Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Processo Seletivo 2008.2
Tipo 1

Cargo: Auxiliar Técnico II – Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria / Nível Médio

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Ao chegar a seu escritório, o tesoureiro conectou-se ao único
banco com que trabalha e verificou que o saldo em conta
corrente era de R$ 80.000. O tesoureiro verificou ainda que
havia R$ 30.000 em cheques emitidos que ainda não haviam
sido apresentados. Considerando que a empresa naquele dia não
possuía nenhuma aplicação financeira e que possuía um fundo
fixo de caixa de R$ 10.000, pergunta-se: qual o saldo inicial do
fluxo de caixa, demonstrado no controle da tesouraria, naquele
dia?
A)
B)
C)
D)
E)

O valor do saldo ajustado é:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 03

R$ 50.000
R$ 55.000
R$ 90.000
R$ 80.000
R$ 60.000

O resultado das adições que devem ser feitas ao razão analítico
da contabilidade para ajustar o saldo é:

Para responder às questões de 02 até 04, considere a
seguinte situação:

A)
B)
C)
D)
E)

A Companhia (Cia) AT mantém uma conta bancária com o
Banco X S/A. Uma análise das transações relativas ao mês de
junho de X9 revelou o seguinte:













81.366.
83.256.
78.650.
82.059.
84.546.

O saldo, constante no razão contábil da Cia. AT, em 30 de
junho, é de R$ 74.742.
O extrato bancário mostra, no mesmo dia, um saldo de R$
87.485.
Um cheque, recebido de um cliente, na importância de R$
675, foi depositado em 27 de junho. Esse cheque foi
devolvido no extrato bancário de junho, com a anotação
“insuficiência de fundos”.
Cheques no valor de R$ 8.835 foram emitidos para
pagamentos a terceiros; todavia, os mesmos ainda não
haviam sido apresentados ao banco para resgate:
Um cheque no valor de $ 725 da Cia. Y foi erroneamente
debitado na conta da Cia. AT.
Um depósito efetuado em 30 de junho, no valor de R$
1.756, não foi contabilizado pelo banco, por estar fora de
expediente.
Um depósito efetuado em 25 de junho, no valor de R$ 235,
não aparece no extrato bancário. Esse depósito foi
erroneamente creditado na conta da Cia. A.
O cheque n°. 2028, no valor de R$ 2.982, emitido pela Cia.
AT, em favor da Cia. Energia Brasileira foi registrado por
R$ 2.289 nos livros da companhia.
No extrato bancário aparecem despesas bancárias e taxas
no valor de R$ 38, não contabilizados pela Cia.
Diferença de juros cobrados a maior em meses anteriores
agora creditados pelo banco. Totalizaram $ 5 (a Cia. AT
não havia recebido o respectivo aviso).
Recebimento de cliente por meio de cobrança efetuada pelo
banco e não contabilizada pela Cia., totalizando R$ 8.025.

8.025.
8.030.
1.991.
1.756.
8.835.

QUESTÃO 04

O resultado das adições que devem ser feitas ao extrato
bancário para ajustar o saldo é:
A)
B)
C)
D)
E)

1.756
2.982
2.289
1.991
2.716

QUESTÃO 05

As subcontas que compõem o disponível são:
A) caixa e bancos.
B) caixa, bancos, estoques.
C) caixa, bancos, valores em trânsito e aplicações de
curtíssimo prazo.
D) caixa, bancos, aplicações de curtíssimo prazo.
E) caixa, bancos, valores em trânsito, aplicações de
curtíssimo prazo e investimentos permanentes.
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QUESTÃO 06

QUESTÃO 09

Uma empresa possui em 31/12/X8 R$ 10.000 em caixa. Nesse
mesmo dia tem que pagar um compromisso de R$ 100.000.
Não possuindo recurso para quitar a dívida, a empresa pensa em
duas opções: 1) Não pagar a conta ou 2) tomar R$ 100.000
emprestados do banco e pagar a dívida. Como essas duas
opções impactam quantitativamente no fluxo de caixa método
direto?
A) A opção 1 não tem qualquer impacto, já a opção 2
aumenta o fluxo de financiamento.
B) A opção 1 aumenta o passivo e reduz as disponibilidades,
já a opção 2 não tem qualquer impacto.
C) A opção 1 não tem qualquer impacto, já a opção 2 diminui
o fluxo de financiamento.
D) As opções 1 e 2 não apresentam qualquer impacto
quantitativo, pois o saldo de caixa não se altera
permanecendo R$ 10.000.
E) As opções 1 e 2 apresentam impacto quantitativo e
qualitativo, ambas diminuem o saldo final do disponível.

A Companhia (Cia) ATS apresentou em 31/12/X9 os seguintes
índices de liquidez: Liquidez Corrente - R$ 1,0; Liquidez Seca
– R$ 0,6 e Liquidez imediata – R$ 0,1. A situação financeira da
empresa imediata é:
A) Favorável, pois a Cia possui condições imediatas de pagar
todas suas obrigações, conforme demonstra o índice de
liquidez corrente.
B) Desfavorável, pois a Cia. apresenta uma disponibilidade
pequena e não consegue pagar 2% das suas obrigações,
conforme demonstra o índice de liquidez seca.
C) Favorável, pois todos os estoques serão vendidos
brevemente e com isso todas as obrigações serão pagas
imediatamente.
D) Desfavorável, pois para cada R$ 1 de dívida a empresa só
possui R$ 0,1 de disponibilidades imediatas.
E) Desfavorável, pois o fornecedor está praticando uma taxa
de juros abusiva o que está comprometendo a liquidez
corrente.

QUESTÃO 07

Em relação à elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto
é incorreto afirmar que:
A) se baseia em dados das demonstrações contábeis.
B) os elementos de análise são as variações das contas
contábeis no início e no fim do período, exceto as
variações das disponibilidades.
C) parte da observação de que apenas dois fatos têm a
capacidade de liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa:
o lucro (ou prejuízo) e os fatos que provocam variações
nos saldos das contas do Ativo (menos o disponível) e do
passivo.
D) se baseia em dados das demonstrações contábeis e
relatórios de desempenho interno, diferindo o saldo final
do disponível em relação ao saldo apurado pelo método
direto.
E) transforma o lucro econômico em lucro financeiro,
somando a depreciação, por exemplo.
QUESTÃO 08

Dada a seguinte equação: Disponível = Exigível + Patrimônio
Líquido – Realizável – Ativo Permanente;
É correto afirmar que no fluxo de caixa pelo método indireto
A) quando as contas do passivo aumentam o saldo do
disponível diminui.
B) quando as contas do passivo aumentam o saldo do
disponível aumenta, enquanto que quando as contas do
ativo aumentam o saldo do disponível diminui.
C) quando as contas do passivo aumentam o saldo do
disponível diminui, enquanto que quando as contas do
ativo aumentam o saldo do disponível também aumenta.
D) quando as contas do passivo diminuem o saldo do
disponível aumenta, enquanto que quando as contas do
ativo são reduzidas o saldo do disponível aumenta.
E) quando as contas do ativo aumentam o saldo do disponível
aumenta.

QUESTÃO 10

Na análise do fluxo de caixa realizado, o fluxo de caixa do
negócio e o fluxo de caixa da empresa são:
A) diferentes, pois o negócio compreende a atividade principal
da empresa enquanto que o fluxo de caixa da empresa
existe porque faz parte da sua realidade, mas não se
relaciona com o seu objetivo fim.
B) diferentes, pois o negócio compreende todas as atividades
da empresa enquanto que o fluxo de caixa da empresa
analisa sua relação com o crédito bancário.
C) iguais, pois ambos analisam todas as entradas e saídas de
disponibilidades.
D) iguais, pois não existe a necessidade de separar o que é do
negócio e o que é da empresa, pois dessa forma é
evidenciado a capacidade do negócio gerar caixa.
E) diferentes, pois o fluxo de caixa do negócio compreende
aquisições e alienações de imobilizados, enquanto que o da
empresa compreende apenas o recebimento das vendas.
QUESTÃO 11

O princípio contábil do regime de competência de exercícios
significa que as receitas e despesas
A) são reconhecidas quando do seu reflexo em caixa.
B) são consideradas em função do seu fato gerador.
C) são reconhecidas em função do prazo de pagamento e
prazo de expectativa de recebimento, respectivamente.
D) devem ter um controle sintético.
E) são consideradas quando os contratos são fechados e
quando os bens são consumidos, respectivamente.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída
para indicar
A) que todas as contas a receber serão recebidas no prazo
estipulado.
B) que as contas a receber são menores que as contas a pagar.
C) que a empresa está tendo dificuldade de obter o crédito
bancário.
D) que as contas a receber foram descontadas antecipadamente
no banco.
E) um possível não recebimento do montante total de contas a
receber.

O controle financeiro das aplicações financeiras, para fins de
elaboração do fluxo de caixa pelo método direto, deverá
contemplar
A) os juros diários e os impostos incidentes, quando forem
debitados pelo banco.
B) os juros anuais e comparar com o custo de oportunidade.
C) apenas o valor do montante final.
D) as influências da crise econômica mundial.
E) apenas os tributos incidentes.

QUESTÃO 16
QUESTÃO 13

A empresa “S” S/A está necessitando de recursos para aumentar
suas instalações permanentes (investir em imobilizações). Qual
das alternativas abaixo não é recomendada?
A) Tomar dinheiro emprestado, geralmente de um banco
governamental para pagamento no longo prazo.
B) Tomar dinheiro emprestado de um banco, de uma
companhia de financiamento ou de um capitalista em
particular, para pagamento a curto ou médio prazo.
C) Lançar debêntures, a médio ou longo prazo.
D) Aumentar o capital social.
E) Constituir por alguns exercícios sociais a reserva de
expansão.
QUESTÃO 14

Uma empresa pode optar em transferir a propriedade de uma
duplicata a receber ao banco, recebendo em troca o valor do
título, deduzidas as despesas incidentes sobre a operação (juros,
despesas de comissão e cobrança, entre outras). Caso o devedor
da duplicata não pague, o que ocorrerá?
A) O banco auferirá uma perda.
B) A empresa que descontou a duplicata reconhecerá uma
perda, assim como o banco.
C) Não haverá um reconhecimento de perda, pois apenas
deixou-se de ganhar.
D) A empresa que descontou a duplicata pagará o título ao
banco, mas continuará com o saldo devedor do cliente na
contabilidade.
E) A empresa que descontou a duplicata pagará o título ao
banco extinguindo na contabilidade o direito a receber do
devedor.

Além da tradicional divisão do passivo, segundo os prazos de
liquidação em curto e longo prazos, os passivos também podem
ser divididos em
A)
B)
C)
D)
E)

passivo de funcionamento e de financiamento.
passivo realizável e de funcionamento.
passivo oculto e de realização.
passivo oculto e de financiamento.
passivo realizável e de financiamento.

QUESTÃO 17

Caso uma empresa recorra a empréstimo bancário para
financiar o capital de giro, essa operação é caracterizada no
fluxo de caixa como atividade:
A)
B)
C)
D)
E)

operacional.
de investimento.
de financiamento.
recorrente.
de expansão.

QUESTÃO 18

“O plano de contas da tesouraria é estruturado de acordo com a
Lei das Sociedades por Ações”. Essa afirmação é:
A) verdadeira, pois o plano de contas da tesouraria é igual da
contabilidade.
B) falsa, porque o plano de contas da tesouraria possui apenas
dois níveis, enquanto que da contabilidade possui apenas
um nível.
C) verdadeira, pois o plano de contas contábil é mais analítico
do que o da tesouraria.
D) falsa, pois a legislação não atinge detalhadamente as contas
e nem a ordem que poderão ser criadas na tesouraria.
E) falsa, porque o plano de contas da tesouraria possui apenas
um nível, enquanto que da contabilidade possui dois níveis.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

Adiantamento de clientes e adiantamento a clientes são contas
respectivamente do:

Qual das alternativas abaixo não deve ser considerada no
sistema de pagamento?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Os pagamentos precisam estar aprovados por pessoas
autorizadas.
B) A dedução do imposto na fonte precisa ser realizada
quando aplicável, de acordo com a legislação pertinente.
C) Os descontos, quando concedidos, devem ser aplicados.
D) Os pagamentos representam transações próprias da
empresa e a documentação precisa estar no nome da
entidade.
E) Os recibos devem ser confrontados com os depósitos
bancários.

Ativo Realizável a Longo Prazo e Passivo Circulante.
Passivo Circulante e Ativo Circulante.
Ativo Permanente e Passivo Exigível a Longo Prazo.
Resultado de exercícios futuros e passivo circulante.
Patrimônio líquido e ativo diferido.

QUESTÃO 20

O sistema de registro da contabilidade é:
A) o método das partidas simples, pois existe o débito ou o
crédito.
B) o método de caixa, pois os lançamentos precisam obedecer
o recebimento ou pagamento.
C) o método das partidas dobradas, pois não existe aplicação
sem origem; assim não há débito sem crédito
correspondente.
D) o método das partidas simples, pois o lançamento é visto
sobre dois aspectos.
E) delimitado pela legislação societária, fiscal e
previdenciária.

QUESTÃO 24

O que significa a expressão: fundo rotativo?
A) Fundos de aplicações de altos valores.
B) Caixa pequeno para pagamento de itens específicos de
pequeno valor.
C) Caixa com movimentação diversas e montantes altos.
D) Aplicações financeiras altamente voláteis.
E) Empréstimo bancário de pequeno valor obtido para capital
de giro.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 21

A prestação de conta dos fundos rotativos objetiva:

Um contador dispõe de fontes para avaliar monetariamente um
bem: a fatura relativa à aquisição do item e o laudo do maior
especialista mundial em avaliação embasado por critérios
estatísticos e de simulação de cenário, sem assinatura. Qual das
fontes abaixo deverá ser considerada?
A) O laudo, em decorrência do rigor científico.
B) A fatura, pois indica um valor subjetivo.
C) A fatura, pois indica um valor mais objetivo do que o
laudo.
D) O laudo em decorrência da competência do perito.
E) A interpretação pessoal do Contador.

A) evidenciar os pagamentos efetuados, possibilitando analisar
se houve algum pagamento indevido e se as normas
financeiras da entidade foram cumpridas.
B) evidenciar as aplicações em intangíveis decorrentes do
recebimento de tais recursos.
C) demonstrar aquisição de imobilizações.
D) apresentar a aplicação de tais recursos através de
investimentos em outras sociedades.
E) declarar informações fiscais.

QUESTÃO 22

A Resolução SENAC n°. 845/2006 aprova as modificações no
regulamento de licitação e contratos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial e dá outras providências, definindo a
seguinte comissão:
A)
B)
C)
D)
E)

Comissão da Tesouraria
Comissão da Parte Administrativa e Contábil
Comissão de Compra
Comissão de Leiloeiro
Comissão Permanente de Licitação
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
MENSAGEM DE NATAL
Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem notícia. Um
deus. Um deus de poder aterrador.
Eta! Papai Noel chegou! Aí, tudo se agita, tudo efervesce, tudo se transforma. Arrasador, o velhinho! Com a sua vinda,
aumenta a produção; aquecem as vendas; aumenta, portanto, a poluição atmosférica, aumenta o buraco na camada de ozônio,
aumenta o aquecimento da Terra, aumenta a destruição da Terra.
E aumenta a destruição entre os homens, porque o poder do velhinho convence todos da necessidade de comprar... Quem pode,
pode... Quem não pode... Atendendo ao apelo de Papai Noel, e para comprar roupa nova, o marginal conclui que tem direito ao 13º.
Aí, rouba. Se necessário, mata.
Eta velhinho poderoso! Pois é! Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras! O lojista anuncia a promoção: de R$ 80,00
por apenas R$ 60,00! Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00! Papai Noel faz
promoção até em casa de parafusos: a felicidade está bem perto de você! Um quilo de parafuso de todas as medidas por apenas R$
20,00! Um “grande Papai Noel” está na frente de uma funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde de R$ 800,00 por
R$ 600,00! E os ministros de Papai Noel fazem acreditar em canções sem-vergonha... “Como é que Papai Noel não se esquece de
ninguém / seja rico seja pobre, o velhinho sempre vem”. Quanto cinismo!
Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo: pinheiro é que é nossa árvore, não são mais cajueiros, mangueiras, jambeiros, nossas
ricas frutas sazonais deste período!Mais: por aqui, numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de trenó! Ainda: nossos
empregados usam gorro cônico (nas cores da coca-cola, perdão nas cores das vestes de Papai Noel, vermelho e branco) e –
pasmem! – alguns com pisca-pisca na parte frontal! Em terraços, em parapeitos de edifícios, penduram-se bonecos, ridículos e mal
confeccionados bonecos-papais-Noel-dançarinos-desengonçados...!
Papai Noel tudo pode! Já está, até, em Bagdá, no Iraque! Lá nas terras do Profeta! Pois é! Inaugurado um shopping naquela
capital, a paz americana ali se instalará! E onde há shopping, lá está Papai Noel. Os americanos estão conseguindo empurrar Papai
Noel na goela dos iraquianos. Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com coca-cola, então tiveram que engolir, por mal,
com bombas, atiradas com alta precisão. Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem de bombas, nem do sabor da
coca, menos ainda de Papai Noel. Esses povos..., ora! não têm bom gosto. Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho poderoso! Só vendo a felicidade de Papai Noel...!
Sim, mas onde está um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos, menino que, segundo dizem, teria nascido para ensinar
aos homens a crença do homem no outro homem, crença cuja denominação mais apropriada é amor, e não mercado?!
Lamentável... no lugar de quem – homem, lenda, mito ou Deus – ensinou a mais humana das lições: (com)viver, foi entronizado
um ventríloquo do capitalismo, que apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as palavras: comprar e vender.
(Janilto Andrade)
QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Com sua “mensagem”, o autor tem como propósito principal:
A) convencer as pessoas de que o Natal sem Papai Noel não
tem sentido.
B) denunciar a falta de ética dos comerciantes que fazem
publicidade desonesta.
C) provocar uma reflexão sobre a apropriação de uma tradição
religiosa pelo poder do capitalismo americano.
D) demonstrar que, no Natal, aumenta o número de roubos,
porque os marginais acreditam que têm direito ao 13º
salário.
E) mostrar que o povo brasileiro não tem o bom gosto dos
povos com “dignidade histórica e cultural”.
QUESTÃO 27

Para apresentar suas idéias, o autor cria:
A)
B)
C)
D)
E)

uma dissertação opinativa;
uma dissertação argumentativa objetiva;
uma narração subjetiva;
uma descrição subjetiva;
um texto injuntivo;

Em que item o comentário não diz respeito à idéia central do
parágrafo indicado?
A) Segundo parágrafo: no Natal, estimula-se um consumo
desenfreado, que contribui para esgotar os recursos naturais
e acelerar a destruição do planeta.
B) Terceiro parágrafo: o estímulo ao consumo é um dos
motivos da violência.
C) Quinto parágrafo: em um país onde a temperatura é muito
alta e só neva em alguns estados do Sul, é ridículo que se
ande de trenó.
D) Sexto parágrafo: os americanos tiveram que usar armas na
invasão do Iraque, porque não conseguiram inculcar
naquele povo a ideologia capitalista, como fizeram com o
povo brasileiro.
E) Último parágrafo: a idéia de Papai Noel, como símbolo do
consumismo, substitui a idéia de nascimento do Cristo,
símbolo da convivência harmônica entre os seres humanos.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Em que letra as vírgulas não isolam informação adverbial
deslocada?

O único item em que não há ironia é:
A) “Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com
coca-cola...”
B) “... numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de
trenó...”
C) “Inaugurado um shopping naquela capital, a paz americana
ali se instalará...”
D) “Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho
poderoso...”
E) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”
QUESTÃO 30

A) “Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo
que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem
notícia.”
B) “Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem
de bombas, nem do sabor da coca, menos ainda de Papai
Noel.”
C) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”
D) “... apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as
palavras: comprar e vender.”
E) “Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do
velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00!”

Verifique, em cada item, se há correspondência de sentido entre
os dois segmentos apresentados.

QUESTÃO 33

A única expressão do texto que referencia Papai Noel é:
I•
II •

“Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras!”
Ele faz acreditar nas mais descaradas mentiras!
“... prometendo felicidade na compra de um ataúde...”
... Prometendo felicidade na compra de um caixão
fúnebre...
III - “... nossas ricas frutas sazonais deste período...”
•
Nossas ricas frutas saudáveis deste período...
IV - “... nossos empregados usam gorro cônico...”
•
... nossos empregados usam gorro ridículo...”
V - “... foi entronizado um ventríloquo do capitalismo...”
•
... foi endeusado um boneco do capitalismo...
Há correspondência de sentido em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III
I e II
I, II e IV
II, III e IV
III, IV e V

QUESTÃO 31

A ocorrência de muitos sinais de exclamação no texto indica:
A)
B)
C)
D)
E)

subjetividade;
hesitação;
explicação;
dúvida;
alegria.

A)
B)
C)
D)
E)

“o marginal”
“os ministros”
“um ventríloquo do capitalismo”
“um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos”
“homem, lenda, mito ou Deus”

QUESTÃO 34

Assinale a letra em que o valor semântico indicado não
corresponde ao da conjunção empregada.
A) “... aumenta, portanto, a poluição atmosférica...”
• conclusão
B) “... aumenta a destruição entre os homens, porque o poder
do velhinho convence a todos da necessidade de
comprar...”
• explicação
C) “Se necessário, mata.”
• condição
D) “... teria nascido para ensinar aos homens a crença do
homem no outro homem...”
• consequência
E) “... neva e anda-se de trenó...”
• adição
QUESTÃO 35

Assinale a única opção em que a expressão em destaque não é
retomada por um pronome.
A)
B)
C)
D)
E)

“resto de mundo que nos resta”
“velhinho mais poderoso de que se tem notícia”
“o marginal conclui que tem direito ao 13º”
“um menino cujo Natal”
“crença cuja denominação mais apropriada é amor”

Página 6/7
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Processo Seletivo 2008.2
Tipo 1

Cargo: Auxiliar Técnico II – Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria / Nível Médio

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

Assinale a única opção em que a alteração do verbo cria um
erro de regência:

Assinale a opção em que a expressão adverbial em negrito não
se relaciona com o verbo, também em negrito.

A) ...teria nascido para revelar aos homens a crença do homem
no outro homem.
B) ...teria nascido para mostrar aos homens a crença do
homem no outro homem.
C) ...teria nascido para indicar aos homens a crença do homem
no outro homem.
D) ...teria nascido para sugerir aos homens a crença do homem
no outro homem.
E) ...teria nascido para instruir aos homens a crença do
homem no outro homem.

A) “Com a sua vinda, aumenta a produção.”
B) “Se necessário, mata.”
C) “Um “grande Papai Noel” está na frente de uma
funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde
de R$ 800,00 por R$ 600,00!”
D) “Já está, até, em Bagdá, no Iraque!”
E) “Chegamos a fazer fila para pôr nossos filhos no colo do
velho poderoso”

QUESTÃO 40

Não há um sujeito posposto ao verbo em:

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas com as preposições necessárias:
•

Onde está o menino ____ cujo natal a humanidade já se
esqueceu?
Onde está o menino ____ cujo natal o autor se refere?
Onde está o menino ____ cujo natal poucos pensam?
Onde está o menino ____ cujo natal voltam-se as atenções
dos cristãos?

•
•
•

A)
B)
C)
D)
E)

“onde há shopping”
“lá está Papai Noel”
“Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros”
“E aumenta a destruição entre os homens”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

de – a – em – para
de – com – para – em
em – de – a – para
em – para – de – para
em – a – em – de

QUESTÃO 38

O verbo deve concordar com o sujeito. O único item em que
não se encontra um segmento que comprova essa regra é:
A)
B)
C)
D)
E)

“Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo”
“anda-se de trenó”
“penduram-se bonecos”
“cujo Natal se comemorava”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”
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