CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009

,16758d¯(6
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas
aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões poderá
estar alterada.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o nome nele impressos
correspondem ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador da Prova.
7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o
círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não ultrapasse o limite do espaço
destinado para cada marcação.
8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo
candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na anulação
da questão.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento
dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização
para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada.

'85$d®2'$3529$ 2%-(7,9$(',6&856,9$ KPLQ
N.º INSCRIÇÃO

NOME

ASSINATURA

--------------------------------------------------------------------1.

6.

11.

16.

21.

26.

31.

36.

41.

46.

2.

7.

12.

17.

22.

27.

32.

37.

42.

47.

3.

8.

13.

18.

23.

28.

33.

38.

43.

48.

4.

9.

14.

19.

24.

29.

34.

39.

44.

49.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no site
http://www2.fae.edu/curitiba/concursos/copel2009/. O gabarito individual estará disponível no
acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão
o seu login (CPF) e a senha cadastrada, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição.
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
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Questão 1
Com relação aos débitos e créditos, podemos afirmar que
a) Luca Paciolli utilizou o termo subtração por oposição.
b) em 1544, os matemáticos não tinham noção dos números arábicos negativos.
c) toda maquinaria de débitos e créditos trata de uma solução que traz resultados diretos, informando
o patrimônio líquido.
d) moeda, Capital Próprio e despesas não se encaixavam no conceito lógico da origem da
contabilidade.
e) Luca Paciolli utilizou os termos crédito e débito para informar que o lucro tinha como origem os
números positivos.
Questão 2
O Ativo Realizável compreende
a) o Ativo Realizável a Longo Prazo.
b) o Ativo Circulante + o Ativo Realizável a Longo Prazo.
c) o Ativo não Circulante.
d) o Ativo Circulante.
e) o Ativo Permanente, deduzido o Ativo Circulante.
Questão 3
Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo:
É obrigatório para pessoas jurídicas com base: ___________________ (I), a escrituração e a
manutenção do livro ___________________ (II), utilizado para resumir e totalizar, por
___________________ (III), os lançamentos efetuados no ___________________ (IV), mantidas
as demais exigências e condições previstas na legislação. A escrituração deverá ser
individualizada e obedecida à ordem ___________________ (V) das operações.
a) Lucro Presumido (I),Caixa (II),Grupos(III), Diário (IV) e Dias/Mês/Ano (V)
b) Na legislação comercial (I), Razão (II),Subconta (III),Razão (IV) e Cronológica (V)
c) Lucro Real (I), Razão (II), Conta e subconta (III), Diário (IV) e Cronológica (V)
d) Princípio da Entidade (I),Diário (II), Subgrupos (III),Livro Caixa (IV) e Mensal(V)
e) Balanço Patrimonial (I),Diário (II),Contas e Subcontas (III), Livro Diário (IV),Livro Caixa
Cronológica (V)

e

Questão 4
Uma empresa comercial adquiriu um veículo usado pelo valor de R$ 8.000,00, sua data de
Fabricação é de 2 anos atrás. Qual é o saldo da Conta Depreciação Acumulada hoje?
a) R$ 4.000.00
b) R$ 2.666.64
c) R$ 1.600,00
d) R$ 5.600,00
e) R$ 6.400,00
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 5
Um notebook é utilizado pelos engenheiros dentro de uma indústria por 2 turnos, totalizando 16
horas de utilização. O valor de aquisição é de R$ 5.000,00. Passados dois meses desde sua
aquisição, qual é o saldo da Conta de Depreciação Acumulada, sabendo que a empresa utilizará
a depreciação acumulada?
a) R$ 250,00
b) R$ 166.66
c) R$ 138,88
d) R$ 333,33
e) R$ 4.666,66
Questão 6
Uma empresa comercial inscrita no simples adquiriu um equipamento móvel para seu ativo
imobilizado, em 01/01/2009. O valor do equipamento é de R$ 10.000,00, IPI R$ 1.000, ICMS 18%,
frete pago pelo adquirente no valor de R$ 800,00, sendo o desembolso total de 30% à vista, 70%
divididos em 10 parcelas mensais, com início em fevereiro de 2.009. Sabendo-se que a empresa
tem um saldo na data de aquisição do bem no caixa e capital social no valor R$ 30.000,00, qual é
o saldo do Ativo total no dia 31/01/2009?
a) R$ 26.361,67
b) R$ 26.460,00
c) R$ 30.000,00
d) R$ 19.200,00
e) R$ 27.294,00
Questão 7
No dia 01/05/2009, uma empresa no lucro presumido tem, em seu estoque, de uma máquina para
revenda 3 unidades de R$ 1.000,00 e 5 unidades de R$ 1.050,00. No dia 10/05/2009, foram
adquiridas 3 unidades por R$ 1.070,00. No dia 11/05/2009, foi devolvida uma unidade por estar
com defeito, referente à aquisição do dia 10/05/2009. No dia 20/05/2009, foi realizada uma venda
de 9 unidades, totalizando o montante de R$ 30.000,00. No dia 25/05/2009, foi devolvido pelo
cliente o valor de R$ 3.000,00, referente à venda do dia 25/05/2009. Qual é o saldo do lucro bruto,
no dia 31/05/2009, pelo método do UEPS (último que entra, primeiro que sai)?
a) R$ 18.610,00
b) R$ 17.610,00
c) R$ 15.610,00
d) R$ 18.540,00
e) R$ 21.540,00
Questão 8
Analisando o Princípio da Competência como exemplo de realização da Receita, qual alternativa
esta incorreta?
a) Surgimento de um passivo sem o respectivo ativo.
b) Nascimento de um novilho.
c) Perdão de dividas.
d) Venda de Mercadorias.
e) Recebimento de doações.

4

83_assistente_administrativo_IV

CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 9
Uma empresa está realizando importação de um equipamento. Para revenda, para assegurar o
negócio, a empresa Brasileira realizou um adiantamento de R$ 10.000,00. O prazo para que esse
equipamento esteja pronto para revenda é de 100 dias. Onde deve ser lançado esse montante?
a) Ativo Circulante – Despesa Antecipada – Adiantamento de Importação.
b) Ativo Circulante – Estoque - Importações em Andamento .
c) Ativo Circulante – Outros Créditos – Adiantamento de Importações.
d) Ativo Realizável a longo Prazo –– Adiantamento de Importação.
e) Ativo Imobilização – Importação em Andamento – Equipamentos.
Questão 10
Dentre as alternativas abaixo, qual está errada?
a) Se a empresa não pagar à Receita Federal o Imposto de Renda descontado, na fonte, de um
empregado, estará incorrendo em um crime chamado apropriação indébita.
b) O vale-transporte é descontado do empregado e seu reembolso pela empresa gera um crédito na
conta de Custo ou Despesa.
c) A alíquota do INSS do empregador é de 20%.
d) A alíquota do FGTS é de 8%.
e) Para provisão para as férias, deve-se ter um aumento de 1/3 com base no salário do empregado.
Questão 11
Uma empresa tem em seus estoques o montante de R$ 150.000,00 referente a 3 máquinas XYZ,
sendo R$ 50.000,00 a cada uma. A empresa vendeu uma dessas máquinas por R$ 20.000,00.
Qual é o valor da provisão para redução ao valor de mercado?
a) R$ 60.000,00
b) R$ 40.000,00
c) R$ 130.000,00
d) R$ 110.000,00
e) R$ 120.000,00
Questão 12
Na Constituição de uma empresa, o sócio A entrou com R$ 75.000,00, o sócio B entrou com
R$ 75.000,00, o sócio C entrou com R$ 150.000,00, o sócio D entrou com R$ 150.000,00. O sócio
D recebeu R$ 100.000,00 de lucro. Qual é o lucro total? As parcelas que couberam a cada um
dos sócios A, B e C são, respectivamente,
a) R$ 300.000,00, $ 50.000,00, $ 50.000,00, $ 100.000,00, $ 100.000,00
b) R$ 100.000,00, $ 25.000,00, $ 25.000,00, $ 100.000,00, $ 50.000,00
c) R$ 100.000,00, $ 25.000,00, $ 25.000,00, $ 50.000,00, $ 100.000,00
d) R$ 250.000,00, $ 50.000,00, $ 50.000,00, $ 50.000,00, $ 50.000,00
e) R$ 300.000,00, $ 150.000,00, $ 150.000,00, $ 100.000,00, $ 100.000,00
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 13
Em uma empresa que se encontra no lucro real, a provisão para férias deve ser realizada
mensalmente, sabendo que um empregado tem um risco de trabalho alto. O seguro de acidente
de trabalho é 3%, terceiros 5,8%, FGTS 8% e o INSS patronal 20%. Um empregado que ganha
R$ 10.000,00 custa, para a empresa, com férias, mensalmente,
a) R$ 1.519,62.
b) R$ 1.111,08.
c) R$ 408,87.
d) R$ 702,22.
e) R$ 936,27.
Tabela 1. Contas Analíticas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (método direto)

ZĞĐĞŝƚĂĚĞůŝĞŶƚĞƐ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĂǀĂůŝĂĚŽƐƉĞůŽDW
;WĂŐĂŵĞŶƚŽͿĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
;WĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
;ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽͿĂŽƚŝǀŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĄŐŝŽ
;WĂŐĂŵĞŶƚŽͿĚĞĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
sĞŶĚĂƐĚĞƚŝǀŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŶŽŝŶŝĐŝŽ
;WĂŐĂŵĞŶƚŽͿĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
ZĞƐŐĂƚĞĚĞ/ŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂŝƐ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŶŽĨŝŶĂů

ZΨϭϬ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ZΨϭϱ͕ϬϬ
ͲZΨϭϰϬ͕ϬϬ
ͲZΨϴ͘ϰϮϬ͕ϬϬ
ͲZΨϭ͘ϱϯϮ͕ϬϬ
ZΨϰϴϬ͕ϬϬ
ͲZΨϭ͘ϳϱϯ͕ϬϬ
ZΨϱϮϬ͕ϬϬ
ͲZΨϲϬ͕ϬϬ
ͲZΨϴϬ͕ϬϬ
ZΨϱϬ͕ϬϬ
ZΨϭϬϬ͕ϬϬ

Questão 14
Tomando por base as informações da Tabela 1, qual é a Geração Líquida de Caixa pelas
Atividades Operacionais?
a) R$ 662
b) R$ (962)
c) R$ 340
d) R$ 40
e) R$ 300
Questão 15
Tomando por base as informações da Tabela 1, qual é a Geração Líquida de Caixa pelas
Atividades de Investimentos?
a) R$ (962)
b) R$ 40
c) R$ 300
d) R$ (340)
e) R$ 340
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 16
Tomando por base as informações da Tabela 1, qual é a Geração Líquida de Caixa pelas
Atividades de Financiamentos?
a) R$ 340
b) R$ 40
c) R$ 300
d) R$ (340)
e) R$ (962)
Questão 17
Tomando por base as informações da Tabela 1, qual é o Aumento nas Disponibilidades durante
o período?
a) R$ 40
b) R$ (962)
c) R$ 340
d) R$ 962
e) R$ 300
Esta tabela serve de base para as questões 18, 19 e 20.
Tabela 2. Saldo Inicial da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ĂƉŝƚĂů
^ŽĐŝĂů
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů

ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ ZĞƐĞƌǀĂĚĞ
>ƵĐƌŽƐ
ĂƉŝƚĂů
>ƵĐƌŽƐ
ZĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĐƵŵƵůĂĚŽƐ

ϴϬϬ

ϮϰϬ

ϮϯϬ

ϰϭϬ

dŽƚĂů
ϭϲϴϬ 

Eventos do Exercício conforme Assembléia Ordinária e Extraordinária:
Juros sobre capital próprio pagos

R$ 40,00

Aumento de capital em espécie

R$ 400,00

Ágio na emissão de ações

R$ 80,00

Reavaliação de ativos próprios

R$ 430,00

O saldo dos Lucros Acumulados será distribuído como dividendos

R$ 370,00

Lucro líquido do Exercício

R$ 500,00

Proposta de distribuição do lucro
Dividendos propostos
Reserva legal

R$ 100,00
(percentual de___%)

R$ (____)

O saldo restante do lucro deve ir para Reserva de Capital (_______)
Questão 18
Tomando como base a tabela 2, e os eventos acima descritos, qual é o saldo da Conta Reserva
de Capital?
a) R$ 695,00
b) R$ 240,00
c) R$ 410,00
d) R$ 255,00
e) R$ 430,00
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 19
Tomando como base a tabela 2, e os eventos anteriormente descritos, qual é o saldo da Conta
Reserva de Lucros?
a) R$ 255,00
b) R$ 695,00
c) R$ 430,00
d) R$ 240,00
e) R$ 430,00
Questão 20
Tomando como base a tabela 2, e os eventos anteriormente descritos, qual é o saldo final do
Patrimônio Líquido?
a) R$ 2.580,00
b) R$ 1.200,00
c) R$ 1.680,00
d) R$ 900,00
e) R$ 2.150,00
Questão 21
Uma empresa encerrou seu exercício em 31-12-2008 e efetuou o pagamento de salários de
dezembro somente em janeiro de 2009. Não apropriou na data devida a despesa de salários,
inobservando o regime de competência, tendo como consequência
a) diminuição do saldo do caixa em 2008.
b) aumento do saldo do caixa de 2008.
c) diminuição do resultado de 2008.
d) aumento do saldo do caixa em 2009.
e) diminuição do caixa em 2007.
Questão 22
A diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante define
a) o capital de giro próprio total.
b) o Patrimônio Líquido.
c) o Capital Circulante Líquido.
d) as origens de recursos a curto prazo.
e) Capital não Circulante.
Questão 23
Quando o capital próprio fica devedor
a) o passivo fica a descoberto.
b) o capital de giro fica credor no ativo
c) o Patrimônio líquido é maior que o Ativo Imobilizado
d) o custo com mercadorias vendidas vira despesa.
e) o custo do estoque fica insustentável.
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 24
Qual das alternativas abaixo está correta?
a) O passivo circulante deve contemplar todas as obrigações exigíveis e não exigíveis quando este
último como obrigação de contingências serão exigíveis ao longo do exercício.
b) O ativo especial fica antes do grupo de clientes.
c) A conta de despesa antecipada contempla o ativo diferido.
d) O nascimento do novilho em uma empresa agropecuária é uma despesa.
e) O custo de uma construção para uma revenda fica no grupo de ativo Imobilizado em andamento
na conta edificações.
Questão 25
Em uma empresa comercial aparece a seguinte conta:
a) No estoque os tributos de uma empresa enquadrada no lucro real não consegue ter crédito nenhum
por se tratar de uma empresa comercial.
b) A depreciação de uma máquina empilhadeira pertence ao grupo de resultado de exercícios futuros.
c) O gasto das despesas comerciais com representantes de vendas vai para o grupo de despesas
administrativas.
d) A Cofins somente é cobrada nas empresas no lucro presumido.
e) Custo da Mercadoria Vendida trata-se de uma despesa.
Questão 26
Um técnico em contabilidade não pode exercer as seguintes atividades:
a) Ministrar aulas e trabalhar com Auditoria Independente.
b) Não ser contador de instituições financeiras e trabalhar com Auditor Independente.
c) Não pode ministrar aulas, porém pode trabalhar como Auditor Independente.
d) Trabalhar como Contador em todas as entidades.
e) O técnico não existe mais, agora somente graduação em Contabilidade.
Questão 27
As contribuições de sócios ou acionistas para aumento de capital representam:
a) Aplicações de Recursos.
b) Origens de Recursos.
c) Redução do Passivo Circulante.
d) Redução do Capital Circulante líquido.
e) Redução do Capital de Terceiros.
Questão 28
A venda de investimento em sociedade controlada representa:
a) Origens de Recursos.
b) Aplicações de Recursos.
c) Redução do Capital Circulante Líquido.
d) Aumento do Passivo Circulante.
e) Aumento do Ativo Realizável.
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 29
Para efeito de determinar os recursos originários das empresas, as quotas de amortização de
um ativo intangível computadas como custo do exercício deverão ser lançadas em:
a) Credor no Ativo e Devedor no Resultado.
b) Credor no Resultado e Devedor no Ativo.
c) Credor no Ativo e Devedor na Conta Reserva de Reavaliação.
d) Trata-se de um diferimento mensal.
e) Devedor no Ativo Realizável e Credor no Ativo Imobilizado.
Questão 30
A apropriação de um serviço realizado, relativo a uma receita antecipada, pode ser contabilizada
da seguinte forma:
a) Receita Antecipadas e Crédito na conta de Receita de Serviços.
b) Clientes e crédito na conta caixa.
c) Caixa e crédito em receitas antecipadas.
d) Receitas de Serviços e crédito em Receitas Antecipadas.
e) Receita Diferida do Resultado dos Serviços Futuros e Debito Diferido do Resultado dos Serviços
Futuros.

0$7(0É7,&$
Questão 31
O resultado de [2 + 3 − (−4)] : (−3) + 2 − [8 − 6 + ( −5)]0 .[− 9 − ( −7)] é um número:
I.

ímpar

II. positivo
III. primo
IV. divisor de 3
Sobre as proposições é correto afirmar que
a) apenas I e II são verdadeiras.
b) apenas I e IV são verdadeiras.
c) apenas II e III são verdadeiras.
d) apenas III é falsa.
e) apenas IV é falsa.
Questão 32
Para realizar um trabalho de emergência, foi necessária a contratação de 2 técnicos, uma vez
que cada um deles, atuando sozinho, não conseguiria concluir tal trabalho no tempo máximo de
5 horas. O primeiro, sozinho, levaria 8 horas e o segundo, realizando o mesmo trabalho, levaria
12 horas. Quanto tempo gastarão se os dois vão trabalhar juntos?
a) 4 horas.
b) 4 horas e 8 minutos.
c) 4 horas e 28 minutos.
d) 4 horas e 48 minutos.
e) 5 horas.
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CONCURSO PÚBLICO
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
Edital n.º 1/2009
Questão 33
2

O valor da expressão

2
5 15
§ 3·
é um número
.0,5 + 2 − ¨ − ¸ + :
3
4 2
© 2¹

a) entre 0 e 1.
b) entre 1 e 2.
c) entre 2 e 3.
d) entre 3 e 4.
e) entre 4 e 5.
Questão 34
A idade de Jorge daqui a 10 anos será igual ao quadrado da metade da idade que tinha há 5
anos. Qual a idade de Jorge daqui a dois anos?
a) 7 anos.
b) 12 anos.
c) 17 anos.
d) 22 anos.
e) 27 anos.
Questão 35
Um funcionário de certa empresa chegou ao trabalho quando eram decorridos 16/45 do dia, saiu às
12h12min para almoçar e retomou às 13h. Sua jornada diária de trabalho é de 8 horas. Sabendo que
ele saiu do trabalho quando eram decorridos 7/10 desse mesmo dia, então, nesse dia
a) sua jornada foi cumprida.
b) ele deixou de cumprir 61 minutos de sua jornada.
c) ele excedeu sua jornada em 18 minutos.
d) ele deixou de cumprir 32 minutos de sua jornada.
e) ele excedeu sua jornada em 36 minutos.
Questão 36
Duas crianças estavam guardando dinheiro para as férias. Mariana possuía apenas moedas: 50
moedas de 1 centavo, 45 moedas de 5 centavos, 15 moedas de 25 centavos e 23 moedas de 50
centavos. Bianca guardava a mesada, que eram cédulas de 5 reais. Quantas cédulas tem
Bianca, sabendo que ela possui o dobro do valor de Mariana acrescido de 4 reais?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
Questão 37
A diferença entre dois números é 60 e a razão entre eles é 3:8. Com base nessas afirmações,
analise as proposições:
I.

O máximo divisor comum entre eles é 12.

II. O mínimo múltiplo comum entre eles é 72.
III. 8 é divisor de ambos.
IV. 4 é divisor de ambos.
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É correto afirmar que
a) apenas I e IV são verdadeiras.
b) apenas II e III são verdadeiras.
c) apenas II, III e IV são verdadeiras.
d) apenas I, III e IV são verdadeiras.
e) todas são verdadeiras.
Questão 38
Um capital, aplicado a juros simples, durante um prazo de 4 anos e 2 meses, produz um
montante que é o quíntuplo do valor inicial. Então, a taxa mensal dessa aplicação foi de
a) 4 %.
b) 5 %.
c) 6 %.
d) 7 %.
e) 8 %.
Questão 39
Um capital de R$ 8.000,00, aplicado a juros simples, à taxa mensal de 4%, por um prazo de 1 ano
e 5 meses, produzirá um montante no valor de
a) R$ 12.800,00.
b) R$ 13.120,00.
c) R$ 13.440,00.
d) R$ 13.760,00.
e) R$ 14.080,00.
Questão 40
Deseja-se cobrir uma região retangular de 8 m por 5 m com cerâmicas quadradas de dimensão
20 cm. Cada caixa de cerâmica, contendo 25 lajotas, custa R$ 23,80 e o funcionário contratado
cobra R$ 150,00 fixos mais R$ 15,00 o metro quadrado de colocação de lajotas. Qual o valor
total a ser pago por esse serviço, incluindo mão de obra e material?
a) R$ 952,00
b) R$ 1.158,80
c) R$ 1.492,00
d) R$ 1.368,80
e) R$ 1.702,00

/>,1*8$32578*8(6$
A tira a seguir é referência para as questões 41 e 42.
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Questão 41
Acerca da interpretação da charge, leia as afirmativas a seguir:
I.

Com base na leitura do 2.º quadro, é possível afirmar que a palavra “violento” adquire sentido
denotativo.

II. Ocorre uma quebra de expectativa entre as informações contidas do 1.º para o 2.º quadro.
III. O emprego do advérbio “muito” intensifica o adjetivo “violento”, presente no 1.º quadro.
IV. A expressão “está ficando” sugere, pela leitura do 2.º quadro, que a situação estagnou-se.
V. A enumeração contida no 2.º quadro explica a afirmação presente no 1.º.
Estão corretas:
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) III, IV e V.
d) II, III e V.
e) I, II e IV.
Questão 42
Assinale o período que reescreve adequadamente o texto verbal da tira.
a) O cinema está ficando muito violento por cobrar treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e
cinquenta do estacionamento.
b) Cobrando treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento e exibindo o
filme Hulk, o cinema está ficando muito violento.
c) A fim de cobrar treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento, o
cinema torna-se violento ao exibir Hulk.
d) Quando exibe filmes violentos, o cinema cobra mais caro: treze reais do ingresso, sete da pipoca,
três e cinquenta do estacionamento.
e) Treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento justificam o boicote a
filmes violentos.
Questão 43
Os períodos a seguir foram retirados do jornal Folha de S. Paulo (on-line) de 17 e 18 de julho de
2009 . Analise-os e assinale a opção que apresenta análise inadequada de acordo com a norma
padrão da língua.
a) “Temendo a gripe suína, pacientes buscam diagnóstico mais preciso no Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, em São Paulo.” (a expressão grifada é, no contexto, sinônimo de necessário)
b) “Durante coletiva de imprensa, Manuel Zelaya disse mais uma vez que lutará para retornar a
Honduras.” ( a expressão grifada pode, corretamente, ser colocada entre vírgulas.
c) “Crise em Honduras – Com medo de represália, presidente deposto não revela quando pretende
voltar ao país” – (o trecho que inicia o período apresenta uma ideia causal).
d) “Estados e municípios terão até janeiro de 2010 para adaptar seus processos licitatórios as
exigências” (o trecho apresenta erro de regência verbal).
e) “Líder do PSDB diz que ataques a Yeda são orquestrados pelo "sinistro" Tarso Genro “ (a chamada
do texto é apresentada em sentido conotativo da linguagem).
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Questão 44
Todos os períodos a seguir foram retirados da revista Isto É, de 17 de junho de 2009. Assinale a
opção que apresenta todos os que têm análise morfossintática correta.
I.

“Um gesto humanitário do governo transformou-se em caso de polícia . E pode dar muita dor de
cabeça ao Itamaraty.” (p. 46) Os dois períodos simples podem ser transformados em um composto,
bastando mudar a pontuação e grafar o elemento coesivo com letra minúscula.

II. O período da p. 46 citado acima apresenta um substantivo que, se tiver mudança na sílaba
tônica,sofrerá mudança na classe gramatical.
III. “A crise dos 25 anos, que revela uma extensão da adolescência, é algo muito moderno, um sinal do
nosso momento atual.” (p. 60) As expressões grifadas são qualidades atribuídas ao sujeito , cujo
núcleo é crise.
IV. “Antes considerada uma virtude, a generosidade agora é vista com desconfiança e como sinal de
fraqueza pela sociedade” (p. 68) – O período pode ser corretamente reescrito : A sociedade vê com
desconfiança e como sinal de fraqueza a generosidade – antes considerada uma virtude.
a) I e III
b) II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
e) III e IV
Leia o texto a seguir, retirado da revista Isto É, de 17 de junho de 2009, p. 27.
Caderno de Picasso é roubado – O Museu Picasso, em Paris, percebeu na terça-feira 9 que um
caderno do pintor espanhol Pablo Picasso foi roubado de seu acervo.
Questão 45
Assinale a opção em que há um período com a mesma classificação sintática que a do período grifado.
a) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha adotiva....”
b) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha
adotiva pagasse pensão à garota.”
c) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha
adotiva....”
d) “Um quadro do britânico Peter Howson, que retrata a popstar Madonna, nua, com seu ex-marido
Guy Ritchie, foi leiloado...”
e) “Essas mulheres que resolvem fazer faxina e tirar as coisas do marido do lugar...”
Questão 46
Os períodos a seguir foram todos retirados (adaptados) da revista Isto É de 3 de junho de 2009.
Propositadamente, retiraram-se os acentos indicativos de crase. Assinale a opção que apresenta
um período em que tal acento é opcional.
a) “Acredito que os brasileiros não estão menos solidários em relação a ajuda dada as vítimas das
enchentes no Norte e Nordeste.” (p.12)
b) “Como explicar as crianças portadoras do HIV que elas têm o vírus da Aids?” (p.28)
c) “... para se dedicar em 2010 as eleições estaduais.” (p.33)
d) “... dará acesso ao pacote de estímulo a economia, liberando US$ 424 milhões até...” (p. 59)


e) “ A sua frente, jovens com celular e jogos eletrônicos – ou, até mesmo, dormindo.” (p. 63)
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A revista Galileu de julho de 2009 trouxe, na p. 51, o texto VOCÊ É O SEU TRABALHO, do qual se
retirou o fragmento a seguir, que servirá de referência para as questões 47 e 48.
Trabalhar por prazer, com liberdade e férias em qualquer período do ano. Parece uma utopia ou, no
mínimo, algo incapaz de pagar as contas do fim do mês. Mas o profissional de 2020 vai ser alguém
exatamente assim, que manda na sua profissão e não trabalha por dinheiro, mas por amor. “No rastro do
vazio deixado pelos anos 90 descobrimos que o trabalho deve ter um significado maior que a busca
financeira”, afirma a psicóloga Ana Cristina Limongi França, coordenadora do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, da FEA-USP. Na busca por essa essência, entra
em jogo o conceito de vocação laboral, ou seja, uma espécie de chamado íntimo que direciona a profissão
de acordo com as preferências pessoais.
Questão 47
Sobre a linguagem do texto, assinale a opção incorreta.
a) O período entre aspas apresenta discurso direto, ao contrário do resto do texto.
b) “...coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho,
da FEA-USP.” tem, no texto, a função sintática de aposto explicativo.
c) O trecho é narrativo, apresenta todos os elementos dessa estrutura.
d) O objetivo do texto é mostrar como será o trabalho nas próximas décadas.
e) Há predomínio da função referencial ou denotativa da linguagem.
Questão 48
Assinale a opção que apresenta todas as corretas, considerando os aspectos morfossintáticos
do texto.
I.

A conjunção mas do final do segundo período apresenta uma ideia adversativa.

II. Em: “descobrimos que o trabalho deve ter um significado maior... “ o verbo pede um complemento
direto; o elemento coesivo é uma conjunção.
III. O último que do texto é um pronome relativo, introduz uma ideia adjetiva.
IV. “Na busca por essa essência...” pode ser reescrito, corretamente, em busca dessa essência.
V. A expressão ou seja, no final do texto, apresenta uma ideia conclusiva sobre vocação laboral.
a) I, III e V
b) II, III e IV
c) III e V
d) IV e V
e) I, II e III
Questão 49
Assinale a opção em que a norma padrão da língua está plenamente respeitada:
a) O profissional do futuro prefere mais entender de educação e psicologia que conhecer bem a empresa.
b) O papel de um profissional é transitar sobre diferentes áreas da organização empresarial.
c) Com a tendência ao envelhecimento da população, ela será a guia profissional para a terceira idade.
d) E, se o prazer ao trabalho for sincero, a mistura entre os espaços pessoais e profissionais deixam
de ser um problema.
e) Saber separar duas áreas ou reuni-las, quando necessário, é uma decisão que os profissionais
estão aprendendo, sozinhos, a tomar.
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Questão 50
Assinale a opção que apresenta um período que não pode ser transposto para a voz passiva.
a) Os jovens de hoje estão mais preocupados em empreender do que em ter estabilidade.
b) Em maio, o governo americano obrigou as montadoras de veículos a aumentar a eficiência no
consumo de combustíveis e diminuir a emissão de poluentes.
c) Os jovens vão revolucionar o mundo.
d) Qual força influenciará esse novo trabalho?
e) Nos Estados Unidos, as mulheres obtêm 60% dos diplomas.
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