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PORTUGUÊS

Texto I

Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. 
Não quero perturbar aquela menina no seu ofício de sonhar. 
Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que 
tão intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando 
acha graça de algo que ninguém mais percebeu.

Tento remontá-la aqui num quebra-cabeças que vai formar 
um retrato -  o meu retrato? Certamente faltarão algumas peças. 
Mas, falhada e fragmentária, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude.

Algumas destas narrações já publiquei. São meu rebanho, 
e posso chamá-las de volta quando quiser. Muitas eu mesma 
vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se 
exponha a uma criança que finge não escutar nem enxergar 
muita coisa da sua vida ao rés-do-chão.

Aqui onde estou -  diante deste computador, nesta altura 
e deste ângulo - ,  afinal compreendo que não são as palavras 
que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro 
delas. Assim aquela menina dançando no pátio na chuva não 
cabia no seu protegido cotidiano: procurava sempre o susto 
que viria além.

Então enfiava-se atrás dos biombos da imaginação, 
colocava as máscaras e espiava o belo e o intrigante, que 
levaria o resto de sua vida tentando descrever.

(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14)

1) O texto acima pode ser entendido como pertencente à 
tipologia narrativa. Desse modo, todos os elementos 
abaixo comprovam essa classificação, exceto:
a) a presença de um narrador em primeira pessoa que 

relata, com parcialidade, os fatos e elementos descritos.
b) referências espaciais como o estar “diante deste 

computador, nesta altura e deste ângulo”.
c) A presença de personagens como “aquela menina no 

seu ofício de sonhar”.
d) A defesa de um posicionamento que fica claro na 

oposição entre o adulto e a criança no texto.

2) A leitura do texto, tomado em sua totalidade, permite 
inferir que:
a) A postura intrusa, referida no primeiro parágrafo, refere- 

se à falta de permissão para entrar na casa da menina.
b) As atitudes de uma pessoa são, invariavelmente, as 

mesmas, na infância ou na fase adulta.
c) As narrações já publicadas pela narradora são sempre 

resultados de experiência que ela vivenciara na infância.
d) O retrato fragmentado e a imagem de um “quebra- 

cabeças” são resultados de uma postura recordadora.

3) No texto, alternam-se exemplos de conotação e 
denotação. Assinale a opção em que NÃO ocorre o 
emprego conotativo da linguagem.
a) “São meu rebanho, e posso chamá-las de volta quando 

quiser.” (3°§)
b) “outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se 

exponha a uma criança”(3°§)
c) “Aqui onde estou -  diante deste computador, nesta 

altura e deste ângulo” (4°§)
d) “Então, enfiava-se atrás dos biombos da imaginação, 

colocava as máscaras” (5°§)

4) No texto, destaca-se o emprego de duas funções da 
linguagem. São elas:
a) emotiva e poética
b) apelativa e referencial
c) metalinguística e fática
d) referencial e emotiva

5) No fragmento “Assim aquela menina dançando no 
pátio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: 
procurava sempre o susto que viria além.” (4°§), a 
autora deixa entrever uma característica da menina que 
pode ser entendida como:
a) conformismo
b) ousadia
c) limitação
d) insegurança

Considere o trecho abaixo para responder às questões 6 e 
7 seguintes:

“Não a auero sobressaltar quando se abre para o mundo 
que tão intensamente adivinha, nem interromper sua 
risada quando acha graça de algo que ninguém mais 

percebeu.” (1°§)

6) Os dois fragmentos destacados no trecho relacionam- 
se sintático-semanticamente. Assinale a opção que 
indica, corretamente, o tipo de relação sintática que há 
entre eles e o valor semântico explicitado.
a) dependência sintática; oposição
b) independência sintática; adição
c) dependência sintática; tempo
d) independência sintática; conclusão

7) Assinale a opção em que se aponta, erroneamente, a 
análise sintática do termo indicado.
a) “aue tão intensamente adivinha” -  objeto indireto
b) “o mundo que tão intensamente” -  adjunto adverbial
c) “Não a quero sobressaltar” -  objeto direto
d) “ninauém mais percebeu” -  sujeito

8) Considerando o contexto, indique a opção em que 
haja um prefixo cujo valor semântico encontra-se, 
corretamente, indicado.
a) “remontá-la” (2°§) -  excesso
b) “incompletude” (2°§) -  posição intermediária
c) “exponha”(3°§) - movimento de saída
d) “rebanho” (3°§) - repetição

Texto II
EXPLO RAÇÃO  
SEXUAL INFANTIL

dájDena

P E N A  D E 1 A  1 2  A N O S  
_______ DE P R IS Ã O ______

Denuncie  
0 8 0 0  9 9  0 5 0 0

9) A propaganda acima busca expressividade na 
apresentação do tema ao leitor. Desse modo, o recurso 
que MELHOR se destaca na construção de um efeito 
semântico é:
a) o verbo “denuncie” flexionado no modo imperativo.
b) o humor provocado pela imagem do urso com venda 

nos olhos.
c) a palavra infantil que se relaciona com a imagem do 

urso.
d) a ambigüidade provocada pela expressão “dá pena”.
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10) Considerando as normas para redação de 
correspondências oficiais e a estrutura desses 
documentos, assinale a opção em que se faz uma 
afirmação correta.
a) O memorando é um documento utilizado para 

comunicação interna em uma empresa.
b) Deve-se sempre usar o vocábulo “obrigado/a” como 

fecho de correspondências oficiais.
c) Os números presentes no corpo do texto de uma ATA 

não devem vir escritos por extenso.
d) Um parecer é um documento usualmente empregado 

para registraras decisões de uma reunião ou assembleia.

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

11) Assinale a alternativa incorreta.
a) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 

exceto as de operações de crédito autorizadas em lei.
b) Acompanharão a Lei de Orçamento, os quadros 

demonstrativos da receita e planos de aplicação dos 
fundos especiais.

c) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções.

d) As cotas de receitas que uma entidade pública deva 
transferir a outra se incluirão, como despesa, no 
orçamento da entidade obrigada a transferência e, 
como receita, no orçamento da que as deva receber.

12) São receitas correntes:
I. Contribuições de Melhoria.
II. Receitas Imobiliárias.
III. Participações e Dividendos.
IV. Cobrança da Divida Ativa.
V. Operações de Crédito.
Com base nas informações acima está correto afirmar
que:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas três afirmativas estão corretas.
c) Apenas quatro afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.

13) São despesas de capital:
a) Despesas de custeio e; transferências correntes.
b) Investimentos; despesas de custeio e; transferências 

correntes.
c) Investimentos; inversões financeiras e; transferências 

correntes.
d) Investimentos; inversões financeiras e; transferências 

de capital.

14) Assinale a alternativa incorreta.
a) Os investimentos serão discriminados na Lei de

Orçamento segundo os projetos de obras e de outras
aplicações.

b) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas 
públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á 
mediante subvenções econômicas expressamente 
incluídas nas despesas de capital do orçamento da 
União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

c) A Lei de Orçamento não consignará auxílio para 
investimentos que se devam incorporar ao patrimônio 
das empresas privadas de fins lucrativos.

d) Os programas especiais de trabalho que, por sua
natureza, não possam cumprir-se subordinadamente 
às normas gerais de execução da despesa poderão ser 
custeadas por dotações globais, classificadas entre as 
despesas de capital.

15) Conforme a Lei N° 4 320/64, se não receber a proposta 
orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas 
Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo 
considerará como proposta a Lei de Orçamento 
vigente. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de 
Orçamento que visem a:
I. Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, 

salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da 
proposta.

II. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não 
esteja aprovado pelos órgãos competentes.

III. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de 
serviço que não esteja anteriormente criado.

IV. Conceder dotação superior aos quantitativos
previamente fixados em resolução do Poder Legislativo
para concessão de auxílios e subvenções.

Estão corretas:
a) Todas as afirmativas.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Apenas as afirmativas III e IV.

16) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequencia correta de cima para baixo.
( ) 0  procedimento licitatório previsto na Lei N°. 4.320/64 

caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado 
em qualquer esfera da Administração Pública.

( ) Todos os valores, preços e custos utilizados nas 
licitações terão como expressão monetária a moeda 
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 da Lei 
N° 8.666/93, devendo cada unidade da Administração, 
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento 
de bens, locações, realização de obras e prestação de 
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões 
de interesse público e mediante prévia justificativa da 
autoridade competente, devidamente publicada.

( ) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma da lei.

a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) F, F, V.
d) V, V, V.

17) Conforme estabelece a Lei N°. 8.666/93 as obras e os 
serviços somente poderão ser licitados quando:
I. Houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório.

II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem 
a composição de todos as receitas.

III. Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma.

IV. O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o 
art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

De acordo com as informações acima, está correto 
afirmar que:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III estão corretas.
c) Apenas a alternativa IV está incorreta.
d) Apenas a afirmativa II está incorreta.
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18) Assinale a alternativa incorreta.
a) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 

recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, 
nos termos da legislação específica.

b) É vedada, a inclusão, no objeto da licitação, de 
fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam 
às previsões reais do projeto básico ou executivo.

c) Será computado como valor da obra ou serviço, para fins 
de julgamento das propostas de preços, a atualização 
monetária das obrigações de pagamento, desde a data 
final de cada período de aferição até a do respectivo 
pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.

d) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração 
Pública os quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada.

19) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Para os efeitos da Lei N°. 6404/76, a companhia é 

aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de 
sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no 
mercado de valores mobiliários.

II. Somenteosvaloresmobiliáriosdeemissãodecompanhia 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem 
ser negociados no mercado de valores mobiliários.

III. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários 
será efetivada no mercado sem prévio registro na 
Comissão de Valores Mobiliários.

IV. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar 
as companhias abertas em categorias, segundo as 
espécies e classes dos valores mobiliários por ela 
emitidos negociados no mercado, e especificará as 
normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada 
categoria.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II apenas.
b) I, II, III e IV.
c) II e III apenas.
d) III e IV apenas.

20) Com base na Lei N°. 6404/76 analise as afirmativas 
abaixo, dando valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, 
em seguida, indique a alternativa que apresenta a 
sequencia correta de cima para baixo.
( ) O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, 

expresso em moeda nacional.
( ) 0  capital social poderá ser formado com contribuições 

em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

( )A  responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas 
que contribuírem com bens para a formação do capital 
social será idêntica à do comprador.

( ) Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou 
acionista responderá pela solvência do credor.

a) V, V, V, V.
b) F, F, F. V
c) V, V, F, F.
d) F, F, F, F.

21) Conforme a Lei N 0 6.404/76 assinale a alternativa 
incorreta.
a) O estatuto fixará o número das ações em que se divide

o capital social e estabelecerá se as ações terão, ou
não, valor nominal.

b) Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto 
poderá criar apenas uma classe de ações preferenciais 
com valor nominal.

c) O valor nominal da ação será o mesmo para todas as 
ações da companhia.

d) O valor nominal das ações de companhia aberta não 
poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de 
Valores Mobiliários.

22) O número e o valor nominal das ações somente 
poderão ser alterados nos casos de modificação do 
valor do capital social ou da sua expressão monetária, 
de desdobramento ou grupamento de ações, ou de 
cancelamento de ações autorizado pela Lei N°:
a) 8.666/93.
b) 4.320/64.
c) 10.520/02.
d) 6.404/76.

23) Preencha a lacuna com a alternativa correta.
As ações da companhia aberta somente poderão ser
negociadas depois de realizados do preço de
emissão.
a) 10%
b) 20%
c) 30%.
d) 40%

24) O Plano de contas Aplicado ao Setor Público tem como 
objetivos:
I. Padronizar os registros contábeis das entidades do 

setor público.
II. Distinguir os registros de natureza patrimonial, 

orçamentária e de controle.
III. Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir 

do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que 
possa ser adequado às peculiaridades de cada ente.

IV. Permitir a consolidação nacional das contas públicas. 
Estão corretas:
a) Todas as afirmativas.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Apenas as afirmativas III e IV.

25) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
A utilização do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público é _________para todos os órgãos e entidades
da administração direta e da administração indireta dos
entes da Federação,_________ seus fundos, autarquias,
_________ especiais, fundações, e empresas estatais
dependentes.
a) Obrigatória / incluindo / exceto.
b) Obrigatória / incluindo / inclusive.
c) Facultativa / incluindo / inclusive.
d) Facultativa / excluindo / inclusive.

26) Conforme estabelece o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (2015), o Balanço Patrimonial 
é composto por:
I. Quadro Principal.
II. Quadro dos Ativos Financeiros e dos Passivos 

Financeiros e dos não permanentes.
III. Quadro das Contas de Compensação.
IV. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.
Com base nas informações acima, está correto afirmar 
que:
a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) Apenas três afirmativas estão incorretas.
c) Apenas duas afirmativas estão incorretas.
d) Apenas uma afirmativa está incorreta.
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27) São critérios para a avaliação de estoques conhecidos:
1. Custo Especifico.
2. PEPS.
3. UEPS.
4. Custo Médio Ponderado Móvel.
5. Custo médio Ponderado Fixo.
Indique a alternativa correta:
a) Apenas as sentenças 1; 2; 3; e; 5 estão corretas.
b) Apenas as sentenças 1; 2; 3; e 4 estão corretas.
c) As sentenças 1; 2; 3; 4; e 5 estão corretas.
d) Apenas as sentenças 2; 3; 4 e; 5 estão corretas.

28) Preencha a lacuna com a alternativa correta.
O princípio ____________ , também é conhecido por
Princípio da Confrontação entre Despesas e Receitas, 
que tem por preocupação o resultado, fixando o 
momento em que cada receita e cada despesa deve 
integrar o resultado de um período. (RIBEIRO, 2011).
a) Da Competência.
b) Da Prudência.
c) Da Entidade.
d) Do Registro pelo Valor Original.

29) Assinale a alternativa correta.
a) Os custos indiretos ou variáveis são gastos que 

incorrerão ainda que a empresa não fabrique sequer 
uma unidade no período.

b) Os custos indiretos ou fixos são gastos que incorrerão 
ainda que a empresa não fabrique sequer uma unidade 
no período.

c) Os custos diretos ou fixos são gastos que incorrerão 
ainda que a empresa não fabrique sequer uma unidade 
no período.

d) Os custos fixos são gastos que não ocorrerão se houver 
produção.

30) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público, a despesa orçamentária poder ser 
classificada quanto ao impacto na situação líquida 
patrimonial em Despesa Orçamentária Efetiva e; Despesa 
Orçamentária Não Efetiva. No que diz respeito à Despesa 
Orçamentária Efetiva, está correto afirmar que:
a) É aquela que, no momento de sua realização, não reduz 

a situação líquida patrimonial da entidade e, constitui 
fato contábil permutativo.

b) É aquela que, no momento de sua realização, reduz a 
situação líquida patrimonial da entidade e, constitui fato 
contábil modificativo aumentativo.

c) É aquela que, no momento de sua realização, não reduz 
a situação líquida patrimonial da entidade e, constitui 
fato contábil modificativo aumentativo.

d) É aquela que, no momento de sua realização, reduz a 
situação líquida patrimonial da entidade e, constitui fato 
contábil modificativo diminutivo.
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