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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1:

questões 01 a 10

Plástica digital

Clique, clique, e lá se vão as olheiras. Clique,
clique, e desaparecem aquelas dobrinhas de pele que
toda mulher detesta. Clique, clique, a cintura se afina,
o pescoço se adelgaça, os seios se arredondam. O
Photoshop, programa de computador que retoca
fotografias, é um verdadeiro milagre (...). As imagens
de perfeição quase sobrenatural são tão poderosas
que, em nome da prevenção de doenças como
anorexia e outros distúrbios ligados à obsessão com o
físico, o conselho de moda da Inglaterra está
“sugerindo” aos responsáveis pelas principais revistas
femininas do país que discutam até onde é aceitável o
tratamento digital da imagem. A hipótese de que o
programa miraculoso, desenvolvido há vinte anos,
seja usado com moderação parece remota.
Fotógrafos, editores de arte e tratadores de imagem
garantem: todas as fotos de gente famosa, inclusive
aquelas em ocasiões mais informais, têm retoque.
“Nem uma lata de refrigerante, hoje, é fotografada
sem depois passar pelo Photoshop”, avisa o editor de
arte paulistano Michel Spitale, que já trabalhou em
várias revistas masculinas.
“Já vi caso de atriz que saiu uma deusa grega
no anúncio e ao vivo era uma uva-passa”, entrega
Adriana Cury, presidente da agência de publicidade
McCann Erickson. “O Photoshop é um recurso
seguro que a gente usa sempre que precisa que a
imagem fique mais bonita. Não usá-lo é como se
negar a tratar um doente tendo médico e remédio
disponíveis”, compara. Beldades seguras de si
mesmas assumem que usam a medicação.
(...) Criado por um universitário americano em
1987, o Photoshop é hoje utilizado não só por
profissionais da fotografia, como por uma legião de
amadores – cada vez mais numerosos, dada a
multiplicação das câmaras digitais – que não resistem
a ajeitar um olho vermelho, girar, cortar o tamanho
de uma foto ou eliminar um personagem,
principalmente um ex, indesejado. “Certa vez,
abrimos nosso estúdio para que as pessoas
trouxessem seus filhos para fazer foto de documento.
Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não dava
para retocar a foto do filho porque ele não estava tão
lindo quanto era”, diverte-se o publicitário
Washington Olivetto. A idéia de aprimorar o original
não é nenhuma novidade – ou então o período do
Renascimento Italiano teria reunido a maior
quantidade de beldades naturais da história da
humanidade. Os problemas acontecem quando se
começa a sofrer por não corresponder a padrões de
beleza. Não custa lembrar que mulheres e homens
que brilham no cinema, na música ou na passarela
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB

ESTATUTÁRIO

excepcionais. E ainda têm uma mãozinha do
Photoshop.
Bel Moherdaui, in VEJA, 16 de abril de 2008
1 - Por que “A hipótese de que o programa
miraculoso, desenvolvido há vinte anos, seja usado
com moderação parece remota”?
A) Porque as pessoas precisam entender que não
devem se preocupar tanto com o físico.
B) Porque não é um milagre: trata-se de tecnologia.
C) Porque foi desenvolvido há vinte anos e, no que
diz respeito à tecnologia, isto é muito tempo.
D) Porque é difícil resistir aos retoques, que podem
melhorar a imagem das pessoas.
2- O uso do Photoshop pode ser, segundo o texto:
A) um agravante para as pessoas que desenvolveram
algum tipo de doença relacionada à preocupação
com o físico.
B) um efeito colateral de doenças como a anorexia.
C) um problema relacionado a distúrbios ligados à
obsessão com o físico.
D) uma espécie de maquiagem digital que faz com
que os artistas estejam sempre em evidência.
3- Aponte a palavra que, no texto, foi utilizada
com sentido conotativo.
A) Beldades
B) Anorexia
C) Medicação
D) Amadores
4 - No último parágrafo, o texto sugere que:
A) já no período do Renascimento Italiano as obras
não correspondiam com exatidão aos modelos
retratados.
B) no período do Renascimento Italiano as mulheres
retratadas eram belíssimas.
C) as obras do Renascimento Italiano compõem o
maior acervo de retratos de belas mulheres da
história.
D) os artistas do Renascimento Italiano se
preocupavam em reproduzir a imagem dos
modelos com naturalidade.
5 - Marque a alternativa em que a palavra QUE
em destaque não introduz oração subordinada
adjetiva.
A) “...por uma legião de amadores ... que não
resistem a ajeitar um olho vermelho...”
B) “Não custa lembrar que mulheres e homens que
brilham no cinema, na música ou na passarela
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos
excepcionais.”
C) “O Photoshop, programa de computador que
retoca fotografias, é um verdadeiro milagre.”
D) “Não custa lembrar que mulheres e homens...
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos
excepcionais.”
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6 - Em qual das frases abaixo a partícula SE é
índice de indeterminação do sujeito?
A) “...os seios se arredondam.”
B) “Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não
dava para retocar a foto do filho...”
C) “...e lá se vão as olheiras.”
D) “Os problemas acontecem quando se começa a
sofrer por não corresponder a padrões de beleza.”
7 - Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as frases abaixo.
O vestido _____ ela se apresentou na festa era
a única coisa _____ não havia sido remodelada.
A revista ________ capa ela figurava estaria
nas bancas em poucas semanas.
A)
B)
C)
D)

que - a qual - cuja
pelo que - a qual - de cuja
em que - que - cuja
com que - que - em cuja

Texto 2:

A mulher e a casa

Tua sedução é menos
de mulher do que de casa:
pois vem de como é por dentro
ou por detrás da fachada.
Mesmo quando ela possui
tua plácida elegância,
esse teu reboco claro
riso franco de varandas.
uma casa não é nunca
só para ser contemplada;
melhor: somente por dentro
é possível contemplá-la.
Seduz pelo que é dentro,
ou será, quando se abra:
pelo que pode ser dentro
de suas paredes fechadas;
pelo que dentro fizeram
com seus vazios, com o nada;
pelos espaços de dentro,
não pelo que dentro guarda;
pelos espaços de dentro
seus recintos, suas áreas,
organizando-se dentro
em corredores e salas,
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exercem sobre esse homem
efeito igual ao que causas:
a vontade de corrê-la
por dentro, de visitá-la.
João Cabral de Melo Neto
8 - Segundo o texto:
A) A mulher, para seduzir, precisa remodelar a
fachada.
B) O eu-lírico foi seduzido pela aparência física da
mulher.
C) É impossível desvendar o íntimo feminino.
D) A mulher costuma seduzir pela aparência física.
9 - Na 1ª estrofe, o jogo de palavras “por dentro” e
“fachada” constituem:
A) prosopopéia.
B) eufemismo.
C) antítese.
D) elipse.
10 - Na 7ª estrofe, o termo “ao homem” exerce
função de:
A) complemento nominal.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) predicativo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

questões 11 a 20

11 - Todos os componentes de um computador são
agrupados em dois componentes básicos. São eles:
A) a unidade central de processamento (CPU) e os
softwares.
B) a unidade central de processamento (CPU) e os
periféricos.
C) a unidades de memória e os periféricos.
D) o hardware e os periféricos.
12 - O processador central do computador
somente executa as instruções que estejam:
A) na memória secundária.
B) na memória principal.
C) na memória primitiva.
D) na memória auxiliar.
13- Sua principal característica é permitir que os
periféricos externos sejam encaixados em uma
única porta do computador. Que tipo de
barramento é esse?
A) ISA (Industry Standard Architecture).
B) USB (Universal Serial Bus).
C) VLB (VESA Local Bus).
D) EISA (Extended Industry Standard Architecture).

os quais sugerindo ao homem
estâncias aconchegadas,
paredes bem revestidas
ou recessos bons de cavas,
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14- Gigabytes é equivalente a:
A) 1024 KB ou aproximadamente um milhão de
caracteres.
B) 1024 bytes ou aproximadamente um mil de
caracteres.
C) 1024 MB ou aproximadamente um bilhão de
caracteres.
D) 1024 bits ou aproximadamente um trilhão de
caracteres.
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19- Quando criamos um novo documento em
branco, no Microsoft Office Word, aparece uma
tela básica conforme a figura abaixo. Qual o
significado
dos
ícones
destacados,
respectivamente?

15- Os locais na internet, com seus respectivos
nomes completos de domínio são chamados de
FQDN. Eles são organizados da seguinte forma:
A) subdomínio.domínio.país.local
B) local.domínio.subdomínio.país
C) local.subdomínio.domínio.país
D) local.subdomínio.país.domínio
16- Os navegadores são programas que permitem
a navegação entre as páginas na Internet. Em qual
opção temos somente navegadores?
A) Netscape. Windows Explorer. Access.
B) Internet Explorer. Opera. Mozilla Firefox.
C) MSN. Internet Explorer. Opera.
D) Mozilla Firefox. Netscape. Microsoft Word.
17- Assinale o arquivo que representa uma
planilha eletrônica:
A) nome do arquivo.doc
B) nome do arquivo.xls
C) nome do arquivo.xml
D) nome do arquivo.exe
18- Ao digitar um número numa célula de uma
planilha do Microsoft Excel, ele:
A) assume o formato geral e os números são
alinhados à direita.
B) assume o formato número e os números são
alinhados à direita.
C) assume o formato geral e os números são
alinhados à esquerda.
D) assume o formato número e os números são
alinhados à esquerda.
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A) modo de exibição de layout de impressão. modo
de exibição de layout da web. modo normal.
modo de exibição de layout de impressão. modo
de estrutura de tópicos e layout de leitura.
B) modo normal. modo de exibição de layout da
web. modo de exibição de layout de impressão.
layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.
C) modo normal. modo de exibição de layout da
web. modo de exibição de layout de impressão.
modo de estrutura de tópicos e layout de leitura.
D) modo normal. modo de exibição de layout de
impressão. modo de exibição de layout da web.
layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.
20- Nessa barra é possível trabalhar com as
ferramentas que o Microsoft Office Word oferece
e, você poderá, através do Menu Utilitários, na
opção Personalizar, adicionar novas ferramentas.
Qual é essa barra?
A) barra de ferramentas formatação.
B) barra de status.
C) barra de menu.
D) barra de ferramentas padrão.
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questões 21 a 40

21- Assinale a opção que demonstra corretamente
o que ocorre com a situação patrimonial de uma
companhia ao pagar uma dívida, já vencida, com
acréscimo de juros.
A) O Patrimônio Líquido não sofre alteração, porém
o Ativo e o Passivo diminuem.
B) O Patrimônio Líquido sofre diminuição assim
como o Passivo e o Ativo.
C) O Patrimônio Líquido não sofre alteração, porém
o Ativo e o Passivo aumentam.
D) O Patrimônio Líquido aumenta, porém o Ativo e
o Passivo diminuem.
22- A Cia Alfabeto vendeu equipamentos de
informática a prazo, emitindo duplicatas. Ao
receber o pagamento de uma duplicata através de
cheque, a conta que a Cia deverá debitar é:
A) Títulos em Cobrança.
B) Duplicatas a Receber.
C) Bancos – Conta Movimento.
D) Caixa.
23- A Cia Prevenida S/A efetuou o pagamento de
uma apólice de seguro de seus veículos, no valor
de R$90.000,00, em 30/04/2007, referente ao
período de 01/05/2007 a 30/04/2008. Considerando
que o exercício financeiro coincide com o ano civil
e o que estabelece o Princípio da Competência,
podemos afirmar que, ao contabilizar o valor de
R$90.000,00 como despesas do exercício de 2007, a
empresa:
A) teve seu resultado reduzido em R$ 30.000,00.
B) teve seu resultado majorado em R$ 30.000,00.
C) teve seu resultado majorado em R$ 60.000,00.
D) teve seu resultado reduzido em R$ 60.000,00.
24- Considerando as normas instituídas pela Lei
6.404/76, analise as afirmativas abaixo.
I - O capital social poderá ser formado com
contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie
de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
II - A companhia ou sociedade anônima terá o
capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de
emissão das ações subscritas ou adquiridas.
III - O estatuto da companhia fixará o valor do
capital social, expresso em moeda nacional.
Assinale:
A) Se somente a afirmativa III for verdadeira.
B) Se somente as afirmativas I e II forem
verdadeiras.
C) Se todas as afirmativas forem verdadeiras.
D) Se todas as afirmativas forem falsas.
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25- Considerando a equação básica da
Contabilidade, ou seja: (Bens + Direitos) –
(Obrigações) = Patrimônio Líquido, é correto
afirmar que quando o resultado da equação é
negativo, convenciona-se denominá-lo de:
A) Passivo Real.
B) Passivo Líquido.
C) Passivo a Descoberto.
D) Passivo a Regularizar.
26- Com relação ao Balanço Patrimonial, não é
correto afirmar:
A) os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da
companhia ou exercidos com essa finalidade
serão classificados no Intangível.
B) os adiantamentos ou empréstimos a sociedades
coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou
participantes no lucro da companhia, que não
constituem negócios usuais na exploração do
objeto da companhia são classificados no Ativo
Realizável a Longo Prazo.
C) a aquisição com caráter permanente de bens
tangíveis não utilizados nas atividades da
empresa são classificados no Ativo Permanente
em Investimentos.
D) as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte, as despesas pré-operacionais e
os gastos de reestruturação são classificados no
Ativo Diferido.
27- Considere as transações abaixo efetuadas pela
Cia Mercantil:
 06/04 – compra de 10 unidades ao valor unitário
de R$5,00
 08/04 – compra de 10 unidades ao valor unitário
de R$7,00
 14/04 – compra de 12 unidades ao valor unitário
de R$9,00
 20/04 – venda de 10 unidades ao valor unitário
de R$12,00
 30/04 – compra de 6 unidades ao valor unitário
de R$9,00
Considerando que a Cia tinha um Estoque Inicial,
em 01/04, de 6 unidades ao valor unitário de
R$4,00 e supondo que não ocorreram outras
despesas e impostos, assinale a opção correta.
A) Se o critério de avaliação de Estoques utilizado
for o PEPS, o resultado obtido com a venda será
de R$30,00.
B) Se o critério de avaliação de Estoques utilizado
for o PEPS, o estoque final do período será de
R$262,00.
C) Se o critério de avaliação de Estoques utilizado
for o UEPS, o resultado obtido com a venda será
de R$76,00
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D) Se o critério de avaliação de Estoques utilizado
for o UEPS, o estoque final do período será de
R$162,00.
28- Analise a opção que apresenta somente contas
de saldos devedores.
A) Juros Passivos a Vencer, Adiantamentos a
Terceiros e Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa.
B) Cheques em Cobrança, Adiantamentos de
Clientes e Capital a Subscrever.
C) Juros Ativos, Adiantamentos a Fornecedores e
Clientes.
D) Juros Passivos, Adiantamentos a Terceiros e
Custo da Mercadoria Vendida.
29- A operação em que é criada uma nova
empresa mediante o capital inicial atribuído por
duas ou mais sociedades que se extinguem é a:
A) sucessão.
B) incorporação.
C) cisão.
D) fusão.
30- Certa empresa vendeu uma máquina pelo
valor de R$17.000,00. Considerando que a
máquina foi adquirida há cinco anos pelo valor de
R$30.000,00 e que possui uma vida útil de 10 anos
e um valor residual de 10% e ainda que a empresa
adote como método de depreciação o Método
Linear, calcule o resultado apurado pela empresa
na transação e assinale a opção correta.
A) Lucro de R$500,00
B) Lucro de R$2.000,00
C) Prejuízo de R$10.000,00
D) Prejuízo de R$1.000,00
31- De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, assinale a opção que apresenta
uma afirmativa falsa.
A) Os papéis de trabalho devem ser elaborados,
organizados e arquivados de forma sistemática e
racional.
B) Os papéis de trabalho são o conjunto de
documentos e apontamentos com informações e
provas coligidas pelo auditor interno, que
consubstanciam o trabalho executado.
C) As informações que fundamentam os resultados
da auditoria interna são denominadas de
evidências.
D) O termo “erro” aplica-se a atos voluntários de
omissão e manipulação de transações e
operações, adulteração de documentos, registros,
relatórios e demonstrações contábeis, tanto em
termos físicos quanto monetários.
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32- De acordo com a Lei 8.666/93, são
modalidades de licitação:
A) concorrência, pregão, leilão, convite e concurso.
B) concorrência, tomada de preços, leilão, convite e
concurso.
C) pregão, leilão, tomada de preços, concorrência e
concurso.
D) concorrência, tomada de preços, convite, leilão e
pregão.
33- Analise os itens seguintes e assinale a opção
correta.
I - O ciclo orçamentário é o período durante o
qual se executa o orçamento coincidindo,
portanto, com o exercício financeiro.
II - A abertura de créditos especiais,
suplementares e extraordinários dependem da
indicação dos recursos que compensarão a
abertura dos respectivos créditos.
III - A Lei Orçamentária Anual não conterá
dispositivos estranhos à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo na proibição
a autorização para abertura de créditos especiais e
contratação de operações de créditos ainda que
por antecipação de receita, nos termos da Lei.
A) Todas as proposições estão corretas.
B) Somente as proposições II e III estão corretas.
C) Somente as proposições I e III estão corretas.
D) Todas as proposições são falsas.
34- Conforme estabelecido na LRF, na verificação
dos limites com a despesa total com pessoal não
serão computadas as despesas com:
A) pagamento de soldos aos militares.
B) pagamento de salários dos funcionários públicos
civis estatutários.
C) pagamento de demissão de servidores.
D) pagamento de inativos e pensionistas.
35- Em um edital de concorrência, o órgão
licitante fixou como condição que o licitante
vencedor do certame, para a assinatura do
contrato, prestasse garantia na modalidade fiança
bancária. Sobre a afirmativa, com base nas
normas da Lei 8.666/93, está correto afirmar que
a administração:
A) acertou, visto tratar-se da modalidade de garantia
que melhor resguarda os interesses do poder
publico.
B) errou ao fixar a modalidade da garantia a ser
apresentada pelo licitante vencedor.
C) errou, uma vez que a fiança bancária não
constitui uma modalidade de garantia prevista na
lei 8.666/93.
D) acertou, pois compete a administração, dentro de
seu campo de discricionariedade, definir qual
a forma de garantia que deverá ser apresentada.
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36- De acordo com a Lei 4.320/64 são
considerados, respectivamente, Investimentos e
Inversões Financeiras:
A) aquisição de imóveis em utilização e aumento do
capital de entidades com objetivos financeiros.
B) aquisição de equipamentos já em utilização e
aumento de capital de entidades com objetivos
comerciais.
C) aquisição de imóveis considerados necessários à
realização de obras e aquisição de bens de capital
já em utilização.
D) despesas com execução de obras e aumento do
capital de empresas que não sejam de caráter
comercial ou financeiro.
37- Marque a opção que apresenta somente
despesas extra-orçamentárias.
A) Pagamento de Restos a Pagar e resgate de
operações de crédito por antecipação da receita.
B) Devolução de cauções em dinheiro e Inscrição de
Restos a Pagar no exercício.
C) Amortização da Dívida e Transferências de
Capital.
D) Recolhimento de consignações e pagamento de
juros e encargos da dívida.
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38- Assinale a opção que não apresenta uma
Receita de Capital.
A) Receita Patrimonial.
B) Receita de Amortização de Empréstimo.
C) Receita de Alienação de Bens.
D) Transferência de Capital.
39- Com base nas informações a seguir, é possível
afirmar que o resultado econômico apurado pelas
variações patrimoniais é:
R$
. Arrecadação de Receitas de Serviços

6.000

. Arrecadação de Receitas Patrimoniais

4.000

. Recebimento de Transferências de
Capital

2.000

. Aquisição de material permanente

2.000

. Alienação de bens

7.000

. Cobrança da dívida ativa

4.000

. Despesas com prestação de serviços de
terceiros
A) R$10.000,00
B) R$ 8.000,00
C) R$12.000,00
D) R$15.000,00

4.000

40- Considerando os dados abaixo, referentes ao Balanço Orçamentário, assinale a opção correta.
Balanço Orçamentário
Receita
Títulos

Despesa

Previsão

Execução

Diferença

$

$

$

Rec. Correntes

82.500

117.000

Rec. Tributária

30.000

50.000

Rec. Patrimonial

22.500

37.000

Transf. Corrente

30.000

30.000

Títulos

Fixação
$

+34.500 Créd.
Orçament.
+20.000
e
+14.500
Suplementares
-0Créd. Especiais

Rec. de Capital

7.500

15.000

Op. de Crédito

3.000

7.000

Créd.
+4.000 Extraord.

4.500

8.000

+3.500

90.000

132.000

Alienação
Bens
Soma

de

90.000

Execuçã
o

Diferenç
a

$

$

75.000

-15.000

75.000

-15.000

-0-0-

+7.500

+42.000 Soma

Déficit

Superávit

Total

Total

A) Ocorreu superávit orçamentário de $42.000.
B) Ocorreu economia orçamentária de $15.000.
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90.000

C) Ocorreu déficit orçamentário de $15.000.
D) Ocorreu superávit orçamentário de $27.000.
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