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QUESTÕES 1 A 8 - LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01 
O LUTADOR
Carlos Drummond de Andrade
Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.
Algumas, tão fortes
como o javali.
Não me julgo louco. 
Se o fosse, teria
poder de encantá-las.
Mas lúcido e frio,
apareço e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida.
Deixam-se enlaçar,
tontas à carícia
e súbito fogem
e não há ameaça
e nem 3 há sevícia
que as traga de novo
ao centro da praça.
Insisto, solerte.
Busco persuadi-las.
Ser-lhes-ei escravo
de rara humildade.
(...)
(Carlos Drummond de Andrade. O Lutador. In: Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969, p. 67)

A respeito do poema acima, pode-se considerar corretas todas as questões, EXCETO:
a) O termo “algumas tão fortes” refere-se às palavras.
b) Subentende-se no poema um vislumbre do “eu poético” pelas palavras. Ele procura dominá-las, mas 
finalmente rende-se a elas, reconhecendo seu poder.
c) Ao afirmar que “Lutar com palavras é a luta mais vã”, o ‘eu poético’ considera sua luta uma perda de 
tempo.
d) A expressão “Algumas são fortes como javali” é um caso evidente de Figura de Linguagem. 

Questão 02

GUARDADOR DE REBANHOS IX
Fernando Pessoa

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.
 
Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto,
E me deito ao comprido na erva,
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E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.

(Fernando Pessoa. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1984)

Julgue as assertivas:
I. O poema valoriza o subjetivismo, a busca pela compreensão do mundo através da introspecção, da 
meditação, por isso afirma: “E os meus pensamentos são todos sensações”.
II. O “eu poético” exalta a experiência, valoriza a objetividade, por isso diz: “Pensar uma flor é vê-la e cheirá-
la”.
III. O poema demonstra o que poderia ser uma vida simples, sem anseios e preocupações complexas, para 
a qual, o prazer de deitar no campo e sentir a natureza à sua volta retrata a felicidade.
IV. O “eu lírico”, na verdade, é infeliz, pois, mesmo usufruindo um belo dia de calor, declara: “me sinto triste 
de gozá-lo tanto”.

Estão corretas:
a) Apenas I.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) II e III.

Questão 03

EU SOU “NORMAL”
Se você perguntasse a um jovem dos anos 80 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. 
Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, New wave, careta, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como 
um Montecchio a um Capulleto em Romeu e Julieta: com desdém raiva e sopapos. Não é à toa que os 
psicólogos passaram anos teorizando sobre a turma como a “segunda família”. Era em relação a ela que 
havia códigos de honra.  Era por ela que se combatia e brigava.
A instituição da “turma” substituta da “família” mereceu os primeiros estudos nos anos 50. Naquela época, 
ficou popular o musical West Side Story uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e 
Capulettos, opunha as tribos dos “Jets” e dois “Sharks”.
Esse quadro mudou na virada para o século 21.
Pergunte a um adolescente dos dias de hoje a que tribo ele pertence. Há 99% de chance de que ele 
responda: “Eu sou normal”. E o que significa ser normal? Não ter tribo? Nada disso. “Normal” é aquele que 
transita livremente por diferentes turmas. O que é surfista de dia e pagodeiro de noite, por exemplo. Ou a 
menina que é nerd no colégio, patricinha no Shopping, mas namora um metaleiro – e frequenta festas de 
Rock pesado com ele. Nos anos 80, uma patricinha (na época elas eram chamadas “burguesinhas”) sofreria 
gozações num reduto hardcore. Atualmente, a resistência é bem menor.
Vive-se hoje a “era do camaleão”. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado 
das tribos se diluiu. No começo dos anos 80, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses 
desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram os cabelos com corte moicano e 
as braçadeiras de couro. Em vez de ideologia, há acessórios. E diversão. A maior parte das tribos, nos dias 
de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer. Que pode ser esportivo (surfistas e skatistas), cultural 
(pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB) ou relativo à vida noturna (clubbers e darks).
Por isso não faz sentido brigar. Por que combater alguém que apenas se diverte de forma diferente? Melhor 
é ficar amigo, para aproveitar diferentes tipos de programas. “Os adolescentes perceberam que não faz 
sentido se estapear por uma identidade transitória”, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo 
Calligaris. Entre os mais velhos, que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante 
um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Na verdade, o exercício da tolerância é 
uma conquista da geração de hoje. (...)
(Adélia Chagas. Eu sou “normal”. In: Veja Jovens. Edição especial da Veja. Editora Abril. ano 34, n. 38, 2001. 
P. 38-39)
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O texto acima é um artigo de opinião, gênero discursivo argumentativo, no qual alguém, se utilizando 
de argumentação, discorre sobre um determinado tema, emitindo seu parecer, sua opinião. Assim, 
com base no texto lido, pode-se afirmar que todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O termo: “vive-se hoje a “era do camaleão”” (5º parágrafo) expressa o contraste de comportamento da 
atual geração jovem com o comportamento das gerações passadas.
b) A escritora se posiciona contrariamente ao comportamento que os jovens vêm apresentando atualmente, 
por isso, ao concluir, diz: “nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos 
dias atuais” (6º parágrafo).
c) O texto apresenta um enfraquecimento, em termos ideológicos, na decisão de cada jovem em agrupar-se 
a uma ou outra “tribo”.
d) O texto aponta explicitamente a época em que ocorreu essa mudança comportamental nos jovens.

Questão 04
Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita a norma culta da Língua Portuguesa no que tange à 
escorreita ortografia e acentuação:
a) Sócio de empresa privada é investigado pela Polícia Federal. Ministério Público pretende leva-lo para o 
banco dos réus. 
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e entidades europeias.
c) Assembleia das Nações Unidades reúnem-se nesta semana a fim de tratar de temas polêmicos.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos é permitida.

Questão 05
QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade
João amava Tereza que amava Raimundo
Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
Que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes
Que não tinha entrado na história.
(Carlos Drummond de Andrade. Reunião. 10ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980. p. 19)

No contexto do poema acima, assinale a alternativa CORRETA a respeito da Regência Verbal e da 
Transitividade do verbo:
a) No 5º verso: “Raimundo morreu de desastre”, o verbo “morreu” é Intransitivo e o termo “de desastre” é 
Objeto Indireto.
b) No último verso: “Que não tinha entrado na história”, “tinha” é Verbo Transitivo Direto e “entrado” é Objeto 
Direto.
c) Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim e Lili (1º e 2º versos) são todos Objetos Diretos e o verbo a que se 
referem (verbo amar) é Transitivo Direto.
d) O verbo “amava”, presente nos três primeiros versos, é um Verbo Transitivo Indireto.

Questão 06
“Use sempre protetor solar, passe um hidratante em sua pele e lave o rosto 2 vezes ao dia com água e 
sabonete neutro. A massagem também é sempre bem-vinda, pois ajuda no relaxamento e ativa a circulação 
linfática e venosa.”
(Campanha de prevenção de doenças venosas e arteriais – SBACVSP)

Analisando o texto acima, se pode afirmar que:
I. No texto predominam elementos instrucionais.
II. No texto predominam elementos descritivos.
III. Deve ser classificado como texto do tipo dissertativo.
IV. Se trata de um gênero textual com características semelhantes a um manual de instruções.
Assinale a alternativa correta:

a) I e III estão corretas.
b) I e IV estão corretas.
c) Apenas I está correta.
d) II e IV estão corretas.
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Questão 07
Orações Subordinadas Adjetivas são aquelas que têm valor de adjetivo em relação à oração principal 
no período composto. Elas podem ser restritivas, quando delimitam, restringem o sentido do termo 
a que se referem ou explicativas, quando acrescentam uma informação a ela. Assinale abaixo o 
período que apresenta uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa:
a) O mico-leão-dourado que está em extinção vive no Sudeste do Brasil.
b) O mico-leão-dourado que está, em extinção, vive no Sudeste do Brasil.
c) O mico-leão-dourado, que está em extinção, vive no Sudeste do Brasil.
d) O mico-leão-dourado que está em extinção, vive, no Sudeste do Brasil.

Questão 08
A HORA DA GERAÇÃO DIGITAL
“O impacto das redes sociais nos hábitos de consumo da Geração Internet é imenso e já perceptível. O 
poder da internet para descentralizar o conhecimento acarretou um profundo deslocamento de poder dos 
produtores para os consumidores. Os jovens da Geração Internet têm mais acesso a informações sobre 
produtos e serviços e podem discernir o valor real com mais facilidade do que as gerações anteriores. Mais 
do que nunca, as empresas precisam, para competir no mercado, de produtos realmente diferenciados, de 
um serviço melhor ou de um custo mais baixo, pois as deficiências de valor não podem ser escondidas com 
tanta facilidade. O valor real é evidenciado como nunca. A influência também está sendo descentralizada à 
medida que a Geração Internet se manifesta a partir das trincheiras modernas, também conhecidas como 
blogs. Blogs e outras mídias geradas por consumidores estão alterando as fontes de poder e de autoridade 
em nossa sociedade. Algumas dessas fontes têm uma capacidade surpreendente de influência, afastando 
a balança de poder de fontes mais tradicionais e reconhecidas. As empresas inteligentes entendem esse 
deslocamento de poder e o adotam”.
(Don Tapscott. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando 
tudo, das empresas aos governos. p. 235. Editora Agir: São Paulo, 2010)

De acordo com o texto, é incorreto afirmar que:
a) Os blogs contribuem com a descentralização da informação.
b) O acesso às informações, propiciado pelos blogs, trouxe mais poder aos consumidores.
c) A livre manifestação dos jovens na rede mundial de computadores tem influenciado as estratégias 
empresariais de produção e venda.
d) A internet é uma ameaça ao capitalismo, por isso as empresas precisam reagir em nível estratégico. 

QUESTÕES 9 A 11 - MATEMÁTICA 

Questão 09
Sabemos que um cubo tem arestas medindo 8 cm. Então, calcule a distância entre o centro de duas 
faces adjacentes.
a) 4√2
b) 4
c) √2
d) 16

Questão 10
Cássia, Paula e Ana, são casadas com Tiago, Pedro e João, mas não sabemos quem é casado com 
quem. Elas trabalham com estética, aviação e estilismo e moda, e também não sabemos o que fazem 
cada uma delas. Descubra o nome do marido e a profissão de Cássia. 

I.A estilista é casada com João
II. Ana é aviadora
III. Pedro não é casado com Ana
IV. Paula não é estilista

a) Pedro e Estética
b) João e Moda
c) Tiago e Estética
d) Pedro e Moda
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Questão 11
Temos um certo retângulo com x e y de lado, e sabemos que a medida do seu perímetro é 24 cm e a 
medida de sua área é 36 cm2. Encontre as dimensões do retângulo. 
a) 6, -6
b) 24, 36
c) 12, 0
d) 6, 6

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 12
O presidencialismo é o sistema de governo vigente no Brasil e uma característica peculiar, passível 
de ser destacada, é o fato de o presidente da República ser
a) Apenas chefe de governo.
b) Tão-somente chefe de Estado.
c) Igualmente chefe de governo e chefe jurídico.
d) Simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo.

Questão 13
“A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas 
da guerra mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o Breve século XX sem ela. 
Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se 
calavam e as bombas explodiam”.
(HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX – 1914-1991. Tradução de Marcos Santarrita. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 30)

Hobsbawm refere no texto ao contexto da
a) Primeira e Segunda guerra mundial
b) Guerra fria.
c) Guerra espacial
d) Guerra entre Rússia e Estados Unidos.

Questão 14
Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou que “a democracia é 
a pior de todas as formas imagináveis de governo, com exceção de todas as demais que já se experimentaram”.
(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 286)

Sobre a democracia, é correto afirmar:
a) É a ditadura da maioria.
b) É o governo do povo para o povo.
c) É o poder eclesiástico na orientação do povo.
d) É a regência da autoridade patriarcal sobre o povo.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 15
Com relação às características qualitativas da informação contábil financeira útil, descritas na 
NBC TG Estrutura Conceitual, para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, são 
classificadas como características qualitativas de melhoria:
a) Relevância, Representação Fidedigna, Comparabilidade e Tempestividade.
b) Tempestividade, Relevância, Verificabilidade e Comparabilidade.
c) Comparabilidade, Materialidade, Compreensibilidade e Tempestividade.
d) Tempestividade, Compreensibilidade, Verificabilidade e Comparabilidade.
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Questão 16
Analise as contas no quadro abaixo, e assinale a alternativa que corresponda aos totais do Ativo 
Circulante e do Ativo Não Circulante e Contas de Resultado respectivamente:

a) R$ 40.000,00; R$ 36.000,00; R$ 9.000,00.
b) R$ 48.000,00; R$ 36.000,00; R$ 10.000,00.
c) R$ 36.000,00; R$ 40.000,00; R$ 10.000,00.
d) R$ 40.000,00; R$ 48.000,00; R$ 9.000,00.

Questão 17
Consideres os seguintes saldos devedores e credores das contas auxiliares de estoque de uma 
sociedade empresária no quadro abaixo, e assinale, com base somente nas informações fornecidas, 
a alternativa que corresponda ao saldo da conta de Custo das Mercadorias Vendidas:

a) R$ 14.000,00.
b) R$ 10.000,00.
c) R$ 13.040,00.
d) R$ 21.520,00.
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Questão 18
O tempo de vida útil de certo tipo de ativo imobilizado, ou seja, o período durante o qual seja possível 
a sua utilização econômica é de 12 (doze) anos, portanto, qual é a taxa de depreciação anual deste 
ativo pelo método linear, sabendo-se que não haverá valor residual ao final de sua vida útil?
a) 10,00% a.a.
b) 9,17% a.a.
c) 12,00% a.a.
d) 8,33% a.a.

Questão 19
Considere as seguintes informações extraídas do Balanço Patrimonial de determinada sociedade 
empresária, encerrados em 31 de dezembro de 2014: 

I - O índice de liquidez seca é superior ao índice de liquidez geral.
II - O índice de liquidez geral é superior ao índice de imobilização do capital próprio.
III - O Capital Circulante Líquido é nulo. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 20
Considere as seguintes afirmativas a respeito dos Princípios de Contabilidade no Brasil:

I – Eles foram revogados quando, a partir de então, passaram a valer as características qualitativas da 
informação contábil-financeira útil.
II - O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 
correlatas.
III - O princípio da entidade reconhece que soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos resulta 
em uma nova entidade.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 21
Considere os dados de produção de uma indústria de massas alimentícias, sabendo-se que, no 
mesmo período, 50% (cinquenta por cento) da produção foi vendida, e que não havia estoque inicial:
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a) No Sistema de Custeio Variável, o estoque final é de R$ 20.000,00.
b) No Sistema de Custeio por Absorção, o estoque final é de R$ 40.000,00.
c) No Sistema de Custeio Variável, o estoque final é de R$ 30.000,00.
d) No Sistema de Custeio por Absorção, o estoque final é de R$ 10.000,00.

Questão 22
Considere os dados de custos e de produtos no quadro abaixo, acerca de determinada indústria 
de aparelhos eletrônicos, sabendo-se que a base de rateio é “horas de mão de obra”, assinale a 
alternativa que corresponda o custo de produção alocado aos produtos Marte, Saturno e Plutão 
respectivamente:

a) R$ 50.200,00; R$ 45.000,00; R$ 40.800,00.
b) R$ 23.000,00; R$ 45.000,00; R$ 68.000,00.
c) R$ 27.200,00; R$ 40.800,00; R$ 68.000,00.
d) R$ 32.000,00; R$ 48.000,00; R$ 56.000,00.

Questão 23
Considere os seguintes saldos de contas no período de determinada indústria, sabendo-se que não 
há estoques inicias e finais:



9

a) O lucro operacional bruto no período é de R$ 64.000,00.
b) O custo total de fabricação é de R$ 63.000,00.
c) A receita líquida é de R$ 114.000,00.
d) O lucro operacional bruto no período é de R$ 22.000,00.

Questão 24
Uma sociedade empresária produz e vende um único tipo de produto, e iniciou o mês com 2.000 
(duas mil) unidades em estoque, vendeu 10.000 (dez mil) unidades no mês, e terminou o mês com 
4.000 (quatro mil) unidades em estoque. Com base somente nas informações fornecidas, assinale a 
alternativa que contenha o total de unidades produzidas:
a) Produziu 8.000 unidades.
b) Produziu 10.000 unidades.
c) Produziu 12.000 unidades.
d) Produziu 14.000 unidades.

Questão 25
Em relação às despesas e às receitas públicas, avalie as alternativas:

I - As receitas são classificadas nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital.
II - São exemplos de Despesas de Capital os Investimentos e as Inversões Financeiras.
III - Um exemplo de Inversões Financeiras é a dotação destinada à aquisição de imóveis, ou de bens de 
capital já em utilização.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 26
Considere as afirmativas sobre o sistema de informação contábil refletido no plano de contas 
segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público:

I – O plano de contas deve compreender a terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem 
como a identificação do subsistema a que pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando 
os registros de valores e a integração dos subsistemas.
II - O plano de contas deve conter contas específicas que possibilitam a apuração de custos.
III – O sistema de informação contábil deve manter tabela de codificação de registros que identifique o tipo 
de transação, as contas envolvidas, a movimentação a débito e a crédito e os subsistemas utilizados.

a) somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 27
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, são Demonstrações 
Contábeis aplicadas às entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
EXCETO:
a) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
b) Demonstração das Variações Patrimoniais.
c) Demonstração do Resultado Abrangente.
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Questão 28
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, os subsistemas 
contábeis devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informação, de modo a subsidiar 
a administração pública sobre:
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I - Desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua missão.
II - Avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, 
à eficiência, à eficácia e à efetividade.
III - Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento, e avaliação dos riscos e das contingências.

a) Somente a afirmativa II está correta.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 29
Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, considere as 
afirmativas a seguir:

I - O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é a sua função social para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões.
II - O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange as entidades do setor público 
e toda e qualquer entidade do terceiro setor para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas 
e controle social.
III - A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 
administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de 
contas e à instrumentalização do controle social.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30
“Clima organizacional constitui o meio interno da organização, a atmosfera psicológica em cada organização. 
[...] refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente interno de uma organização, 
ou seja, aqueles aspectos internos da organização que levam à provocação de diferentes espécies de 
motivação nos seus participantes”. (SOUZA, 2008, p.2). 
Sobre clima organizacional é correto afirmar:
I- O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos 
participantes.
II – É desfavorável quando proporciona frustração das necessidades pessoais dos participantes.
III – A qualidade do ambiente organizacional é constituída por aquilo que é percebido ou experimentado 
pelos participantes da empresa e que influenciam em seu comportamento.
IV – A qualidade do clima organizacional não influencia na motivação e qualidade de vida das pessoas bem 
como não é fator a ser considerado nos relacionamentos interpessoais.

A sequência correta das proposições, de cima para baixo, é:
a) V – V – F – F.
b) V – V- V – F.
c) V – F - V – F.
d) V – F – F- V.

GABARITO
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