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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- São contas de reserva constituídas pela apropriação de 

lucros da companhia. Representam lucros reservados e 

constituem garantia e segurança adicional para a saúde 

financeira da companhia, porque são lucros contabilmente 

realizados, que ainda não foram distribuídos aos sócios ou 

acionistas. Conforme a Lei das Sociedades por Ações. A 

reserva estabelecida para dar proteção ao credor. Pode ser 

utilizada apenas para compensar prejuízos e incrementar o 

capital social. É a única OBRIGATÓRIA. 

 

A. Reserva Legal. 

B. Reserva Estatutária. 

C. Reserva para Contingências.  

D. Reserva de Retenção de Lucros. 

E. Reserva de incentivos Fiscais. 

 

17- São procedimentos para Elaboração do Balanço:  

 

I. Ao término do exercício, como se faz em todos os 

meses, procede-se ao levantamento do balancete 

de verificação, com o objetivo de conhecer os 

saldos das contas do razão e conferir sua exatidão. 

II.  No balancete são relacionadas todas as contas 

utilizadas pela empresa, quer patrimoniais quer de 

resultado, demonstrando seus débitos, créditos e 

saldos. 

 

 

 

III.  As contas do balancete, no fim do exercício, 

sejam patrimoniais ou de resultado, nem sempre 

representam, entretanto, os valores reais do 

patrimônio, naquela data, nem as variações 

patrimoniais do exercício, porque os registros 

contábeis não acompanham a dinâmica 

patrimonial no mesmo ritmo em que ela se 

desenvolve. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

18- Grupo de contas que englobavam recursos aplicados 

em todos os bens ou direitos de permanência duradoura, 

destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu 

empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa 

finalidade.  

 

A. Ativo permanente.  

B. Ativo circulante.  

C. Ativo não circulante.  

D. Amortização.  

E. Ativo diferido.  

 

19- Ocupa-se do estudo e registro dos fatos administrativos das 

pessoas de direito privado, tanto as físicas quanto as jurídicas, 

além da representação gráfica de seus patrimônios, dividindo-se 

em civil e comercial. 

 

A. Contabilidade civil. 

B. Contabilidade privada.  

C. Contabilidade pública.  

D. Contabilidade atípica. 

E. N.d.a.  

 

20- São os que combinam fatos permutativos com fatos 

modificativos, logo podem ser aumentativos (combinam fatos 

permutativos com fatos modificativos aumentativos), ou 

diminutivos (combinam fatos permutativos com fatos 

modificativos diminutivos). 

 

A. Fatos modificativos.  

B. Fatos administrativos. 

C. Fatos mistos.  

D. Fatos permutativos.  

E. N.d.a.  

 

21- Obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no 

decorrer do exercício seguinte; duplicatas a pagar, contas a 

pagar, títulos a pagar, empréstimos bancários, imposto de renda 

a pagar, salários a pagar. 

 

A. Passivo circulante.  

B. Passivo descoberto.  

C. Passivo exigível. 

D. Passivo não circulante.  

E. N.d.a. 
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22- São Bens Depreciáveis, exceto:  

 

A. Edifícios e construções (a partir da conclusão e início 

de utilização, o valor da edificação deve ser destacado 

do valor do terreno).  

B. Projetos florestais destinados a exploração dos 

respectivos frutos. 

C. Bens móveis e imóveis utilizados no desempenho de 

atividades de contabilidade. 

D. Os bens imóveis utilizados como estabelecimento 

da administração. 

E. Terrenos, salvo em relação a melhoramentos ou 

construções. 

 

23- Assinale a alternativa que apresenta um Bem Não-

depreciável:  

 

A. Os veículos do tipo caminhão, caminhonete de cabine 

simples ou utilitário, 

as bicicletas e motocicletas utilizadas pelos 

cobradores, compradores e vendedores, nas atividades 

de cobrança, compra e venda, bem como os utilizados 

nas entregas de mercadorias. 

B. Prédios ou construções não alugados nem utilizados 

pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou 

destinados a revenda. 

C. Os veículos utilizados no transporte 

coletivo de empregados. 

D. Os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e processos. 

E. Os bens móveis e imóveis próprios, locados 

pela pessoa jurídica, e que tenham a locação como 

objeto de sua atividade.  

 

24- Sobre Departamentalização, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Não há departamentalização ideal, todos os tipos 

apresentam vantagens e desvantagens.  

B. É necessário no processo de departamentalização que é 

na verdade o processo de agrupar as atividades em 

divisões organizacionais buscar maneiras onde a 

eficiência e a eficácia sejam otimizadas. 

C. Segundo Fayol, “as estruturas organizacional 

caracteriza-se por uma cadeia de comando, ou seja, por 

uma linha de autoridade que interliga as posições da 

organização e especifica quem se subordina a quem”.  

D. É o agrupamento, de acordo com um critério específico 

de homogeneidade, das atividades e correspondentes 

recursos (humanos, financeiros, materiais e 

equipamentos) em unidades organizacionais. 

E. N.d.a.  

  

25- A principal vantagem é que apresenta especialização nas 

áreas técnicas, além de melhorar os recursos nessas áreas. A 

principal desvantagem é que pode ocorrer um descumprimento 

de prazos e orçamentos, este tipo de departamentalização não 

tem condições para uma perfeita homogeneidade das demais 

atividades da empresa. 

 

A. Estrutura Organizacional Funcional  

B. Estrutura Organizacional matricial   

C. Estrutura Organizacional Territorial  

D. Estrutura Organizacional por projetos 

E. N.d.a.  

 

26- São benefícios de uma Estrutura Organizacional adequada:  

 

I. Identificação das tarefas necessárias.  

II. Organização das funções e responsabilidades.  

III. Informações, recursos, e feedback aos empregados.  

IV. Medidas de desempenho compatíveis com os 

objetivos.  

V. Condições motivadoras. 

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. I, II e IV apenas.  

D. II, IV e V apenas.  

E. Todos os itens.  

 

27- Na implantação da estrutura organizacional, é (são) 

aspecto(s) que deve(m) ser considerado(s):  

 

I. A mudança na estrutura organizacional. 

II. O processo de implantação. 

III. As resistências que podem ocorrer. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. I e III apenas.  

D. II e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

28- São vantagens da estrutura organizacional informal, exceto: 

 

A. Proporciona maior rapidez no processo.  

B. Complementa e estrutura formal.  

C. Reduz a carga de comunicação dos chefes.  

D. Motiva e integra as pessoas na empresa.  

E. Desconhecimento das chefias. 

 

29- A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por 

Henri Fayol e caracteriza-se pela ênfase na estrutura 

organizacional, pela visão do Homem Econômico e pela busca 

da máxima eficiência.  Dentre os princípios básicos 

relacionados por Fayol, o que diz sobre a Estabilidade dos 

funcionários: 

 

A. Autoridade é o direito dos superiores darem ordens 

que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade 

é a contrapartida da autoridade.   

B. Uma rotatividade alta tem conseqüências negativas 

sobre desempenho da empresa e o moral dos 

funcionários.   

C. O controle único é possibilitado com a aplicação de 

um plano para grupo de atividades com os mesmos 

objetivos.   

D. Os interesses gerais da organização devem prevalecer 

sobre os  interesses individuais.   

E. Deve ser mantida em toda organização, preservando 

um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu lugar. 
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30- Fayol estabeleceu as Funções Básicas da empresa, aquilo 

para o qual a empresa existe, o que ela faz, o que ela sabe fazer 

é:  

 

A. Técnica 

B. Comercial 

C. Financeira 

D. Contábil 

E. Segurança 

 

31- Sobre a Teoria Estruturalista da Administração, julgue os 

itens a seguir:  

 

I. Surgiu por volta da época de 1950, como um 

desdobramento das análises dos autores voltados para a 

Teoria da Burocracia que tentou conciliar as teses 

propostas pela Teoria Clássica e pela de Relações 

Humanas.  

II. Os autores estruturalistas (mais voltados para a 

Sociologia Organizacional) procuram inter-relacionar 

as organizações com seu ambiente externo, que é a 

sociedade maior. Daí, a sociedade de organizações ser 

caracterizada pela interdependência entre as 

organizações.  

III. Esta Teoria inaugura os estudos a respeito do ambiente 

dentro do conceito de que as organizações são sistemas 

abertos em constante interação com seu contexto 

externo, pois até então, a teoria administrativa havia se 

confinado aos estudos dos aspectos internos da 

organização dentro de uma concepção de sistema 

fechado.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. I, II e III.  

C. II e III apenas.  

D. III apenas.  

E. I e III apenas.  

 

32- Sobre a Teoria Comportamental da Administração, julgue 

os itens a seguir:  

 

I. Também conhecida como Comportamentalista ou 

Behaviorismo (do inglês behavior, comportamento), 

trouxe uma nova concepção e um novo enfoque 

dentro da teoria administrativa: a abordagem da 

ciência do comportamento (behavioral sciences 

approach), é um movimento de oposição às teorias 

Clássica e de Administração Científica, que, 

respectivamente, focaram a estrutura e a produção (o 

processo).  

II. É uma evolução da Teoria das Relações Humanas 

que se preocupa com o indivíduo e como ele 

funciona como age e reage aos estímulos externos. 

III. O surgimento de idéias e conclusões, que trazem 

uma nova perspectiva do homem, foi de extrema 

importância para a formação da Teoria 

Comportamental.  

 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I, II e III.  

B. I apenas.  

C. II e III apenas.  

D. III apenas.  

E. I e III apenas.  

 

33- Sobre a Teoria da Contingência, julgue os itens a seguir:  

 

I. Ambiente: é o contexto que envolve externamente a 

organização. É a situação dentro da qual uma 

organização está inserida. 

II. Pode ser multivariado e complexo, torna-se necessário 

dividi-lo para poder analisá-lo de acordo com o seu 

conteúdo. Separaremos o ambiente em dois extratos: 

ambiente geral e de tarefa.  

III. Ambiente Geral é o ambiente mais próximo e imediato 

da organização. É o segmento do ambiente geral do 

qual uma determinada organização extrai as suas 

entradas e deposita as suas saídas.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

34- 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, II e III.  

E. I e II apenas.  

 

35- 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. 
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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, II e III.  

B. I apenas.  

C. II apenas.  

D. III apenas.  

E. I e II apenas.  

 

36- 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 

oferecida. 

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.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I e III apenas.  

E. II, III e IV apenas.  

 

37-Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

 

I. Habilitação jurídica. 

II. Qualificação técnica. 

III. Qualificação econômico-financeira. 

  

A. I e II apenas.  

B. I, II e III.  

C. II e III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. III apenas.  

 

38- Conforme a Lei 8.666/93 o edital conterá no preâmbulo o 

número de ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução 

e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 

bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

 

I. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. 

 

 

II. Prazo e condições para assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 

desta Lei, para execução do contrato e para entrega do 

objeto da licitação. 

III. Sanções para o caso de inadimplemento. 

IV. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 

básico. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. II , III e IV apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

39- A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

 

I. Abertura dos envelopes contendo a documentação 

relativa à habilitação dos concorrentes, e sua 

apreciação. 

II. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 

inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde 

que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

III. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos 

concorrentes habilitados, desde que transcorrido o 

prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos 

recursos interpostos. 

  

A. I, II e III.  

B. I apenas.  

C. II apenas.  

D. III apenas.  

E. I e II apenas.  

 

40- Segundo a Lei 8.666/93, os contratos administrativos de 

que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. São cláusulas necessárias em todo contrato as 

que estabeleçam. 

 

I. O objeto e seus elementos característicos. 

II. O regime de execução ou a forma de fornecimento. 

III. O preço e as condições de pagamento, os critérios, 

data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 

os critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento. 

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e III.  

C. II e III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. III apenas.  
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