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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Com base em Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 
em vigor, estabeleça a correspondência correta que expressa o 
conteúdo de princípios fundamentais de contabilidade ao seu 
número, sendo 
 
1 para Entidade;  
2 para Continuidade;  
3 para Oportunidade;  
4 para Registro pelo Valor Original;  
5 para Atualização Monetária;  
6 para Competência;  
7 para Prudência. 
 
Nº. Conteúdo do Princípio Fundamental de Contabilidade 
 Reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 

afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular no universo 
dos patrimônios existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por 
conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se 
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, 
no caso de sociedade ou instituição. 

 Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das suas 
mutações, determinando que este seja feito de imediato e 
com a extensão correta, independentemente das causas 
que as originaram. 

 As receitas e as despesas devem ser incluídas na 
apuração do resultado do período em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 

 
 A seqüência numérica que associa corretamente os Princípios 
aos seus conteúdos, considerando uma leitura de cima para 
baixo da tabela, é: 
 
A) 7 – 4 – 2 
B) 7 – 1 – 3 
C) 5 – 2 – 1 
D) 1 – 3 – 6 
E) 2 – 3 – 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre Demonstrações Contábeis, considerando o disposto nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC, é incorreto 
afirmar: 
 
A) As demonstrações contábeis são as extraídas dos relatórios 

da diretoria executiva, gerência, ou coordenação, que são 
produzidos para o sistema contábil de qualquer tipo de 
entidade. 

B) As demonstrações contábeis observarão os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. 

C) As demonstrações contábeis devem especificar sua 
natureza, a data e/ou o período e a Entidade a que se 
referem. 

D) A atribuição e a responsabilidade técnica do sistema 
contábil da entidade cabem, exclusivamente, a contabilista 
registrado no CRC. 

E) O grau de revelação das demonstrações contábeis deve 
propiciar o suficiente entendimento do que cumpre 
demonstrar, inclusive com o uso de notas explicativas que, 
entretanto, não poderão substituir o que é intrínseco às 
demonstrações. 

 
 
 
 
Com base em Norma Brasileira de Contabilidade do CFC, os 
estoques de animais e de produtos agrícolas e extrativos, 
destinados à venda, poderão ser avaliados pelo valor de 
mercado, quando atendidas determinadas condições. Indique a 
única alternativa que não representa uma dessas condições. 
 
A) Que o custo de produção seja de difícil determinação. 
B) Que haja um efetivo mercado que possibilite a liquidez 

imediata desse estoque e que valide a formação do seu 
preço. 

C) Que a atividade apresente relevância econômica. 
D) Que seja possível estimar o montante das despesas de 

realização da venda. 
E) Que a atividade seja primária. 
 
 
 
 
Norma Brasileira de Contabilidade estabelece a divulgação de 
Demonstrações Contábeis. Indique a única alternativa que não 
representa uma natureza de informações contábeis, que 
possibilitem o conhecimento e a análise da situação da 
Entidade, pelos usuários. 
 
A) Informação de natureza intercalar. 
B) Informação de natureza social. 
C) Informação de natureza física. 
D) Informação de natureza legal. 
E) Informação de natureza econômica. 
 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Para que sejam considerados os efeitos das mudanças das taxas 
de câmbio e conversão, para moeda estrangeira, de 
demonstrações contábeis, Norma Brasileira de Contabilidade, 
em vigor, estabelece um conjunto de conceitos. Assinale o item 
que indica o conceito de moeda funcional. 
 
A) É a moeda do ambiente econômico principal no qual a 

entidade opera. 
B) É a moeda corrente vigente no Brasil. 
C) É a moeda hipotética, baseada em uma cesta teórica de 

moedas, utilizada para a conversão das demonstrações 
contábeis. 

D) É a moeda corrente vigente no País onde residem os 
acionistas controladores. 

E) É a moeda na qual as demonstrações contábeis são 
apresentadas. 

 
 
 
 
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou 
Norma Brasileira de Contabilidade sobre Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, definiu Valor recuperável de um ativo 
ou de uma unidade geradora de caixa, como sendo: 
 
A) O menor valor entre o valor líquido de compra de um ativo 

e seu valor em uso. 
B) O menor valor entre o valor líquido de venda de um ativo e 

seu valor de custo. 
C) O maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e 

seu valor em uso. 
D) O maior valor entre o valor líquido de compra de um ativo 

e seu valor potencial. 
E) O menor valor entre o valor justo de um ativo e o seu valor 

de custo. 
 
 
 
 
Nos termos estabelecidos em Norma Brasileira de 
Contabilidade, especificamente sobre registros contábeis, a 
expressão “Os registros contábeis devem evidenciar as contas 
de receitas e despesas, superávit ou déficit, de forma segregada, 
quando identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, 
saúde, assistência social, técnico-científica e outras, bem como 
comercial, industrial ou de prestação de serviços”, se refere a 
entidade: 
 
A) sem Finalidade de Lucro. 
B) Patrimonialista. 
C) de Reforma Patrimonial. 
D) em Sucessão ou Consolidação. 
E) Individual. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Norma Brasileira de Contabilidade estabelece, para Entidades 
Sindicais e Associações de Classe, que notas explicativas 
devem incluir informações de vários tipos. Dos itens abaixo, 
indique o único que não constitui conteúdo válido para uma 
nota explicativa. 
 
A) Principais práticas contábeis adotadas. 
B) Origem dos recursos relevantes. 
C) Detalhes dos financiamentos a longo prazo. 
D) Detalhes das contingências na data do encerramento do 

exercício, e dos prováveis efeitos futuros. 
E) Categorização das contas sistemáticas. 
 
 
 
 
Nos termos de Norma Brasileira de Contabilidade sobre 
Auditoria Interna, a descrição “(...) visam à obtenção de 
evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelos sistemas de informação da entidade”, se refere 
a: 
 
A) Testes Substantivos. 
B) Testes de Observância. 
C) Testes Cruzados. 
D) Testes de Consistência. 
E) Testes Compilatórios . 
 
 
 
 
Considerando os aspectos contábeis, especialmente a 
elaboração de demonstrações contábeis, as microempresas e 
empresas de pequeno porte: 
 
A) devem elaborar, ao final de cada exercício social, o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Liquido e a Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recurso. 

B) devem elaborar, ao final de cada exercício social, o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado 

C) devem elaborar a Demonstração Simplificada da 
Movimentação Contábil. 

D) devem elaborar apenas o Balanço Patrimonial 
E) não necessitam elaborar Demonstrações Contábeis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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Nos termos da Lei 4.320/64, indique a única alternativa que 
não representa uma peça que deve integrar a Lei do Orçamento: 
 
A) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções do Governo. 
B) Quadro dos créditos adicionais, suplementares, especiais e 

prescricionais. 
C) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as 

Categorias Econômicas. 
D) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 

legislação. 
E) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 

Administração. 
 
 
 
 
Assinale a única alternativa que não representa uma 
classificação para a receita patrimonial, nos termos da Lei 
4.320/64: 
 
A) Receitas de Patrocínio. 
B) Receitas Imobiliárias. 
C) Receitas de Valores Mobiliários. 
D) Participações e Dividendos. 
E) Outras Receitas Patrimoniais. 
 
 
 
 
Dos itens indicados a seguir, identifique aquele que não 
compreende um tipo de dívida flutuante nos termos da Lei 
4.320/64: 
 
A) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
B) Os serviços da dívida a pagar. 
C) Dívida de equivalência patrimonial. 
D) Os depósitos. 
E) Os débitos de tesouraria. 
 
 
 
 
Com base no que determina a Lei 4.320/64 assinale a 
alternativa que não representa item a ser demonstrado no 
Balanço Patrimonial: 
 
A) As contas de compensação. 
B) As variações patrimoniais ativas e passivas. 
C) O saldo patrimonial. 
D) O passivo permanente. 
E) O ativo financeiro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
A vedação estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/00) para a assunção de obrigação de 
despesa por titular de poder ou órgão, se refere: 
 
A) ao último trimestre de seu mandato. 
B) ao último ano de seu mandato. 
C) aos últimos dois meses de seu mandato. 
D) aos últimos dois quadrimestres de seu mandato. 
E) aos últimos seis meses de seu mandato. 
 
 
 
 
Indique a única alternativa que não constitui instrumento de 
transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00): 
 
A) Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
B) Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
C) Prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
D) Relatório de Gestão Fiscal. 
E) Relatório resumido com parecer prévio do ano anterior. 
 
 
 
 
Nos termos da Lei 8.666/93, que institui normas para as 
licitações e contratos na administração pública, indique a 
alternativa que não representa um princípio básico da licitação 
pública: 
 
A) Prescrição contratual. 
B) Impessoalidade. 
C) Probidade administrativa. 
D) Vinculação ao instrumento convocatório. 
E) Julgamento objetivo. 
 
 
 
 
Com base na 8.666/93, que institui normas para as licitações e 
contratos na administração pública, a definição “o conjunto dos 
elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”, se refere ao:  
 
A) Projeto executivo. 
B) Projeto básico. 
C) Projeto demonstrativo. 
D) Projeto operacional. 
E) Projeto de apoio. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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Indique a alternativa que não está prevista como serviço técnico 
profissional especializado, nos termos da Lei 8.666/93: 
 
A) Consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 
B) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços. 
C) Assessoria parlamentar. 
D) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
E) Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
 
 
 
 
Para os efeitos previstos em dispositivo da Lei 8.666/93, 
indique a única alternativa que não constitui um tipo de 
licitação: 
 
A) A de melhor relação preço/tecnologia. 
B) A de técnica e preço. 
C) A de maior lance ou oferta. 
D) A de menor preço. 
E) A de melhor técnica. 
 
 
 
 
O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento, em se tratando de convite, será de: 
 
A) 20 dias corridos. 
B) 30 dias corridos. 
C) 10 dias úteis. 
D) 5 dias úteis. 
E) 20 dias úteis. 
 
 
 
 
Indique a única alternativa que não representa uma modalidade 
de licitação: 
 
A) Concurso. 
B) Convocação 
C) Leilão. 
D) Tomada de preços. 
E) Concorrência. 
 
 
 
 
É inexigível a licitação quando houver: 
 
A) decisão do ordenador de despesas. 
B) inviabilidade de competição. 
C) indícios de que se trata de aquisições ordinárias. 
D) adesão ao sistema de preços. 
E) utilização do sistema de pregão eletrônico. 
 

 
 
 
Assinale a única alternativa que não representa uma obrigação 
para habilitação em licitações, nos termos da Lei 8.666/93: 
 
A) Habilitação jurídica. 
B) Qualificação técnica. 
C) Qualificação econômico-financeira. 
D) Habilitação social. 
E) Regularidade fiscal. 
 
 
 
 
A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, nos termos da 
Lei 8.666/93, fica limitada a: 
 
A) Sessenta meses. 
B) Três anos. 
C) Dois anos. 
D) Cinqüenta meses. 
E) Dez anos. 
 
 
 
 
Indique o único elemento que não será juntado oportunamente, 
nos termos da Lei 8.666/93, ao procedimento licitatório 
iniciado com a abertura de processo administrativo: 
 
A) Original das propostas e dos documentos que as instruírem. 
B) Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. 
C) Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua 

homologação. 
D) Carta precatória consignada de adjudicação. 
E) Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 

respectivas manifestações e decisões. 
 

 
 
 
Assinale a alternativa que não se refere a um procedimento 
válido, nos termos da Lei 8.666/93, para processamento e 
julgamento da licitação: 
 
A) Chamada nominal dos integrantes da equipe de licitação. 
B) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa 

à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação. 
C) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os 

critérios de avaliação constantes do edital. 
D) Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 

inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que 
não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

E) Abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Indique a alternativa que não traduz um princípio 
constitucional válido para a administração pública: 
 
A) Legalidade. 
B) Eficiência. 
C) Completeza. 
D) Publicidade. 
E) Moralidade. 
 
 
 
 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo: 
 
A) Controle Externo de cada poder. 
B) Controle Interno de cada poder e órgão. 
C) Congresso Nacional diretamente. 
D) Controle Social indiretamente. 
E) Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 
 
 
 
 
Nos termos da Lei 4.320/64 os bens de almoxarifado, em 
entidades da administração publica, serão avaliados pelo: 
 
A) método PEPS. 
B) método UEPS. 
C) valor justo. 
D) valor corrente . 
E) preço médio ponderado das compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 

  
A praga das mensagens indesejadas  

 
Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue 

na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de 
mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às 
vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à 
apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa 
praga se espalha pelos telefones celulares. Spam, como é 
conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês 
span, que, na sua forma verbal, tem o significado de ‘estender 
ao redor, propagar’. Os internautas atribuem à expressão o 
sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja 
pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de 
comunicação instantânea, ou pela abertura automática de 
janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de 
conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de 
texto (sms). 

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de spam, 
as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a 
causar maior preocupação, pois, ao incoveniente da perda de 
tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo 
financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms 
recebido. O problema é que esse meio passou a ser 
maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados 
pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo 
ceclular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos 
alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de 
armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o 
limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, 
que essa prática dos emitentes de mensagens comerciais causa 
prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de 
imprudência. (...)  

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de 
acionar a Justiça para cobrar do emitente da mensagem e da 
empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de 
mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos 
materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo 
recebimento de spam. (...) Além disso, a Polícia Federal tem 
instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de 
computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários 
com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a 
utilização de cartões de créditos clonados.  

Já são dezenas de processos penais em curso, com 
acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O 
internauta pode colaborar na repressão desses crimes, 
comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens 
suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação 
dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPF: 
dcs@dpf.gov.br 
 

Lázaro Guimarães. Diário de Pernambuco, 25 de maio de 2008, p. A15. 
Adaptado. 

 
 
 
 

 
 
 
Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente: 
 
A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da 

telefonia celular. 
B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na 

Polícia Federal. 
C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos 

Estados Unidos. 
D) as medidas necessárias para os internautas nunca 

receberem spams. 
E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens 

não desejadas.  
 
 
 
 
É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções: 
 
A) atestar e criticar. 
B) comentar e informar. 
C) prescrever e ensinar.  
D) explicar e avaliar. 
E) instruir e contestar. 
 
 
 
 
Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma 
a seguir. 
 
1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do 

assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, 
claramente introduzido. 

2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista 
contrário ao que havia apresentado anteriormente, para 
poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos. 

3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por 
meio dos quais os leitores podem defender-se em relação 
ao problema apresentado ao longo do texto.   

4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, 
podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá 
uma continuação.  

 
Estão corretas:  
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas.  
D) 2 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do 
Texto 1. 
 
A) As mensagens indesejadas são uma praga. 
B) Há praga nas mensagens indesejadas. 
C) É indesejado receber praga nas mensagens. 
D) Mensagens com praga são indesejáveis. 
E) Nas mensagens, a praga é indesejada. 
 
 
 
 
“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos 
inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção 
de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques 
em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos 
clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse 
trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem 
as relações de: 
 
A) causa.  
B) tempo. 
C) finalidade. 
D) adição. 
E) condição. 
 
 
 
 
“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na 
Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens 
não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o 
mesmo sentido de: 
 
A) se alguém deseja utilizar. 
B) qualquer pessoa que utilize. 
C) quando alguém utiliza. 
D) depois de utilizar. 
E) ao se utilizar. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência 
(nominal e verbal) foram seguidas.   
 
A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os 

crimes ligados à Internet, devido o grande número de 
queixas registradas.  

B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que 
tange a freqüente invasão de computadores.  

C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de 
recursos antispam não têm  alcançado os resultados que 
aspiram.  

D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à 
consolidação de políticas de combate a essa prática 
abusiva.  

E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via 
Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações 
que necessitam para realizar essa tarefa. 

 
Texto 2 

 
Como não se tornar um spammer 

 
Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já 
enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo 
parecido. Para não se tornar um spammer, mesmo entre 
amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as 
normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a 
respeito dos diversos e-mails que você receber, para não 
correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou 
boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo 
será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-
lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de 
terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações 
pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails 
suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, 
golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie. 
 

Disponível em: http://www.antispam.br. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.
 

 
 
 
As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que 
‘spammer’ significa: 
 
A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda 

urbana ou algo parecido. 
B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via 

mensagens comerciais em profusão. 
C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, 

em caso de receber spam. 
D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas 

de etiqueta da Net. 
E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem 

a intenção de fazê-lo. 
 
 
 
 
“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos reconhecer, 
nessa regra, uma relação semântica de: 
 
A) condição. 
B) causa. 
C) conseqüência. 
D) conclusão. 
E) oposição. 
 
 
 
 
O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um 
spammer, uma pessoa deve ser, principalmente: 
 
A) tranqüila. 
B) capacitada. 
C) respeitadora. 
D) prudente. 
E) sensível. 
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