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3. Preenchimento do Cartão-Resposta:
- Preencher para cada questão apenas uma resposta
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
1. Na cidade do Rio de Janeiro, em 1924 no Primeiro
Congresso de Contabilistas, foi criado um conceito
oficial. Qual das alternativas abaixo indica esse
conceito?
A) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as
funções de orientação, controle e registro dos
atos e fatos de uma administração econômica.
B) Contabilidade é a ciência que estuda os registros
contábeis e seus fatos.
C) Contabilidade é a ciência que estuda os registros
e todas as transações referentes à situação
financeira e econômica de um estabelecimento.
D) Contabilidade é método de estudar o patrimônio e
seus registros dos pontos de vista econômico e
financeiro.
E) Contabilidade é a ciência que estuda, controla e
interpreta todas as movimentações ocorridas.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A)
B)
C)
D)
E)

Bancos.
Estoque.
Adiantamento de fornecedor .
Veículos.
Salários a pagar.
Fornecedores.
Provisão para o Imposto de Renda.
Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

5. Sobre o conceito de Conta em Contabilidade é
CORRETO afirmar:
A) É o nome técnico dado exclusivamente às contas
do ativo e do passivo.
B) É o nome técnico dado somente aos
componentes patrimoniais.
C) É o nome técnico dado aos componentes
patrimoniais e aos elementos de resultado.
D) Conta é o nome que identifica um componente do
patrimônio líquido ou uma receita.
E) É o nome técnico que identifica exclusivamente
as contas do ativo.

2. Qual(is) é(são) o(s) objeto(s) da Contabilidade?
A)
B)
C)
D)
E)

Os registros contábeis.
O patrimônio.
O balanço patrimonial.
São os atos e os fatos administrativos.
Apurar o lucro ou o prejuízo.

3. A função econômica da Contabilidade é:
I.
II.
III.
IV.

Controlar o patrimônio.
Apurar o resultado econômico.
Apurar o lucro ou o prejuízo.
Administrar e controlar os registros patrimoniais.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

4. Considerando os dados abaixo, quais são as contas
que pertencem ao Ativo?

6. Amortização é:
A) A diminuição do valor dos bens imateriais em
razão do tempo.
B) A diminuição do valor dos bens corpóreos em
razão do tempo.
C) O aumento do valor dos bens materiais em razão
do tempo.
D) A diminuição do valor dos bens tangíveis em
razão do tempo.
E) O aumento do valor dos bens imateriais em razão
do tempo.

7. Qual das alternativas contém uma conta de primeiro
grau?
A)
B)
C)
D)
E)

1.1.1. DISPONIBILIDADES.
1.1. ATIVO CIRCULANTE.
1. ATIVO.
1.1.1.1.1. Caixa Filial.
1.1.1.1.Caixa Geral.
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8. O método das partidas dobradas consiste em:
A) Não haver devedor sem que haja credor e não
haver credor sem que haja devedor, sendo que a
cada débito corresponde um crédito de igual
valor.
B) Não haver devedor sem que haja credor e não
haver credor sem que haja devedor, sendo que a
cada débito corresponde um crédito de diferente
valor.
C) Não haver credor sem que haja devedor, sendo
que a cada crédito corresponde um crédito de
igual valor.
D) Não haver devedor sem que haja credor e não
haver credor sem que haja devedor, sendo que a
cada débito corresponde um débito de igual
valor.
E) Não haver devedor sem que haja a
registrabilidade do credor e sem que haja
devedor, sendo que a cada débito corresponde
um crédito de diferente valor.

9. Como se classificam os fatos administrativos?
A)
B)
C)
D)
E)

Compensativos e mistos.
Permutativos, modificativos e mistos.
Quantitativos, lógicos e mistos.
Todas as assertivas estão corretas.
Mistos e modificativos.

10. Escrituração é a técnica contábil que consiste em
registrar em livros próprios:
I.
II.
III.
IV.

A)
B)
C)
D)
E)

Todos os recursos financeiros registrados em
livros.
Todos os fatos administrativos que ocorrem na
empresa.
Somente os lançamentos ocorridos no ativo.
Os atos administrativos relevantes que não
provocam alteração no patrimônio.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva III está correta.

11. O livro diário é:
A)
B)
C)
D)
E)

Principal, cronológico e obrigatório.
Principal, cronológico e sistemático.
Principal e facultativo.
Cronológico, obrigatório e facultativo.
Obrigatório e facultativo.

12. Para a apuração do resultado do exercício de uma
empresa, o Regime de Caixa deve considerar:
A) Somente as despesas pagas e as receitas
recebidas, considerando os fatos geradores.
B) Todas as despesas incorridas e as receitas
realizadas, considerando os fatos geradores.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as receitas dentro do período e todas as
despesas em seu fato gerador.
E) Somente as despesas pagas e as receitas
recebidas, desconsiderando os fatos geradores.

13. A empresa QValores LTDA provisiona contabilmente
a folha de pagamento no último dia de cada mês e
realiza o pagamento no terceiro dia do mês
subsequente. A empresa está atendendo a qual
princípio?
A)
B)
C)
D)
E)

Competência de Exercícios.
Do caixa.
Entidade.
Materialidade.
Observância.

14. Os salários do mês de fevereiro de 19X4 foram
pagos em cheque no mês de março do mesmo ano.
Como foram registrados os fatos ocorridos?
A)
B)
C)
D)
E)

Despesas de salário a banco.
Bancos a despesas de salários.
Salários a pagar a banco.
Salários a pagar a despesas com salários.
Despesas com salários a salários a pagar.

15. Considerando que o saldo da conta resultado do
exercício é devedor, o lançamento de transferência
é:
A) D – Prejuízos Acumulados.
C - Resultado do Exercício.
B) D – Resultado do Exercício.
C – Lucros ou Prejuízos Acumulados.
C) D – Despesas Acumuladas do Exercício.
C – Resultado do Exercício.
D) D - Resultado do Exercício.
C - Resultado dos Prejuízo Acumulados.
E) Todas as alternativas estão corretas.

16. A situação líquida é negativa quando o ativo total é:
A)
B)
C)
D)
E)

Maior que o passivo exigível.
Menor que o passivo exigível.
Igual à soma do passivo circulante.
A soma do passivo exigível com o longo prazo.
Igual ao passivo exigível.
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17. Do ponto de vista contábil, qual é o livro de
escrituração mais importante?
A)
B)
C)
D)
E)

O livro-caixa.
O razão.
O diário.
O LALUR.
O livro ponto.

18. Em 01.03.x3 o saldo da conta caixa era de R$
60.000,00 e o saldo da conta banco de R$
230.000,00. Sabendo-se que no período:
- Foram feitos depósitos bancários no valor de
R$ 50.000,00.
- Foram feitos saques em conta corrente bancária no
valor de R$ 180.000,00.
- Não ocorreram outros lançamentos a crédito na
conta caixa.
- No dia 31.03.x3 o saldo da conta caixa era de
R$ 190.000,00.
Pode-se afirmar que os valores totais dos débitos no
período da conta caixa e o saldo da conta banco
eram, em 31.03.x3, respectivamente, de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 60.000,00 e R$ 100.000,00.
R$ 110.000,00 e R$ 290.000,00.
R$ 240.000,00 e R$ 110.000,00.
R$ 190.000,00 e R$ 100.000,00.
R$ 180.000,00 e R$ 100.000,00.

19. A Contabilização da Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado é feita pelo seguinte lançamento:
A) Depreciação
acumulada
(resultado)
a
Amortização (ativo).
B) Respectiva conta de bens do ativo imobilizado
(resultado) a depreciação (ativo).
C) Despesas com depreciação (resultado) a
respectiva conta de depreciação acumulada
(ativo).
D) Despesa com depreciação (ativo) a respectiva
conta de depreciação acumulada (patrimônio
líquido).
E) Depreciação (ativo) a respectiva conta de
depreciação (passivo).

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

21. A empresa Bomdia Ltda, adquiriu uma máquina em
janeiro de X2, que foi posta em funcionamento no
mesmo mês.
Sabe-se que:
- a taxa de depreciação adotada foi de 10% ao ano.
- o valor de aquisição da máquina foi de
R$ 200.000,00.
- a depreciação é contabilizada ao fim de cada mês.
- a máquina foi vendida por R$ 180.000,00 em
fevereiro de X5.
- não foram considerados os efeitos da correção
monetária.
Pode-se afirmar que o valor contábil da máquina, em
31.12.X4, era de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 200.000,00
R$ 140.000,00
R$ 60.000,00
R$ 180.000,00
R$ 100.000,00

22. A empresa Montebelo comprou uma máquina por R$
300.000 em cinco prestações iguais, sendo uma
entrada no ato da compra e quatro pagamentos
mensais. Após a contabilização da operação, o
patrimônio da empresa sofreu a seguinte alteração:
A) Aumentou o ativo em R$ 240.000,00 e aumentou
o passivo em R$ 240.000,00.
B) Aumentou o ativo em R$ 300.000,00 e aumentou
o passivo em R$ 240.000,00.
C) Aumentou o ativo em R$ 240.000,00 e aumentou
o passivo em R$ 300.000,00.
D) Aumentou o ativo em R$ 60.000,00 e aumentou o
passivo em R$ 240.000,00.
E) Diminuiu o ativo em R$ 300.000,00 e aumentou o
passivo em R$ 240.000,00.

23. São características do balancete:
20. Assinale a opção que identifica contas que têm saldo
de natureza devedora:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Duplicatas a pagar.
Caixa.
Duplicatas a receber.
Imóveis de uso.
Móveis e Utensílios.
Dividendos a pagar.

I.

Relacionar todas as contas, patrimoniais e de
resultado, com os respectivos saldos.
II. Não relacionar as contas de receitas e despesas.
III. Fornecer dados suficientes para apuração do
resultado econômico, bem como para a
elaboração do Balanço Patrimonial.
IV. Não permitir a verificação da exatidão entre os
saldos devedores e credores.
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A)
B)
C)
D)
E)

27. Um contador desatento, ao registrar a compra à vista
de veículo para uso no valor de R$ 40.250,00, fez o
seguinte lançamento:

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

D – Veículos
R$ 40.550,00
C – Caixa

24. Quais métodos podem
estruturação da DFC?

ser

adotados

para

a

A) Método direto e método de apropriação.
B) Método de apropriação e método de
compensação.
C) Método de estruturação e método direto.
D) Método indireto, método de estruturação e
método direto.
E) Método direto e método indireto.

25. No balanço patrimonial da conta capital social será
(serão) deduzida(s).
A)
B)
C)
D)
E)

A parcela ainda não realizada.
A conta de lucros acumulados.
As reservas.
A DMPL.
A ação de capital.

26. Notas explicativas são:
A) Esclarecimentos que enfocam somente os
fatores patrimoniais e os ônus constituídos pela
avaliação contábil, os métodos de depreciação
que não são os principais critérios de avaliação
dos elementos patrimoniais etc.
B) Esclarecimentos sobre as taxas de juros e as
datas de seus vencimentos, com base nas
classes das ações do capital social.
C) Esclarecimentos sobre o resultado do exercício,
obedecendo a NBCT 149/1980.
D) Esclarecimentos, que objetivam complementar as
demonstrações financeiras e informar os critérios
contábeis utilizados pela empresa, a composição
dos saldos de determinadas contas, os métodos
de depreciação, os principais critérios de
avaliação dos elementos patrimoniais etc.
E) Esclarecimentos
que
não
objetivam
complementar as demonstrações e informar os
critérios contábeis utilizados pela empresa, a não
composição dos saldos de determinadas contas,
os métodos de depreciação, os principais
critérios de avaliação dos elementos patrimoniais
etc.

É CORRETO afirmar:
A) O lançamento foi feito a maior, e pode ser
corrigido estornando-se apenas a diferença.
B) O lançamento foi feito a menor, e pode ser
corrigido estornando-se apenas a diferença.
C) Não existiu erro no lançamento.
D) Ocorreu inversão de contas que não pode ser
corrigida através de estorno com valores
triplicados.
E) Ocorreu inversão de contas que pode ser
corrigida através de estorno com valores
triplicados.

28. A conta ICMS a recuperar representa:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma conta de ativo não circulante.
Uma conta de ativo circulante.
Uma conta de passivo circulante.
Uma conta de passivo não circulante.
Uma conta de patrimônio líquido.

29. A empresa Xique S/A , no encerramento de exercício
de 2002, apurou as seguintes informações, exceto a
de Capital Social:
- Caixa:
- Imóvel:
- Contas a pagar:
- Banco:
- Duplicatas a receber:
- Empréstimos a pagar:
- Estoques
- Lucros acumulados
- Reserva legal:

R$ 1.450,00
R$ 12.000,00
R$ 3.600,00
R$ 2.600,00
R$ 12.000,00
R4 5.800,00
R$ 5.300,00
R$ 4.500,00
R$
600,00

Na elaboração do balanço patrimonial da empresa, o
total do ativo, ativo circulante e do capital social
integralizado, respectivamente, serão:

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 33.350,00, R$ 20.350,00 e R$ 18.850,00.
R$ 18.850,00, R$ 33.250,00 e R$ 20.400,00.
R$ 33.250,00, R$ 18.850,00 e R$ 18.860,00.
R$ 33.350,00, R$ 21.350,00 e R$ 18.850,00.
R$ 18.850,00, R$ 33.340,00 e R$ 21.350,00.
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30. São evidenciados na demonstração das mutações
patrimoniais os montantes:
A) Dos efeitos da mudança de critérios contábeis e
do ágio na emissão de ações.
B) Da correção de erros de exercícios anteriores e
dos efeitos da equivalência patrimonial.
C) Das subvenções para investimentos em regiões
em desenvolvimento e do lucro líquido por ação.
D) Das amortizações do ágio na emissão de ações e
do valor preferencial em tesouraria.
E) Nenhuma das anteriores.

MATEMÁTICA
31. O número de algarismos necessários para numerar
todas as páginas de um livro que tem 2748 páginas
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

9888
9885
7248
8885
9876

32. Suponha uma calculadora que só opera com
números inteiros e com números decimais. Além
disso, a calculadora tem um defeito: a tecla de
divisão não funciona.
Pretende-se dividir um certo número por 125.

34. Um consumidor compra uma geladeira em duas
prestações de R$ 750,00, uma no ato da compra e
outra com cheque pré-datado para 30 dias. Qual a
taxa aproximada de juros embutida nessa venda, se
o preço da geladeira é de R$ 1400,00?
A)
B)
C)
D)
E)

8,5%
15,4%
2%
3,4%
7,1%

35. Dois sócios, João e Jorge, devem repartir entre si a
quantia de R$ 1800,00. Quanto cabe a cada um, se
João teve um capital de R$ 6000,00, empregado
durante 8 meses, e Jorge outro tanto, durante 10
meses, respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1000,00, R$ 800,00
R$ 900,00, R$ 900,00
R$ 600,00, R$ 1200,00
R$ 800,00, R$ 1000,00
R$ 1200,00, R$ 600,00

36. Vendeu-se um aparelho de som por R$ 344,00; no
entanto, o vendedor percebe que houve uma perda
de 14% sobre o preço de compra. Assinale a
alternativa que corresponde à quantia perdida.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 56,00
R$ 40,00
R$ 10,00
R$ 34,00
R$ 44,00

Assinale a alternativa que possui o valor pelo qual se
deve multiplicar o número para que o resultado da
divisão apareça no visor.
A)
B)
C)
D)
E)

0,0125
0,125
0, 005
1,25
0,008

37. O valor da expressão

3
5
3
B)
4
1
C)
2
7
D)
6
A)

33. Edgarganta pode executar um trabalho em doze
horas e seu irmão Alceudispor pode fazê-lo em seis
horas. Em quantas horas os dois irmãos darão conta
do serviço se trabalharem juntos?
A)
B)
C)
D)
E)

3
2
4
1
5

E)

−

3
5

 1 1
1−  − 
6 3
2

3
 1 1
 +  +
2
6 2

é:
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38. Ao dividirmos o número 174 em partes inversamente
proporcionais aos números 2, 5 e 9, obtêm-se os
valores:
A)
B)
C)
D)
E)

30, 64 e 80
70, 24 e 80
14, 60 e 100
54, 70 e 50
90,54 e 30

39. Um capital de R$ 3400,00 é aplicado a juros simples,
com taxa de 6% ao ano. O montante após 3 meses é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 612,00
R$ 4063,00
R$ 3525,00
R$ 3451,00
R$ 4061,00

40. Um avião sai de uma cidade A às 07h15 min. Às
09h20 min chega a uma cidade B, onde faz escala
para o desembarque e embarque de passageiros. O
tempo da escala é de 1h12 min. Em seguida, parte
para uma cidade C, onde chega às 13h45 min. O
tempo da viagem em minutos foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

380 min
390 min
400 min
280 min
250 min

PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo, que servirá de base para as
questões 41, 42, 43 e 44.

O QUE FALTA PARA SERMOS LÍDERES
Apesar das conquistas, o país enfrenta
obstáculos na infraestrutura, na educação e no papel do
Estado.

Paulo Moreira Leite
Para uma nação que, desde 1500, é descrita
como aquela “onde se plantando tudo dá”, nas palavras
do escrivão Pero Vaz de Caminha, a visão de país do
futuro já é motivo de desconfiança, ironia e até irritação.
A verdade é que, entre observadores de prestígio e
analistas conceituados, cresce a convicção de que o
Brasil é um país que pode sair bem da crise atual do

capitalismo – e chegar mais à frente numa condição
melhor do que exibia no início, num processo semelhante
ao que viveu nos anos 30, após o colapso da Bolsa de
1929.
Arquiteto e engenheiro da prosperidade do
“milagre econômico”, o ex-ministro Antonio Delfim Netto
está convencido de que “o Brasil tem pela frente uma
possibilidade de crescimento seguro, sem risco, por pelo
menos uma geração”. Para o empresário e economista
Luiz Carlos Mendonça de Barros, ministro das
Comunicações no governo de Fernando Henrique
Cardoso, insuspeito de simpatias pelo governo Lula, “não
há dúvida de que o mundo vai oferecer muitas
oportunidades estratégicas ao Brasil, nos próximos anos.
A única dúvida é saber se saberemos aproveitá-las”.
Hoje, apenas 7,6% da humanidade pode ser
enquadrada numa categoria social vagamente definida
como “classe média”. Para as próximas décadas, essa
condição pode atingir 16% da população mundial, ou 1,2
bilhão de pessoas. No século XVIII, quando a Europa
aquecia os fornos a carvão da Revolução Industrial, que
moldaria a civilização mundial de hoje, a China produzia
perto de 30% da riqueza do planeta, e a Índia 15%. Após
dois séculos de declínio, esses povos retomam seu lugar
– e é esse processo em curso, nos próximos anos, que
definirá oportunidades e necessidades de todo o planeta,
inclusive no Brasil.
“O Brasil tem tudo para ser protagonista do
século XXI”, diz Delfim Netto, numa frase que tem lá seu
parentesco com o otimismo do escrivão Caminha. Mas
há algum sentido. A urbanização acelerada do planeta
elevará em até 50% a demanda por alimentos importados
– num mercado garantido para o crescimento das
exportações brasileiras. No terreno da energia, os
laboratórios de todo o mundo buscam uma alternativa ao
petróleo e aos demais combustíveis fósseis. Até agora,
nenhuma opção deixou a fase do experimentalismo e não
se sabe quando isso vai ocorrer. Mesmo o etanol, que
funciona tão bem no Brasil, não é uma saída definitiva no
plano mundial, pois exigiria canaviais para mover
indústrias, armamentos, computadores, foguetes, navios
– além de carros de passeio.
Como ninguém deixará de acender a luz nem de
andar de automóvel até que se chegue a uma nova
matriz energética, por várias décadas a humanidade
seguirá movendo-se a petróleo – abundante nas costas
brasileiras do pré-sal, a ponto de já colocar o país na
condição de exportador mundial.
Para realizar o futuro prometido, o Brasil terá de
reformar o Estado. “Vamos ter de modernizar o governo”,
diz Delfim Netto. Esse trabalho inclui rever as diferenças
de renda, segurança e estabilidade entre funcionários
públicos e privados, além de uma reforma na
Previdência. Hoje, por causa de distorções como essas,
o Estado brasileiro custa caro, funciona mal e trabalha na
direção errada. Sem uma intervenção rápida e decisiva
por parte dos governantes, o país do futuro talvez
demore outros 509 anos a chegar.
Adaptado da revista Época, n° 575.
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41. Com relação ao conteúdo do texto, assinale a
alternativa CORRETA:
A) O tom de desconfiança presente na abertura do
texto (que utiliza a carta de Caminha como
argumento histórico) é retomado no último
parágrafo, quando o autor afirma, de modo
enfático, que “sem uma intervenção rápida e
decisiva por parte dos governantes, o país do
futuro talvez demore outros 509 anos a chegar”.
B) Pode-se afirmar que as opiniões do autor são
muito parecidas com as de Antonio Delfim Netto,
pois ambos veem como certo o sucesso do Brasil
como “país do futuro”.
C) O trecho “no terreno da energia, os laboratórios
de todo o mundo buscam uma alternativa ao
petróleo e aos demais combustíveis fósseis”
apresenta um típico problema de incoerência
interna.
D) É possível dizer que o autor vê o futuro do Brasil
com um olhar bastante temeroso, pois entende
que muito precisa ser feito para que o país
“decole”. Por outro lado, é errado dizer que Paulo
Moreira Leite critica o Brasil atual.
E) Ao afirmar que “por várias décadas a
humanidade seguirá movendo-se a petróleo”, o
autor deixa implícito que são inúteis as pesquisas
que envolvem biocombustíveis.

43. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Se a palavra “até” for retirada do trecho “a
urbanização acelerada do planeta elevará em até
50% a demanda por alimentos importados”, o
sentido original é alterado.
B) Se a palavra “até” for retirada do trecho “a visão
de país do futuro já é motivo de desconfiança,
ironia e até irritação”, haverá problema de
paralelismo sintático.
C) É possível substituir “para” por “a fim de” no
trecho “Para realizar o futuro prometido, o Brasil
terá de reformar o Estado”.
D) No trecho “como ninguém deixará de acender a
luz nem de andar de automóvel até que se
chegue a uma nova matriz energética”, é possível
substituir “como” por “uma vez que” ou “já que”.
E) O trecho “sem uma intervenção rápida e decisiva
por parte dos governantes, o país do futuro talvez
demore outros 509 anos a chegar” pode ser
assim reescrito, sem prejuízo com relação ao
conteúdo: “caso não haja uma intervenção rápida
e decisiva por parte dos governantes, o país do
futuro talvez demore outros 509 anos a chegar”.

44. Assinale a alternativa CORRETA:
42. Observe as afirmações e assinale a alternativa
CORRETA:
I. Segundo o texto, Brasil, China e Índia estão num
mesmo patamar de desenvolvimento, sendo que
o primeiro tende a ser o único país a despontar,
nas
próximas
décadas,
como
nação
desenvolvida.
II. De acordo com informações presentes no texto,
menos de 10% da população mundial pode ser
considerada como pertencente à “classe média”,
um conceito que, segundo o autor, não é definido
de forma absoluta.
III. Segundo o autor, num futuro próximo o Brasil terá
lugar garantido no campo das importações de
alimentos.
IV. No campo energético, afirma Moreira Leite, o
Brasil tende a enfrentar problemas, uma vez que
o etanol não é a melhor solução para todas as
demandas. Além disso, o petróleo do pré-sal será
destinado à exportação, tão somente.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, II e III são verdadeiras.
Apenas I, III e IV são verdadeiras.
Apenas II e III são verdadeiras.
Apenas I é falsa.
Apenas III é verdadeira.

A) “Arquiteto e engenheiro da prosperidade do
“milagre econômico”, o ex-ministro Antonio
Delfim Netto está convencido (...)“; o trecho
sublinhado é um exemplo de aposto.
B) “Para o empresário e economista Luiz Carlos
Mendonça
de
Barros,
ministro
das
Comunicações no governo de Fernando
Henrique Cardoso, insuspeito de simpatias pelo
governo Lula (...)”; o trecho sublinhado é um
vocativo.
C) Em “Hoje, por causa de distorções como essas,
o Estado brasileiro custa caro, funciona mal e
trabalha na direção errada”, a vírgula colocada
após “hoje” pode ser substituída por ponto e
vírgula (;).
D) Em “Mesmo o etanol, que funciona tão bem no
Brasil, não é uma saída definitiva no plano
mundial” é possível retirar as vírgulas, sem
prejuízo do sentido original.
E) A expressão “pelo menos”, em “o Brasil tem pela
frente uma possibilidade de crescimento seguro,
sem risco, por pelo menos uma geração”, pode
ser retirada sem prejuízo do sentido original.
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45. Assinale a alternativa cujo período NÃO apresenta
problema (s) de adequação à norma padrão:
A) Quando vi Marcelo sozinho, entendi que a
mulher, cujo o problema ele resolvera, já havia
ido embora.
B) Existe questões de difícil solução, como a
inclusão digital, uma demanda, dentre tantas
outras, que não podem ser desconsideradas.
C) Segundo pesquisa recente, há mais crianças
obesas nesse início de século, pois o consumo
de altas doses de açúcar e gorduras, animais ou
vegetais, aumentaram consideravelmente.
D) O número de mortos, nas estradas do Brasil é
crescente; a imprudência e a impunidade
incentiva descuidos, fazendo com que políticas
governamentais sejam uma necessidade latente.
E) Encontrei-a na rua, cabisbaixa, e percebi
temeroso que o pior havia acontecido: a criança
estava, de fato, morta.

46. Leia o seguinte texto e assinale a alternativa que
contém o nome do gênero textual em questão:

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE
COORDENADOR-GERAL

Eu, Fulano de Tal, titular de Ofício de Registros Públicos
do Município de Curitiba/PR, solicito a substituição do
Sr(a) Beltrano, RG n.º 000000, pelo Sr(a) Sicrano, RG n.º
111111, na função de Coordenador-Geral desta
empresa.

Assinatura do Titular
(com firma reconhecida)

A)
B)
C)
D)
E)

Carta precatória.
Edital.
Carta pessoal.
Declaração.
Ofício.

47. Assinale a alternativa cujo trecho NÃO apresenta
problema de ambiguidade:
A) O rapaz comprou uma camiseta e um terno preto.
B) Pessoas que fazem uso de entorpecentes com
frequência apresentam crises de identidade.
C) João encontrou o rádio quebrado.
D) Maria deixou a menina em seu quarto, que
estava bagunçado.
E) Procuro o cadarço do tênis que estava no
banheiro.

O texto abaixo servirá de base para as questões
48, 49 e 50.
O QUE É PRÉ-SAL?
Um antigo lago de 800 km de extensão, com
mais de 100 milhões de anos de idade, do tempo em
que América e África formavam um só continente, é a
mais nova e promissora fronteira para a exploração de
petróleo no Brasil.
A chamada camada pré-sal tem potencial para
mais do que dobrar as atuais reservas brasileiras,
estimadas em cerca de 14 bilhões de barris de
petróleo – a 14ª maior do mundo. Leva esse nome
porque as rochas de onde serão extraídos óleo e gás
estão abaixo de uma barreira de sal de até 2 km de
espessura, situada até 5 km abaixo da superfície do
oceano.
Sua origem está no início do processo de
separação dos continentes, quando o que era um
imenso lago começou a se transformar em um golfo –
ou seja, a ser invadido pelas águas do mar (hoje
Atlântico Sul).
A decomposição de microorganismos nesse
lago/golfo, aliada à pressão do sal acumulado em
sucessivas épocas de evaporação e do peso da
própria água sobre ele, durante milhões de anos,
deram origem a um depósito de óleo de alta
qualidade, que a Petrobras prepara-se agora para
explorar, em área que vai do Espírito Santo a Santa
Catarina.
Inicialmente, especialistas chegaram a apontar
reservas de até 100 bilhões de barris no pré-sal, o que
colocaria o país entre os quatro maiores produtores do
mundo. O governo trabalha hoje com a hipótese de
haver 50 bilhões de barris na área.
Só há estimativa técnica para um dos campos, o
de Tupi, na bacia de Santos. No fim de 2007, a
Petrobras concluiu análise apontando a existência de
entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo e gás no
local. Até então, e desde 1979, poços em águas rasas
já haviam alcançado o pré-sal, mas com descobertas
pouco significativas.
Com o avanço tecnológico, que levou a
prospecção a águas mais profundas, os resultados
começaram a crescer. Desde 2005, 15 poços da
Petrobras atingiram a camada abaixo do sal, após
investimento superior a US$ 1,5 bilhão. Do total, oito
já foram testados. Todos com petróleo leve, de maior
valor, e grande quantidade de gás.
Para viabilizar a extração comercial, contudo, há
ainda uma série de obstáculos. O primeiro diz respeito
a perfurar o sal, que é como uma massa plástica. À
medida que o poço é aprofundado, o sal se move e
pode fechá-lo novamente, prendendo a coluna de
perfuração. Outro desafio é a própria lâmina d’água,
profunda, que exerce pressão sobre os equipamentos.
Adaptado da Folha de S. Paulo, de 30 de agosto de 2009.
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48. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao
conteúdo do texto:
A) A extração de petróleo do pré-sal para fins
comerciais já é uma realidade em nosso país.
B) A origem da camada pré-sal ainda é incerta, mas
cientistas acreditam que ela está ligada
diretamente à formação dos planetas.
C) Pode-se dizer que, apesar de os avanços
tecnológicos estarem crescendo, a extração de
petróleo do pré-sal ainda apresenta desafios.
D) Fato concreto é que a extração do petróleo do
pré-sal irá triplicar a produção total brasileira.
E) A formação dos continentes nos remete às
origens do pré-sal, mas é equivocado dizer que a
separação das massas continentais contribuiu
para a formação da camada de petróleo.

49. Observe as
CORRETA :

assertivas

e assinale a resposta

I. O texto “O que é pré-sal?”, como o próprio título
indica, tem caráter informativo.
II. Segundo o texto, as expectativas iniciais com
relação ao volume de petróleo existente no présal eram mais positivas que as atuais.
III. O texto deixa claro que ainda não há dados
concretos com relação ao petróleo do pré-sal.
IV. Um dos desafios enfrentados pela Petrobras é o
fato de o sal pressionar os equipamentos.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas III é falsa
Apenas I é verdadeira.
Todas são falsas.
Apenas III e IV são falsas.
Apenas II e III são verdadeiras.

50. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) No trecho “Inicialmente, especialistas chegaram a
apontar reservas de até 100 bilhões de barris no
pré-sal (...)”, a palavra “inicialmente” é um
advérbio.
B) Em “O primeiro diz respeito a perfurar o sal, que
é como uma massa plástica”, “o primeiro” faz
referência a “obstáculos”.
C) Em “O governo trabalha hoje com a hipótese de
haver 50 bilhões de barris na área”, o verbo
“haver” foi usado no sentido de “existir”.
D) No trecho “Com o avanço tecnológico, que levou
a prospecção a águas mais profundas, os
resultados começaram a crescer”, a palavra “que”
faz referência a “avanço tecnológico”.
E) No trecho “Sua origem está no início do processo
de separação dos continentes (...)”, o pronome
“sua” faz referência ao petróleo do Brasil.
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