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Leia com atenção:
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    autorizado pelos fiscais de sala.
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    como resposta uma alternativa correta.
05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da prova e, só  depois,
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Critérios básicos da redação: 
• Redigir uma dissertação argumentativa; 

• Escrever em prosa; 

• Pôr um título; 

• Fidelidade à temática; 

• Obedecer às leis vigentes de ortografia; 

• Ter coesão e coerência ao expor as ideias; 

• Atender ao limite de linhas (25 a 30 linhas) 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO  
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PROVA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
Questão 01 
 
Assinale a alternativa que contém apenas obrigações: 
  
a) Fornecedores, Duplicatas a Receber, Dinheiro.  
b) Fornecedores, Salários a Pagar, Impostos a        

Recolher; 
c) Dinheiro, Terrenos, Duplicatas a Receber.  
d) Móveis, Clientes, Fornecedores.  
e) Impostos a Pagar, Duplicatas a Receber,      

Promissórias a Receber. 
 
Questão 02 
 
Sabe-se que é por meio das contas que a 
contabilidade consegue desempenhar seu papel de 
registrar e controlar todos os acontecimentos 
responsáveis pela gestão do patrimônio. 
Analise as informações abaixo: 
 
I) As receitas decorrem da venda de bens e 

prestação de serviços. 
II) As despesas decorrem da venda de bens e do 

consumo de serviços. 
III) As contas patrimoniais servem para se apurar o 

resultado do exercício. 
IV) A conta de juros ativos é considerada receita. 
V) A conta de descontos concedidos é considerada  

despesa.  
 
Esta (ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):  
 
a) I  , II  e   V .  
b) III  e  IV. 
c) III   e   V. 
d) II apenas. 
e) I ,  IV  e  V.  
 
Questão 03 
 
Os fatos administrativos são acontecimentos que 
provocam variações nos valores patrimoniais, 
podendo ou não alterar o Patrimônio Liquido.  
Sobre isso observe as afirmativas abaixo:  
 

I.  Os _________ são aqueles que acarretam 
alterações, para mais ou para menos no Patrimônio 
Liquido. 

II.  Nos ____________são envolvidas apenas as 
contas Patrimoniais. 
III. Na concepção dos__________ ocorrem mais de 
uma conta patrimonial e uma ou mais contas de 
resultado ou Patrimônio Liquido. 

 
Assinale a alternativa cujos termos preenchem 
corretamente as lacunas das afirmativas acima: 
  
a) Fatos Mistos, Fatos Permutativos, Fatos     

Modificativos.  
b) Fatos Modificativos, Plano de Contas, Fatos      

Permutativos.  
c) Fatos Permutativos, Atos Administrativos e Fatos      

Mistos.  
d) Fatos Modificativos, Fatos Permutativos, Fatos       

Mistos. 
e) Atos Administrativos, Fatos Permutativos, Fatos      

Modificativos.  
 
Questão 04 
 
Sabendo que o Balancete é uma relação de contas 
extraídas do Livro Razão. As somas dos saldos 
devedores serão iguais:  
 
a) à soma das despesas.  
b) ao   movimento   caixa. 
c) à soma do movimento devedor.  
d) à soma dos direitos.  
e) à soma dos saldos credores. 

 
Questão 05 
 
Analisando–se as fórmulas, é correto se inferir que o 
Lucro Bruto é:   
 
a) Lucro Bruto =  V  -  CMV  
b) Lucro Bruto =  EI +  C  -  EF  
c) Lucro Bruto =  V  + VA + CMV 
d) Lucro Bruto =  EI + C  - EF 
e) Lucro Bruto =  EI + C – CA + FC – EF 

 
Questão 06 
 
Considerando que o Plano de Contas é um elenco de 
todas as contas previstas pelo setor contábil da 
empresa como necessária aos seus registros 
contábeis, analise as seguintes afirmações: 
 
I) FGTS a recolher pertence ao Passivo Circulante. 
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II) Aplicações Financeiras pertencem ao Ativo        
Circulante até 60 dias. 

III) Encargos sociais são receitas operacionais.  
IV) Aluguéis Ativos são despesas não operacionais.  
V) Aluguéis Passivos são despesas não operacionais. 

 
Está (ao) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
 

a) I e V. 
b) I 
c) I, II e V. 
d) II e III. 
e) III, IV e V. 

 
Questão 07 
 
A “empresa CIAL S/A”  apresenta os seguintes saldos 
contábeis em seu balancete:  
 
Estoque Inicial                R$ 1.000,00 
Compras                R$ 1.100,00 
Devolução de vendas                R$     80,00 
Estoque Final                R$ 1.300,00 
Devolução de Compras                R$     80,00 
Vendas                R$ 1.600,00 
Despesas Administrativas                R$      40,00 
Despesas Financeiras                R$      60,00 
 
O lucro líquido e o custo das mercadorias vendidas 
são respectivamente: 
 
a) R$ 700,00 e R$ 680 
b) R$ 700,00 e R$ 720 
c) R$ 780,00 e R$ 680 
d) R$ 780,00 e R$ 780 
e) R$ 700,00 e  R$ 600   

 
Questão 08 
 
Dentre os princípios contábeis, o que está ligado ao 
fato de registrar no momento certo as vendas e as 
despesas, que pertencem a um período de tempo. 
Esse Principio é: 

 
a) Prudência. 
b) Entidade. 
c) Competência. 
d) Continuidade. 
e) Oportunidade. 

 
Questão 09 

 
Segundo a Lei das S/A, com suas recentes alterações 
dadas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, tornou 
obrigatória a substituição da DOAR – Demonstração 
das Origens e Aplicações, pela seguinte  obrigação 
acessória: 

 
a) DRE – Demonstração do Resultado do Exercício. 
b) Demonstração dos Lucros ou Prejuízo 

Acumulados. 
c) Balanço Patrimonial Virtual. 
d) Demonstração de Fluxo de Caixa (Direto ou 

Indireto). 
e) DVA – Demonstração do Valor Adicionado. 

 
Questão 10 
 
A contabilidade brasileira, após 2007 com a 
promulgação da Lei 11.638/07 e com base nos 
CPC’S, gerou a maior mudança desde 1976 (Lei nº 
6.404/76), em que estão ocorrendo mudanças de 
princípios contábeis e harmonização dos Conceitos 
internacionais para a aplicação na nossa 
contabilidade.  Segundo o pronunciamento conceitual 
básico, aprovado em 11 de janeiro de 2008, existem 
dois pressupostos na Contabilidade:  

 
a) Regime de prudência e continuidade empresarial. 
b) Regime de relevância, materialidade e regime de 

competência. 
c) O regime de competência e a continuidade 

empresarial. 
d) O regime de neutralidade e regime contábil de 

caixa. 
e) O regime de integridade e confiabilidade. 

 
Questão 11 
 
Julgue os trechos a seguir de acordo com a MP - 
Medida Provisória nº 2.026 de 4 de maio de 2000 , 
convertida na Lei º10.520/02, regulamentada pelo  
Decreto 3.555/00. O pregão é a modalidade de 
licitação que apresenta os respectivos conceitos, e 
assinale a alternativa correta: 
 
I) No pregão, a escolha da proposta é feita antes da 

análise da documentação, razão maior de sua 
celebridade.  

II) É a modalidade que disputa pelo fornecimento de 
bens e serviços comuns e feita em sessão pública. 
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III) Modalidade realizada entre interessados do 
ramo de que trata o objeto da licitação, 
escolhidos e convidados em número mínimo 
de três pela administração.  

IV) Modalidade da qual pode participar qualquer 
interessado que, na fase de habilitação 
preliminar, comprove possuir requisitos 
mínimos de qualificação exigida no edital para 
execução do objeto da licitação. 

 
a) Está correto apenas o IV. 
b) Estão corretos I e II. 
c) Estão corretos todos os trechos. 
d) Está correto apenas o trecho I. 
e) Estão  corretos os itens   I,  II e III. 

 
Questão 12 
 
A Lei Federal nº 4.320/64, a respeito da receita 
orçamentária, classificar-se-á nas seguintes 
categorias econômicas: 
 
a) Receita extraorçamentária e Receita Corrente. 
b) Receitas de Contribuição e Receitas 

extraorçamentárias. 
c) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
d) Receitas extraorçamentárias e Receitas 

Tributárias.  
e) Receitas de Serviços e Receitas 

extraorçamentarias.  
 

Questão 13 
 
A despesa orçamentária, na Contabilidade Pública, 
determina que toda a despesa deve passar por três 
estágios : 

 
a) a fixação , o empenho , e o pagamento. 
b) o empenho; a liquidação;  e o pagamento.  
c) o pagamento ; o empenho;  e  a  fixação. 
d) a licitação; o empenho; e o pagamento. 
e) o pagamento ; a liquidação ; e o empenho. 

 
Questão 14 
 
Considerando as disposições do  § 2º do artigo 60, da 
Lei Federal nº  4.320/64.  O empenho por estimativa é 
utilizado:   

 
a) Nos casos em que não se possa determinar o 

montante da despesa. 
 

b) Para as despesas normais que não tenham 
nenhuma característica especial. 
 

c) Para os casos de despesas contratuais e outras 
sujeitas a parcelamento. 

 
d) Nos casos de aquisição de materiais, após a 

emissão do empenho, o processo é encaminhado 
ao  almoxarifado para aguardar a devida entrega.  
 

e) Nos casos de compra de materiais com entregas 
ou pagamentos parcelados, e nos casos de 
despesas contratuais em que sejam previstas 
parcelas mensais.   

 
Questão 15 
 
A administração Pública é todo o aparelhamento do 
estado, preordenado à realização de seus serviços , 
visando à satisfação das necessidades  coletivas.   
Com relação ao assunto, pode-se afirmar que a 
administração direta ou descentralizada apresenta – 
se: 

 
a) No âmbito Federal, nos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da 
República e dos Ministérios.  

b) No âmbito Estadual do Gabinete do Governador e 
Secretarias de Estado.  

c) Na administração Municipal do Gabinete do 
Prefeito e Secretarias Municipais. 

d) Na atividade administrativa, caracterizada como 
serviço público ou de interesse público, transferida 
e deslocada do estado para outra entidade criada 
por ele cuja criação é por ele autorizada.                                          

e)  Na estrutura de uma pirâmide, e no seu ponto 
mais alto encontra-se a presidência que dirige 
todos os serviços. 

 
Questão 16 
 
O sistema de planejamento integrado, no Brasil, 
também conhecido como processo de planejamento - 
orçamentário, consubstancia-se, nos seguintes 
instrumentos, atendendo a mandamento 
Constitucional:  

 
a) Plano Plurianual; Empenho, Lei de Diretrizes 

Orçamentarias; Lei de Orçamentos Anuais.  
b) Empenho; Licitação; Planos Plurianuais. 
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c) Plano Plurianual; Lei de Orçamentos Anuais e 
Licitação.   

d) Licitação; Plano Plurianual; Empenho. 
e)  Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Lei de Orçamentos Anuais. 
 
Questão 17 
 
Conforme prescreve o Art. 58 da Lei nº 4.320/64, o ato 
emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento  de condição .  Portanto , é uma das fases 
mais importantes por que passa a despesa publica , 
obedecendo a um processo que vai até o pagamento, 
é chamado (a):  

 
a) Licitação. 
b) Empenho. 
c) Fixação. 
d) Contratos Administrativos. 
e) Restos a Pagar. 

  
Questão 18 
 
Considerando que o balanço financeiro  de um órgão 
público apresentou  as seguintes contas principais e 
seus respectivos saldos : 
 
Contas Saldos 
Receitas Orçamentarias  R$ 20.150,00 
Despesas Orçamentarias R$ 10.650,00 
Retenções de Terceiros R$ 22.000,00 
Restos a pagar Inscritos R$   5.000,00 
Pagamento de Restos a Pagar R$ 16.250,00 
 
Sabendo-se que o saldo disponível do exercício 
anterior era de R$ 32.000,00 o saldo que passa para 
disponível do exercício seguinte é de: 

 
a) R$  68.500,00 
b) R$  40.650,00 
c) R$  46.000,00 
d) R$  52.250,00 
e) R$  53.250,00 
 
Questão 19 
 
O princípio orçamentário que estabelece que deverão 
ser incluídos no orçamento todos os aspectos  do 
programa  de cada órgão , principalmente aqueles que 

envolvam qualquer  transação financeira  ou 
econômica  , é o princípio:  

 
a) do equilíbrio. 
b) da universalidade . 
c) da exclusividade. 
d) da programação. 
e) da clareza.  

 
Questão 20 
 
Assinale a opção que não é pertinente ao orçamento-
programa:  

 
a) O processo orçamentário resulta de um trabalho 

técnico, cuja finalidade é atingir a máxima 
racionalidade no emprego do dinheiro publico.  

b) É uma modalidade de orçamento financeiro em 
que os recursos financeiros para cada unidade 
orçamentária, vinculam-se direta e indiretamente 
aos objetivos alcançados. 

c) O orçamento-programa é totalmente dissociado do 
processo de planejamento. 

d) A elaboração do orçamento por Programa exige 
sempre a especificação clara, tanto em quantidade 
como a qualidade dos recursos humanos, 
materiais e financeiros, necessários à execução de 
atividade, procurando melhor aproveitamento dos 
recursos existentes. 

e) Uma das principais características do Orçamento 
por programa é a fixação antecipada de objetivos e 
dos recursos financeiros necessários, permitindo a 
realização de um trabalho eficiente. 

 
Questão 21 
 
Na empresa Brasileirinha, uma operação mercantil 
aconteceu com o objetivo de assegurar a compra de 
determinado produto, onde o comprador adiantou ao 
vendedor, a importância acordada.  Os adiantamentos 
entregues pelos clientes aos fornecedores para 
garantir o recebimento de bens ou serviços geram:  

 
a) Direito para quem entrega o adiantamento.  
b) Direito para quem recebe o pagamento adiantado. 
c) Obrigação para quem compra. 
d) Débito em conta de passivo. 
e) Resultado negativo para quem vende antecipado 

com lucro.  
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Questão 22 
 
Com o advento da Lei 11.638/ 07 e a Lei 11.941/09 
que alterou a Lei 6.404/76, os saldos de valores 
movimentados nas contas de reserva de lucros em 
dado período especifico podem ser encontrados na 
seguinte demonstração contábil:  

 
a) Balanço Patrimonial.  
b) Demonstração de Mutação do Patrimônio Liquido. 
c) Demonstração de Fluxo de Caixa Direto. 
d) Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto. 
e) Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.  

 
Questão 23 
 
A Cia Cial S/A, demonstra a soma do fluxo de suas 
atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento na DFC - Demonstração de Fluxos de 
Caixa, deve ser igual à variação do caixa e 
equivalente ao período.  Considerando que o fluxo de 
investimento foi positivo  em   R$ 40.000,00, e o fluxo 
de investimento foi consumido , ou seja , negativo em 
R$ 25.000,00, e que o caixa e equivalentes variam R$ 
19.000,00 positivo, temos o seguinte situação:  

 
a) Geram um caixa de R$ 4.000,00 
b) Consumiram apenas R$ 4.000,00 do Caixa 
c) Geram um caixa de R$ 40.000,00 
d) Geram um caixa de R$ 400,00 
e) Geram um prejuízo de R$ 4.000,00 

 
Questão 24 
 
O inciso IV do Art.º 179 da Lei 6.404/76, alterado pela 
Lei 11.638/07, trata sobre Intangível. Portanto, 
assinale a(s) alternativa(s)   errada(s) abaixo: 
 
I - O uso de Propriedade intelectual em um processo 
de produção não pode reduzir os custos de produção 
futura em vez de aumentar as receitas. 
II – Os benefícios econômicos futuros gerados por 
ativo intangível podem incluir a receita da venda de 
produtos ou serviços, redução de custos ou outros 
benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. 
III – Classifica-se no Intangível, os direitos que tenham 
por objetivo bens incorpóreos destinados à 
manutenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.  

 
 
 

a) II apenas.  
b) I apenas. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III.  

 
Questão 25 
 
Com relação à depreciação, assinale a alternativa 
falsa:  
 
a) Os bens sujeitos à depreciação são corpóreos, 

contabilizado por meio de contas do ativo não 
circulante. 

b) É um processo tributário, realizado com a 
finalidade de considerar despesa de um exercício 
parte do valor gasto na aquisição de bens de uso 
da empresa.  

c) O método mais usado no Brasil para depreciação é 
o método linear ou em linha reta. 

d) A depreciação corresponde à diminuição do valor 
dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, 
pela ação da natureza e obsolência normal.  

e) O prazo admitido para vida útil estimada dos 
computadores é de 5 anos , com  a   taxa  de  20% 
a.a. .  

 
Questão 26 
 
O Método das partidas dobradas fundamenta-se na 
relação débito / crédito.  São livros escriturados pelo 
método das partidas dobradas:  

 
a)  livro caixa e o livro contas correntes. 
b)  livro razão e livro caixa. 
c)  livro diário e o livro caixa.  
d)  livro contas correntes e livro razão.  
e)  livro diário e  o livro razão. 
 
Questão 27 
 
O Método Veneziano em contabilidade no livro 
Summa de Arithmetica, Geometria proportioni et 
propomaliti em 1494. Atualmente, informatizado nas 
empresas por meio de softwares para realizar 
transações financeiras onde cada transação financeira 
é registrado entradas e saídas de contas devedoras e 
credoras foi criado por:  
 
a) Fábio Besta.  
b) Vincenzo Masi. 
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c) Giuseppe Cerboni e Luca Paccioli.  
d) Francesco Marchi e Giuseppe Cerboni. 
e) Luca Paccioli. 
 
Questão 28 
 
A indústria de Máquinas CIAL EQUIPADORA LTDA, 
iniciou suas atividades em fevereiro de 2008, onde 
não comprou nenhum ativo imobilizado neste 
exercício de 2008, adquirindo em 04 de janeiro de 
2009, várias máquinas, classificando-as com 
plaquetas de tombamento conforme seu bom controle 
patrimonial.   No mês de setembro de 2011, resolveu 
vender a máquina que custou, em sua aquisição, R$ 
44.000,00 por R$ 39.000,00.  É correto afirmar que o 
valor residual da máquina em 31/12/10 era de: 
 
a) R$ 26.400,00 
b) R$   5.000,00 
c) R$ 44.000,00 
d) R$ 12.600,00 
e) R$ 17.600,00 

 
Questão 29 
 
A empresa CIAL Ltda, vendeu por R$ 14.000,00 para 
recebimento em 15 dias, um veículo adquirido por R$ 
30.000,00 e já depreciado em 60% do seu custo de 
aquisição.  O registro Contábil dessa transação 
provocará: 
 
a) um aumento de R$ 5.000,00 no resultado do 

período. 
b) um aumento liquido de R$ 2.000,00 no ativo. 
c) uma redução liquida de R$ 3.000,00 no resultado 

do período. 
d) uma redução de R$ 30.000,00 no imobilizado. 
e) um aumento liquido de R$ 14.000,00 no resultado 

do período. 
 
Questão 30 
 
Patrimônio Liquido é o quarto grupo de elementos 
patrimoniais  que , juntamente com os bens , direitos e 
com as obrigações, completará a  demonstração 
contábil, chamada Balanço Patrimonial.  Assinale a 
opção que apresenta apenas os elementos que 
compõem o grupo do Patrimônio Líquido:  
 
 a)   Capital, Reservas e prejuízos  acumulados.  
b) Lucros acumulados, ações em tesouraria e 

despesas antecipadas. 

c) Dividendos a pagar, Capital e Custos de 
Mercadorias vendidas. 

d) Ações em Tesourarias, Capital e Custos de 
Mercadorias vendidas. 

e) Dividendos a pagar, Ações em Tesouraria e 
Capital.  
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PROVA:Língua Portuguesa 
 

Texto 1 
Construir cidadania é também construir novas 

relações e consciências 
 

A cidadania é algo que não se aprende com os 
livros, mas com a convivência, na vida social e 
pública. É no convívio do dia-a-dia que 
exercitamos a nossa cidadania, através da relação 
que estabelecemos com os outros, com a coisa 
pública, com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca. 
Tenho seguido com bastante atenção a evolução 
político militar, sobretudo na eventual vinda ou 
não de uma força de estabilização estrangeira. 
Pergunto, se isso será ou não uma boa coisa para 
GB (Guiné-Bissau) neste momento? E se chega 
uma força deste como assegurar que essa força 
seja usada da melhor maneira. Queria 
compartilhar com todos os Guineenses alguns 
critérios meus e também pensamentos do teórico 
do campo de transformação de conflitos, John 
Paul Lederach.[...] 
John Paul descarta as teorias das massas críticas. 
Esta é a ideia de que só mudam as coisas quando 
as pessoas tomam consciência da sua situação e 
saem à rua em massa para protestar e exigir uma 
mudança. Ele também descarta a ideia de que uma 
força estrangeira pode arrumar estas situações 
como um contrapeso de poder. A estabilidade 
sustentável não pode vir de fora tem que ser 
nutrida desde dentro do país.[...] 
Lederach compara a sociedade com um pão, o que 
faz o pão crescer e tomar uma forma gigante é a 
pequena quantidade de massa com que se 
começa a fazer o pão. Usando a metáfora, 
Lederach disse que a mudança social se faz com a 
articulação de pessoas estratégicas. Isso é 
porque, segundo o seu pensamento, a sociedade 
funciona parecida com uma teia de aranha. Cada 
fio se estende de um ponto que liga muitos fios da 
teia. As pessoas chaves de uma sociedade são 
aquelas que fazem as ligações entre um fio da 
sociedade e outro. Elas são aquelas pessoas que 
são as pontes entre diversos setores da sociedade 
ao mesmo tempo.[...] 
Não se deve presumir que as autoridades têm 
pensado todas estas questões. Abundam as 
justificações pelas quais a presença da juventude 
em qualquer cenário de tomada de decisão é 
indispensável. Insisto os jovens devem organizar-

se para que possam influir neste processo dado 
que serão eles que terão que lidar com as 
sequelas desses atos no futuro. 
Rui Manuel da Costa HTTP://www.didinho.org/ , 
acesso em 9/1/2012 
 
Texto para as questões de 31 a 36.  
 
Questão 31 
 
Considere as alternativas quanto ao texto em análise. 
 

I) Deduz-se que cidadania se constrói mediante 
contatos com outros indivíduos, que se 
relacionam entre si e  transformam a maneira 
de pensar e de agir, mudando assim a 
sociedade. 

II) O  estudioso John Paul é partidário de que as 
massas  são críticas, por isso os cidadãos 
pertinentes a elas com  idênticas 
características são sempre capazes de 
transmudar a sociedade. 

III) Existe, segundo Lederach, o parecer de que é 
possível haver uma estabilidade sustentável, 
no entanto esta deverá ser cultivada no país. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Nenhuma. 
c) Apenas I e II. 
d) Somente I e III. 
e) II e III somente. 
 
Questão 32 
 
A única alternativa não condizente com o sentido do 
texto é: 
 
a) A sociedade, segundo Lederach, sofre mudança  

com a articulação de pessoas que funciona de 
maneira similar a uma teia de aranha. 

b) As pessoas mais influentes são as que 
estabelecem liames entre um fio e outro, servindo 
de ponte entre os diversos setores. 

c) Deduz-se do excerto que a presença dos jovens é 
imprescindível para uma tomada de decisão em 
qualquer âmbito. 

d) A cidadania é exercida no cotidiano, pois, é neste, 
em que ela deve estar inserida.  
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e) Existe uma afirmação paradoxal com a semântica 
do texto, quando se diz que as coisas mudam 
indenes das ações das pessoas. 

 
Questão 33 
 
Em relação ao terceiro parágrafo, identifique a 
assertiva que não condiz com o comentário exposto 
abaixo. 
 
a) Existe um sinal indicativo de crase, obrigatório, por 
vir junto a um verbo de sentido completo que exige um 
complemento preposicionado. 
b) Quanto às regras da nova ortografia, existe apenas 
uma palavra que foge ao explicitado na lei. 
c) A regência e a concordância verbal estão 
obedecendo às regras da variedade formal da língua. 
d) Existem formas verbais simples e perífrases 
verbais com predominância de um modo verbal não 
hipotético. 
e) A fim de tornar o texto conciso e mais atraente, o 
autor empregou retomadas nominais e pronominais.  
 
Questão 34 
 
Quanto à tipologia textual, pode-se concluir que se 
trata de uma: 
 
a) Narrativa objetiva, por existirem elementos 

pertinentes a tal tipo textual, a exemplo de 
personagens. 

b) Narrativa subjetiva, entremeada de elementos 
descritivos, a fim de inserir, no texto, maior 
veracidade, dando-lhe também melhor coesão. 

c) Dissertação, plena de injunções, devido à 
predominância de verbos no presente do indicativo 
e tentar levar o leitor a uma tomada de posição. 

d) Dissertação expositiva, porque o autor do excerto 
objetiva expor suas ideias de modo subjetivo, 
embora, embasado em informações coerentes. 

e) Dissertação argumentativa objetiva, por o 
articulista elaborar argumentos firmes e os 
defender sem interferência do subjetivismo, 
usando informações previamente apreendidas. 

 
Questão 35 
 
Considere as afirmativas abaixo: 
I) Existe o emprego da variedade linguística formal, 

se bem que haja uma falha quanto às normas 
vigentes de ortografia. 

II) Quanto aos aspectos morfossintáticos o texto se 
encontra sem deslizes, inclusive no condizente à 
regência e à concordância. 

III) No segundo parágrafo, há forma verbal em um 
passado completo e em um passado incompleto. 

IV) Existem elementos relacionais com valores 
semânticos de condição, de oposição, de 
comparação e ainda elementos circunstanciais de 
lugar, de tempo, dentre outros. 

V) A flexão de número das palavras situação, ligação, 
articulação é idêntica à da palavra cidadão. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Apenas quatro. 
c) Somente três. 
d) Duas apenas. 
e) Apenas uma. 

 
Questão 36 
 
Considere o sentido do elemento em destaque no 
segmento: “...com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca .” Identifique, nos períodos abaixo, o único 
que possui um elemento linguístico com idêntico 
significado: 
 
a) A cidade se comprazia, apenas, em retalhar 

pessoas, em alfinetá-las, com expressões 
injuriosas, indignas de um ser humano, que se diz 
cidadão. 

b) Havia, na mansão, além, de belíssimos jardins com 
palmeiras altaneiras, plenos de variegadas plantas 
floridas, e um grande pálio a protegê-las, que 
enlevavam o sentir das pessoas que ali 
penetravam. 

c) Não existem pessoas insipientes, mas sim 
incipientes, isto é, seres que poderiam crescer 
mais culturalmente, porém, situações alheias a seu 
desejo, uma força maior as obriga a viver no 
ostracismo, sem condições verdadeiras de um 
desenvolvimento intelectual. 

d) Passa despercebido, à maioria dos seres viventes, 
o sofrer alheio, porque alguns se fecham em uma 
carapaça ou em uma redoma de vidro, julgando-se 
superiores, esquecendo-se de que, um dia, 
seremos todos pó, restando-nos algo: a prestação 
de contas de nossos atos. 

e) Há muitos seres discriminados, em nosso país, a 
exemplo daqueles que vivem em uma aldeia, longe 
da chamada “civilização”, esquecidos, desde os 
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nossos primitivos dias, quando suas terras foram 
tomadas, seus costumes vilipendiados. São eles 
os silvícolas, que ainda moram em suas tabas, 
sem cuidados maiores a fim de melhorarem sua 
existência. 

 
 

Educação e mudança 
“Educação  e Mudança”   FREIRE,Paulo - resumo) 
[...] 
Quando uma sociedade está em constante mudança 
de seus valores, podemos afirmar que estamos em 
transição, ou seja, temos de saber o que fomos, o que 
somos para saber o que seremos. A sociedade 
fechada é aquela em que o ponto de decisão 
econômico de uma sociedade está fora dela e dentro 
de uma outra sociedade matriz que é a que tem 
opções, em troca, as demais sociedades só recebem 
ordens. É uma sociedade servil onde há alto índice de 
analfabetismo e desinteresse total pela educação 
básica dos adultos. Essa sociedade é muito prejudicial 
para quem quer ter uma oportunidade na vida. Uma 
sociedade é alienada não tem consciência de seu 
próprio existir, ou seja, quando pretende imitar a 
outrem, já não é ele mesmo. Um profissional alienado 
é um ser inautêntico, não olha para a realidade com 
critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive 
uma realidade imaginária e não a sua própria 
realidade objetiva. 
 
Texto para as questões 37 e 38.   
 
 Http:// WWW.netsaber.com.br/resumos/ver resumo c 
44856.html  acesso em 15/1/2012 
 
 
Questão 37 
 
Assinale a única assertiva inadequada em relação ao 
exposto no texto. 
 
a) Pode-se inferir que há um sentido de preocupação 

do eminente pedagogo, quanto à formação da 
sociedade,  

b) Deduz-se que uma sociedade é uma sociedade 
sem consciência do que anseia porque obedece à 
outra, que é matriz, sendo, portanto, manipulada 
por ela. 

c) Na sociedade servil, embora seja manipulada, é-
lhe dada sempre a oportunidade de estabelecer 
uma ascensão, a fim de que possa galgar posição 
inerente ao ser humano. 

d) Existe um tipo de sociedade, formada por 
indivíduos que não têm consciência de seu viver, 
esta é chamada de alienada. 

e) Na sociedade fechada não existe um poder 
econômico, este se encontra fora dela, em uma 
sociedade, chamada matriz, que sempre envia 
ordens a que outras sociedades obedecem. 

 
Questão 38 
 
Apenas uma alternativa não corresponde ao aspecto 
geral do texto, identifique-a. 
 
a) Há uma relação de antonímia no primeiro período, 

explicitada por duas palavras circunstanciais. 
b) Há vírgulas empregadas, corretamente, para 

separar palavra denotativa, isolando explicação e 
oração, adversidade.  

c) Entende-se por uma sociedade alienada, uma 
sociedade cujos membros, são alheios a tudo e 
vivem em longínquos lugares. 

d) Em “...mas  com olhos...” se o vocábulo em 
destaque for trocado por “no entanto ”, não haverá 
mudança de sentido. 

e) Pode-se perceber que em “...um ser autêntico, não 
olha...”, a vírgula destacada implica um sentido de 
causa, cujo elemento coesivo se encontra elítico. 

 
 

Questão 39 
 
“Não fique a distância! Aproxime-se!”  Parecia dizerem 
os olhos daquela formosa mulher. Porém, ele era 
tímido, pois queria namorar com ela e fugia 
sempre...mais de um dia se passaram e nada. Ela não 
desistia. Um dia, lhe enviou cartão: ‘Eu lhe amo, darei-
te minha vida...” E o caso foi resolvido. 
 
Quanto ao parágrafo será correto afirmar que: 
a) Em “a distância ”, não existe erro, pois com a 

locução em destaque, só deverá haver o sinal 
indicativo de crase, caso o segundo elemento 
venha determinado. 

b) A perífrase verbal parecia dizerem desobedece às 
normas gramaticais da variedade formal da língua, 
uma vez que o verbo flexionado deveria ser 
parecia e não diderem.  

c) Em “Eu lhe amo ”, não há falha de regência verbal, 
pois o verbo em enfoque, pode ser transitivo direto, 
ou indireto. 
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d) O pronome pessoal átono enclítico, no 
parágrafo,está em observância à língua formal, por 
se tratar de início de oração 

e) A concordância verbal em “ Mais de um dia se 
passaram” está em consonância com as regras 
gramaticais vigentes, por se tratar de 
reciprocidade. 

Questão 40 
 
Identifique o período com melhor redação quanto à 
correção, clareza e concisão:  
 
a) Neste início de milênio, existe muitas 

metamorfoses em que, muitas vezes o ser humano 
se perde por que pensa que será feliz com a 
aquisição de poder econômico elevado. 

b) Existem jovens, em cujas cabeças, surge um 
emaranhado de ideias, deixando-os meio perdidos, 
frente a uma sociedade falha, plena de valores 
estapafúrdios, não condizentes com a ética 
tampouco com a moral.  

c) Seria necessário que os homens se esquecessem 
que somos seres falhos, por que ainda estamos 
“nos fazendo”, como toda natureza: temos de 
evoluir a cada dia. 

d) Os amigos lhe convidaram para a reunião, contudo 
ele não ouviu o convite, por estar discutindo com a 
noiva na ocasião, mas, no final voltou o sorriso a 
face de todos. 

e) Chegou cedo à Faculdade à uma hora, seria bom 
que ele de segunda à sexta fizesse isso, por que 
sendo inteligente, não sendo insipiente, sabia que, 
no cômputo final, sua atitude seria sensurada. 

 


	Página 1

