

(C) III, II, I.

(D) III, I, II.

QUESTÃO 43

No que se refere ao orçamento da União, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, fi carem 
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
mediante créditos suplementares e especiais, com 
prévia e específi ca autorização legislativa.

II – A Constituição Federal veda o início de programa ou 
projetos não incluídos no orçamento anual.

III – O presidente da República poderá enviar emenda 
ao Congresso Nacional para propor modifi cação nos 
projetos de lei relativos ao orçamento anual, enquanto 
não iniciada a votação, na comissão mista permanente 
de senadores e deputados.

Estão certos os itens

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

QUESTÃO 44

Acerca do orçamento da União, assinale a opção 
correta.

(A) As emendas que propõem despesa no projeto de lei do 
orçamento anual serão aceitas desde que indicados os 
recursos para viabilizá-las.

(B) Poderão ser anuladas dotações que envolvem 
gastos com pessoal e encargos, serviço da dívida e 
transferências tributárias intergovernamentais.

(C) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 
aos projetos que o modifi quem somente podem ser 
aprovadas caso sejam incompatíveis com o plano 
plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(D) A Constituição Federal autoriza a realização de 
operações de créditos que excedam ao montante das 
despesas de capital.

QUESTÃO 45

De acordo com a Constituição Federal, a lei que 
estabelece o orçamento anual da União é de iniciativa 
do presidente da República. Em relação a esse assunto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A lei orçamentária anual compreende o orçamento 
fi scal, o orçamento de investimento e o orçamento da 
seguridade social.

II – O orçamento fi scal envolve o orçamento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto.

III – O orçamento de investimento refere-se aos Poderes 
da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F.
(B) V, F, V.
(C) V, F, F.
(D) F, V, V.
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QUESTÃO 46

Considere que, em um supermercado, 20% das pessoas 

que o freqüentam são homens e as outras 8.000 pessoas 

são mulheres. Quantas pessoas, ao todo, freqüentam 

esse supermercado?

(A) 7.000

(B) 8.000

(C) 9.000

(D) 10.000

QUESTÃO 47

Considere que Carmem tenha comprado um carro por 

R$ 2.000,00. Dois dias após a compra, ela vendeu o 

mesmo carro por R$ 7.000,00. O percentual de lucro que 

Carmem obteve com a venda do carro foi de

(A) 150%.

(B) 250%.

(C) 350%.

(D) 450%.

QUESTÃO 48

Considere que uma camisa custe R$ 50,00 e tenha sido 

vendida por R$ 130,00. O percentual do lucro obtido com 

a venda da camisa foi de

(A) 160%.

(B) 170%.

(C) 180%.

(D) 190%.

QUESTÃO 49

Ana Maria fez um empréstimo em um banco no valor de 

R$ 3.000,00. O prazo para pagamento do empréstimo 

foi acertado em 3 anos, à taxa de juros simples no valor 

de 20% ao ano. O valor dos juros simples a ser pago por 

Ana Maria será de

(A) R$ 1.500,00.

(B) R$ 1.600,00.

(C) R$ 1.700,00.

(D) R$ 1.800,00.

QUESTÃO 50

Marta aplicou um capital de R$ 4.000,00 à taxa de 30% 

ao ano pelo prazo de 4 anos. O montante a ser resgatado 

ao fi nal do prazo de aplicação será de 

(A) R$ 8.600,00.

(B) R$ 8.700,00.

(C) R$ 8.800,00.

(D) R$ 8.900,00.


