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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Nos termos de Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade, que aprova a Estrutura Conceitual para a 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
indique a única alternativa que não representa uma 
característica qualitativa das Demonstrações Contábeis: 
 
A) Assertividade 
B) Compreensibilidade 
C) Relevância 
D) Confiabilidade 
E) Comparabilidade 
 
 
 
 
Indique o conceito de Ativo que seja mais adequado ao 
contexto da Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
 
A) Ativo é um conjunto de bens e direitos da entidade. 
B) Ativo é um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera que 
resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. 

C) Ativo é a capacidade de mobilizar potencial de geração de 
riqueza, posto à disposição da entidade, para o 
cumprimento de sua finalidade econômica e social. 

D) Ativo é o potencial gerador de fluxos de renda 
representados por restrições ou fontes de terceiros, 
submetidos à gestão da entidade. 

E) Ativo é um conjunto de bens e direitos, não 
necessariamente da entidade, mas vinculado a eventos 
futuros passíveis de realização. 

 
 
 
 
Nos termos de Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade indique a única opção que não representa um 
Princípio Fundamental de Contabilidade. 
 
A) Continuidade 
B) Registro pelo Valor Original 
C) Completeza 
D) Atualização Monetária 
E) Oportunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder às Questões 4, 5 e 6 considere a seguinte 
situação: 
 
Uma Empresa Industrial, que iniciou suas atividades em 
01/01/X1, apresentou os seguintes saldos em sua contabilidade 
em 31/12/X1: Estoque Inicial de Matéria Prima $ 7.000;  
Compras de Matéria Prima $ 89.345; Salários a Pagar $ 
9.501; Caixa $ 8.311; Contas a Receber $ 2.415; Custo da 
Matéria Prima $ 84.224. 
 
 
 
 
O valor do Capital Circulante Líquido é de: 
 
A) $ 12.708 
B) $ 1.200 
C) $ 4.306 
D) $ 13.346 
E) $ 8.762 
 
 
 
O valor do Estoque Final de Matéria Prima é de: 
 
A) $ 10.472 
B) $ 11.104 
C) $ 7.176 
D) $ 19.324 
E) $ 12.121 
 
 
 
 
O total do Ativo Circulante é de: 
 
A) $ 34.305 
B) $ 15.122 
C) $ 17.765 
D) $ 22.847 
E) $ 2.567 
 
 
 
 
O lançamento contábil que deverá ser efetuado para registrar 
uma aquisição a prazo de uma máquina industrial para 
embalagem em uma indústria alimentícia é: 
 
A) Débito-Ativo Circulante – Máquinas e Equipamentos; 

Crédito-Passivo – Fornecedores. 
B) Débito-Ativo Permanente – Máquinas e Equipamentos; 

Crédito-Caixa. 
C) Débito-Ativo Permanente – Máquinas e Equipamentos; 

Crédito-Passivo – Fornecedores. 
D) Crédito-Ativo Permanente – Máquinas e Equipamentos; 

Débito-Passivo – Fornecedores. 
E) Crédito-Ativo Circulante – Máquinas e Equipamentos; 

Débito-Caixa. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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Indique a seqüência correta de funcionamento de 
movimentação dos saldos das contas no que se refere ao 
mecanismo das partidas dobradas. 
 
A) Depósitos Bancários: Crédito para aumentar e Débito para 

diminuir 
B) Contas a Receber: Débito para aumentar e Crédito para 

diminuir 
C) Fornecedores: Débito para aumentar e Crédito para 

diminuir 
D) Receita de Vendas: Crédito para diminuir  e Débito para 

aumentar 
E) Custo das Mercadorias Vendidas: Débito para diminuir e 

Crédito para aumentar 
 
Para responder às Questões 9, 10, 11, 12 e 13 considere os 
dados a seguir.  
 
Uma Empresa Comercial de material de construção apresentou 
os seguintes saldos em 31/12/X1: Caixa $ 16.600; Clientes $ 
14.000; Estoque de Mercadorias $ 18.900; Fornecedores $ 
14.500; Salários a Pagar $ 15.000; Capital Social $ 20.000. 
Durante o ano de X2 ocorreram os seguintes eventos: a) 
Compra a prazo de mercadorias para revenda $ 4.000; b) 
Venda de mercadorias a vista $ 78.700; c) Despesas 
operacionais pagas a vista $ 8.000; d) Aquisição a prazo de um 
veículo para realizar entregas aos clientes $ 72.000; e) 
Empréstimo bancário de longo prazo $ 50.000. O veículo tem 
prazo de vida útil de 5 anos e foi depreciado em 20%. Foram 
apropriadas despesas de juros correspondentes a 10% do 
empréstimo. O inventário de mercadorias apontou saldo de 
Estoque de $ 10.450. 
 
 
 
 
O total do Ativo em 31/12/X2 é de: 
 
A) $ 219.350 
B) $ 233.750 
C) $ 303.750 
D) $ 349.500 
E) $ 451.200 
 
 
 
 
O lucro líquido do exercício em 31/12/X2 é de: 
 
A) $ 53.250 
B) $ 38.850 
C) $ 20.370 
D) $ 69.300 
E) $ 52.100 
 
 
 

 
 
 
O lucro bruto do exercício em 31/12/X2 é de: 
 
A) $ 67.650 
B) $ 54.235 
C) $ 66.250 
D) $ 45.600 
E) $ 50.200 
 
 
 
 
O total do Passivo Exigível é de: 
 

A) $ 105.500 
B) $ 100.500 
C) $ 102.200 
D) $ 160.500 
E) $ 150.790 
 
 

 
 
 
O saldo final da conta Caixa é de: 
 

A) $ 16.600 
B) $ 95.300 
C) $ 103.300 
D) $ 35.600 
E) $ 87.300 
 
 

 
 
 
De acordo com Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade, no que diz respeito à avaliação patrimonial, as 
aplicações em ouro, como ativo financeiro, são avaliadas: 
 

A) Pelo valor de aquisição 
B) Pelo valor prefixado da Bolsa de Metais Preciosos 
C) Pelo valor de revenda futura 
D) Pelo valor de mercado 
E) Pela média aritmética dos três últimos valores de referência 
 

 
 
 

Com base em Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 
são avaliados como base no valor de patrimônio líquido o 
investimento relevante em cada coligada, quando a investidora 
tenha influência na administração ou quando a porcentagem de 
participação da investidora representar: 
 
A) 15% (quinze por cento) do capital social da coligada 
B) 12% (doze por cento) ou mais do capital social da coligada 
C) 20% (vinte por cento) ou mais do capital social da coligada 
D) 18% (dezoito por cento) do capital social da coligada 
E) 10% (dez por cento) do capital total da controlada por 

quotas 
 
 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Sobre o imposto predial e territorial urbano (IPTU), o imposto 
sobre transmissão onerosa de bens imóveis (ITBI) e o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza (ISS), analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. O IPTU poderá ter alíquotas diferenciadas em razão da 

localização do imóvel. 
2. Apenas os proprietários de imóveis urbanos podem ser 

contribuintes do IPTU. 
3. É vedado ao Município atualizar o IPTU, por meio de 

decreto, em percentual superior ao índice oficial de 
correção monetária. 

4. O ITBI compete ao Estado da situação do imóvel 
transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, 
salvo se a mutação patrimonial decorrer de sucessão aberta 
no estrangeiro. 

5. Cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e 
mínimas do ISS. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 3 e 5. 
B) 1 e 4. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
No tocante à participação no produto da arrecadação dos 
impostos da União e dos Estados, pertencem aos Municípios: 
 
A) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios. 

B) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

C) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles. 

D) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da 
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente 
aos imóveis neles situados, desde que optem, na forma da 
lei, por fiscalizar e cobrar o referido tributo. 

E) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
sobre produtos industrializados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No tocante à Legislação Tributária, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) O princípio constitucional da anterioridade tributária 

alcança as leis que instituem, aumentam ou diminuem 
tributos. 

B) A Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) não é 
aplicável ao Direito Tributário, posto que apenas disciplina 
matérias relacionadas ao Código Civil. 

C) Interpreta-se literalmente lei tributária que disponha sobre 
exclusão de crédito tributário. 

D) Os atos normativos das autoridades administrativas, 
conforme disciplina o Código Tributário Nacional, entram 
em vigor 45 dias após a data de sua publicação. 

E) O emprego da analogia, utilizada pela preencher lacunas 
existentes na legislação tributária, pode resultar na 
exigência de tributo não previsto em lei. 

 
 
 
 
Sobre a Obrigação Tributária, é correto afirmar o seguinte: 
 
A) Não é possível existir obrigação acessória sem que haja 

obrigação principal. 
B) Tem-se a elisão fiscal quando o contribuinte utiliza-se de 

meios ilícitos para fugir da tributação. 
C) A obrigação tributária divide-se em acessória e principal. 

A multa é um exemplo de obrigação acessória, já que 
deriva do descumprimento, pelo contribuinte, das condutas 
formais estabelecidas em lei. 

D) Em se tratando de situação jurídica, ocorre o fato gerador 
desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias. 

E) Segundo o princípio tributário do non olet, a hipótese 
tributária deve ser entendida de forma que o intérprete se 
abstraia da licitude ou ilicitude da atividade exercida.  

 

 
 
 

No tocante ao sujeito passivo da obrigação tributária, 
solidariedade, capacidade e domicílio tributário, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) O responsável tributário é aquele que possui relação 
pessoal e direta com o fato gerador do tributo. 

B) Nos casos em que há eleição do domicílio tributário, pode 
a autoridade administrativa recusar o domicílio eleito, 
quando este impossibilite ou dificulte a arrecadação ou 
fiscalização do tributo.  

C) Para que a pessoa jurídica possua capacidade tributária 
passiva é necessário que esteja regularmente constituída e 
possua registro no órgão competente. 

D) As pessoas incapazes civilmente não podem ser sujeito 
passivo de obrigação tributária. 

E) A interrupção da prescrição que se opera contra apenas um 
dos devedores solidários não pode atingir os demais co-
devedores. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Acerca da Responsabilidade Tributária, marque a alternativa 
correta. 
 
A) No que diz respeito à responsabilidade por infrações, a 

denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração, não pode ser considerada 
espontânea. 

B) O gerente de determinada empresa apenas poderá ser 
responsabilizado pelo pagamento de tributo devido pela 
pessoa jurídica de direito privado, quando houver, 
comprovadamente, infringido a legislação pátria. 

C) O tutor responde subsidiariamente pelos tributos devidos 
pelo tutelado, nos atos em que intervier, desde que fique 
comprovada a impossibilidade de cumprimento da 
obrigação principal pelo representado. 

D) Os pais são responsáveis pelo pagamento dos tributos 
devidos pelos filhos, quando estes não possuírem recursos 
para quitar a dívida tributária, independentemente da idade. 

E) A morte do devedor é uma das causas de extinção do 
crédito tributário. Desta forma, não é possível 
responsabilizar o espólio pelos tributos devidos pelo de 
cujus.  

 
 
 
 
 
A respeito do instituto do lançamento, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) O lançamento, quando autorizado pela autoridade fiscal, 

pode ser feito diretamente pelo contribuinte. 
B) Ao proceder ao lançamento, o agente administrativo age 

com liberdade para escolher os elementos que irão 
influenciar na exigência de determinado tributo. 

C) O lançamento da penalidade pecuniária rege-se pela lei da 
época da infração, salvo se houver lei superveniente mais 
benéfica. 

D) O lançamento possui presunção absoluta de certeza e 
liquidez, desde que indique corretamente o sujeito passivo 
da obrigação tributária. 

E) Nos casos em que a base de cálculo esteja expressa em 
moeda estrangeira, aplica-se, no lançamento, o câmbio 
vigente na data em que o mesmo será realizado.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De acordo com o que dispõe o art. 151, do Código Tributário 
Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 

1. o parcelamento do débito; 
2. a compensação; 
3. o depósito do montante integral; 
4. a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
5. a dação em pagamento em bens imóveis; 
6. a remissão. 
 

Estão corretas apenas: 
 

A) 2, 4 e 5. 
B) 1, 3 e 6. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 4, 5 e 6. 
E) 1, 4 e 5. 
 

 
 
 

No que diz respeito à exclusão do crédito tributário, marque a 
alternativa correta. 
 

A) A isenção pode ser extensiva às taxas, mas não às 
contribuições de melhoria. 

B) É dispensado o cumprimento das obrigações acessórias que 
dependam de determinada obrigação principal, quando 
excluído o crédito tributário referente a esta. 

C) A anistia também se aplica aos crimes e contravenções 
praticados pelo sujeito passivo da obrigação tributária. 

D) A decisão judicial transitada em julgado é uma das 
modalidades de exclusão do crédito tributário. 

E) A isenção pode ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante, em função de condições a 
ela peculiares. 

 

 
 
 

Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Na hipótese de falecimento do devedor tributário, é 
necessário que a Fazenda Pública habilite-se no processo 
de inventário ou arrolamento, a fim de garantir o 
cumprimento da obrigação tributária pelos sucessores do 
de cujus.   

B) Os créditos tributários da União têm preferência sobre os 
créditos tributários dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios Federais e dos Municípios.  

C) Segundo o Código Tributário Nacional, nos casos de 
indisponibilidade dos bens e direitos do devedor, em sede 
de execução fiscal, os valores eventualmente bloqueados, 
que superem o valor total do débito, devem permanecer à 
disposição do juízo para o pagamento das custas judiciais. 

D) A presunção de fraude à execução fiscal inicia-se a partir 
do momento em que é proposta a respectiva ação 
executiva. 

E) Os bens de família podem ser penhorados em execução 
fiscal que tenha como cobrança débitos do contribuinte 
relativos ao não pagamento do imposto de renda, desde 
que se trate de pessoa física. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Acerca da fiscalização tributária, marque a alternativa correta. 
 
 

1. Os inventariantes são obrigados a prestar todas as 
informações relacionadas aos bens do falecido devedor 
tributário, desde que intimados por escrito, ressalvados os 
casos em que a lei assegura o sigilo da informação. 

2. As pessoas naturais ou jurídicas, que gozem de imunidade 
tributária ou isenção de caráter pessoal, não podem sofrer 
fiscalização por parte do Poder Público. 

3. É permitida a divulgação, pela Fazenda Pública ou por seus 
servidores, de informações relativas a inscrições na Dívida 
Ativa da Fazenda Pública. 

4. Somente nos casos em que o contribuinte pratique ato 
definido em lei como crime, a autoridade fiscal pode 
requisitar o auxílio da força pública, quando haja embaraço 
ou desacato no exercício de suas funções. 

5. É vedado à Fazenda Pública da União permutar 
informações com Estados estrangeiros sobre contribuinte 
que seja brasileiro nato. 

 

Estão corretas apenas: 
 
A) 1 e 5 
B) 1 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 
 
 
 
 
Sobre a dívida ativa tributária e as certidões negativas de 
débitos tributários, marque a alternativa incorreta. 
 
A) A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública é uma das 

espécies de titulo executivo extrajudicial.   
B) A emissão de certidão negativa extingue as dívidas 

tributárias que dela não constaram por desconhecimento da 
Fazenda Pública, em respeito ao princípio da segurança 
jurídica. 

C) A inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza de 
presunção relativa de certeza e liquidez. 

D) Possui os mesmos efeitos da certidão negativa a certidão 
da qual conste a existência de débitos ainda não vencidos. 

E) A autoridade fiscal que expedir certidão negativa com dolo 
ou fraude responde pessoalmente pelo crédito tributário e 
pelos juros de mora acrescidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ainda no tocante aos direitos e garantias fundamentais, marque 
a alternativa correta.   
 
A) São brasileiros naturalizados aqueles nascidos no 

estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que estejam a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

B) Os cargos de Governador e Prefeito são privativos de 
brasileiro nato. 

C) Entre os direitos sociais estabelecidos pela CF/88, 
encontra-se o direito à assistência gratuita aos filhos e 
dependentes, desde o nascimento até cinco anos de idade, 
em creches e pré-escolas.  

D) Segundo a CF/88, são elegíveis os analfabetos, desde que 
nascidos no Brasil. 

E) Para que o Presidente da República concorra ao cargo de 
Governador, é necessário que renuncie ao mandato até três 
meses antes do pleito. 

 

 
 
 

Sobre os princípios gerais tributários previstos na Constituição 
Federal de 1988, assinale a afirmativa correta. 
 

A) Ao Município é permitido cobrar tributos relacionados a 
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que o tenha instituído ou aumentado. 

B) Constitui exceção ao princípio da anterioridade do 
exercício financeiro a majoração do imposto sobre serviços 
de qualquer natureza realizada mediante lei complementar. 

C) As contribuições de seguridade social estão sujeitas ao 
princípio da anterioridade do exercício financeiro.  

D) Ao Município é permitido estabelecer limitações ao tráfego 
de pessoas dentro do seu território, por meio de tributos 
intermunicipais, desde que autorizado por lei 
complementar. 

E) É vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo 
sem lei que o estabeleça, em respeito ao princípio da 
legalidade tributária. 

 
 
 
 

No tocante à competência tributária prevista na Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), marque a alternativa correta. 
 

A) Compete à União estabelecer as competências tributárias 
relacionadas aos tributos criados pela CF/88. 

B) A capacidade tributária ativa pode ser delegada pelo ente 
federativo que detenha competência tributária à outra 
pessoa de direito público, como, por exemplo, às empresas 
públicas.  

C) Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal a instituição de empréstimos 
compulsórios. 

D) Cabe à lei ordinária estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária. 

E) Estabelece a CF/88 que os Municípios e o Distrito Federal 
poderão instituir contribuição, na forma das respectivas 
leis, para o custeio do serviço de iluminação pública. 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




