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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 

1. Analise cada uma das afirmativas abaixo e marque V 
quando for verdadeira ou F quando for falsa. 

 
(    )  As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte 

estão dispensadas da apresentação da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF 
independente do seu enquadramento no regime especial 
unificado de arrecadação de tributos e contribuições – 
Simples Nacional. 

(    )  É obrigatória a apresentação da DCTF para as pessoas 
jurídicas que se mantiveram inativas durante todo o ano 
calendário ou durante o período compreendido entre a 
data de início das atividades e 31 de dezembro do ano 
calendário a que se referir a DCTF. 

(    )  Os condomínios edilícios e os consórcios que realizam 
negócios jurídicos em nome próprio estão dispensados da 
apresentação da DCTF. 

(    ) As representações permanentes de organizações 
internacionais, as embaixadas, missões, delegações 
permanentes e os consulados permanentes estão 
dispensados da apresentação da DCTF ainda que se 
encontrem inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) F, V, F, F 
B) F, F, F, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, V 
E) F, F, V, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sobre a DCTF, a alternativa incorreta é 
 

 

A) O valor mínimo para multa em caso de penalidade por 
não apresentação ou apresentação com incorreções ou 
omissões é de R$ 500,00 para pessoa jurídica inativa e R$ 
200,00 nos demais casos. 

B) A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração 
originariamente apresentada e serve para declarar novos 
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já 
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos 
vinculados. 

C) Extingue-se em 05 (cinco) anos, contados a partir do 1º 
(primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a 
declaração, o direito que o contribuinte tem de pleitear a 
retificação da DCTF. 

D) A DCTF contém informações relativas ao Imposto de 
Renda Retido na Fonte – IRRF, Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, Contribuição do Plano de 
Seguridade do Servidor Público – PSS e Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 
importação e comercialização de petróleo e seus 
derivados – CIDE Combustível. 

E) A alteração das informações prestadas na DCTF, nas 
hipóteses previstas, é efetuada mediante a apresentação de 
DCTF retificadora, elaborada com observância das 
mesmas normas estabelecidas para a declaração 
retificada. 

 

3. Assinale a alternativa correta, em relação às seguintes 
afirmativas 
 
A) Integram a remuneração para fins de percepção do 

salário-família o décimo terceiro salário e o adicional de 
1/3 (um terço) de férias. 

B) A cota de salário-família é paga integralmente no mês de 
nascimento e parcialmente no mês em que o filho ou 
equiparado completar 14 (quatorze) anos. 

C) O vencimento do prazo de pagamento das contribuições 
sociais incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto 
no caso de rescisão, ocorre no dia 15º (décimo quinto) dia 
útil de dezembro. 

D) A contribuição social previdenciária do segurado 
empregado é calculada mediante a aplicação da alíquota 
de 8% (oito por cento), 9% (nove por cento), 11% (onze 
por cento) ou 15% (quinze por cento) sobre o seu salário 
de contribuição, de acordo com a faixa salarial constante 
da tabela publicada periodicamente pelo Ministério da 
Previdência Social. 

E) Não integram a base de cálculo, para fins de incidência de 
contribuição social, o abono de férias e a participação do 
empregado nos lucros ou resultados da empresa. 
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Utilize as informações a seguir para responder as questões 
4, 5 e 6. 
 
A empresa Arão Universal Ltda. contava em 31.12.20X0 com 
os seguintes saldos: bancos - $ 12.000,00; estoques - $ 
6.000,00; salários a pagar - $ 4.000,00; encargos – $ 1.500,00; 
fornecedores - $ 7.500,00; investimentos - $ 5.000,00; capital 
social - $ 9.000,00; empréstimos a longo prazo - $ 8.000,00 e 
imobilizado - $ 7.000,00.  Durante o ano de 20X1 a empresa 
realiza as seguintes transações: 
Venda a prazo de $ 3.000,00 dos estoques por $ 7.500,00; 
Pagamento pelo banco do total de salários e encargos; 
Pagamento pelo banco de $ 5.000,00 de fornecedores; 
Despesa com frete no valor de $ 800,00; 
Salários e encargos no valor de $ 2.000,00 e $ 750,00, 
respectivamente. Considerando que 20% desses valores 
referem-se ao salário e encargos da administração. 
A alíquota do Imposto de Renda é de 15%. 
Não foi considerado a depreciação do imobilizado. 
 

4. Com base nas informações da empresa Arão Universal 
Ltda. acima apresentadas é correto afirmar que o passivo 
circulante de 20X1 é: 
 
A) $ 6.192,50 
B) $ 5.392,50 
C) $ 6.050,00 
D) $ 14.192,50 
E) $ 7.000,00 
 

5. Ainda com base nas informações da empresa Arão 
Universal Ltda., é correto afirmar que o lucro líquido do 
exercício é: 
 
A) $ 700,00 
B) $ 950,00 
C) $ 807,50 
D) $ 967,50 
E) $ 976,50 
 

6. De acordo com as informações da empresa Arão 
Universal Ltda. o total do passivo no ano 20X1 corresponde a: 
 
A) $ 24.142,50 
B) $ 26.000,00 
C) $ 24.000,00 
D) $ 30.000,00 
E) $ 26.807,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. A respeito do Demonstrativo de Apuração de 
contribuições Sociais – DACON, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
A) O DACON deve ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil 

do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de referencia. 
B) Para a apresentação do DACON a assinatura digital do 

demonstrativo mediante utilização de certificado digital 
válido não é obrigatória. 

C) As pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja soma 
dos valores mensais da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 
(dez mil reais) estão dispensadas de apresentação do 
DACON. 

D) As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 
as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o 
PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão 
apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada 
pelo estabelecimento matriz. 

E) A omissão de informações ou a prestação de informações 
falsas no DACON pode configurar hipótese de crime 
contra a ordem tributária. 

 

8. Devem entregar a Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte – DIRF as pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas no país que efetuam pagamento, crédito, 
emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, 
ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive 
nos casos de isenção ou alíquota zero, exceto os valores 
referentes a: 
 
A) Juros e comissões em geral 
B) Previdência privada 
C) Lucros e dividendos distribuídos 
D) Aluguel e arrendamento 
E) Prestação de serviço 
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9. Acerca do preenchimento da DIRF, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

A) O declarante deve informar na DIRF os rendimentos 
tributáveis, ou isentos de declaração obrigatória, pagos ou 
creditados no País, e os rendimentos pagos, creditados, 
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou 
domiciliados no exterior, inclusive nos casos de isenção e 
de alíquota zero, por si ou na qualidade de representante 
de terceiros, bem como o respectivo imposto sobre a 
renda ou contribuições retidos na fonte. 

B) Os valores das deduções deve ser informados 
separadamente, identificando valores referente a 
previdência social, previdência privada, fundo de 
aposentadoria, dependentes e pensão alimentícia e o 
respectivo valor do IRRF dos beneficiários. 

C) Os valores dos rendimentos informados na DIRF devem 
ser discriminados por mês de competência e por código 
da receita que sofreu a retenção. 

D) Os valores referentes a rendimentos tributáveis, isentos ou 
com alíquotas zero, de declaração obrigatória, bem como 
os relativos a deduções do imposto sobre a renda ou de 
contribuições retidos na fonte devem ser informados em 
reais e com centavos. 

E) Deve conter na DIRF informação com o nome, número de 
inscrição do CPF e os rendimentos pagos durante o ano-
calendário quando for pessoa física. 

 

10. Para a montagem da projeção do fluxo de caixa devem 
ser considerados todos os itens abaixo, exceto. 
 

A) Contas a receber e a pagar 
B) Estoques e imobilizado 
C) Pagamentos de empréstimos e dinheiro dos sócios 
D) Compras à vista e empréstimos 
E) Despesas gerais da administração e custos fixos 
 

11. Estão desobrigadas de apresentar a Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 
todas as abaixo, exceto. 
 

A) Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional 
B) Autarquias e fundações 
C) Pessoas jurídicas inativas conforme Instrução Normativa 

RFB 
D) Pessoas jurídicas extintas 
E) Órgãos públicos 
 

 

12. Em 30.11.20X1 a empresa Celta pretende demitir João, 
seu funcionário, sem justa causa o qual foi admitido em 
17.01.20X1 com o salário de $ 600,00 mensais. Para o cálculo 
de sua rescisão é correto afirmar que a soma do valor bruto 
das férias e 13º proporcionais corresponde a. 
 
A) $ 1.233,33 
B) $ 1.166,67 
C) $ 1.197,73 
D) $ 1.000,00 
E) $ 1.100,00 

 

13. Contribui obrigatoriamente junto à previdência social na 
qualidade de contribuinte individual todos os abaixo, exceto: 
 
A) Aquele que exerce, por conta própria, atividade 

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou 
não. 

B) Aquele que presta serviços, de natureza urbana ou rural, 
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 
relação de emprego. 

C) O ministro de confissão religiosa ou o membro de vida 
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. 

D) O titular de firma individual urbana ou rural, considerado 
empresário individual de acordo com o código civil, que 
não é remunerado em decorrência a trabalho na empresa. 

E) O pequeno feirante que compra para revenda produtos 
hortifrutigranjeiros ou assemelhados. 

 

14. A empresa Oriente do Sul realizou vendas no período 
no valor de $ 120.000,00. O custo de sua mercadoria 
corresponde a 30% de suas vendas. As despesas 
administrativas e de vendas somam $ 25.200,00 e a alíquota 
do Imposto de Renda é 15%. De acordo com essas 
informações o lucro líquido do exercício corresponde a. 
 

A) $ 49.980,00 
B) $ 45.000,00 
C) $ 58.800,00 
D) $ 55.800,00 
E) $ 49.800,00 
 
Utilize as informações a seguir para responder as questões 
15, 16 e 17. 
 

A empresa Alfa Ltda., apresentou no mês de março/20x1, para 
fins de calculo da folha de pagamento, seis funcionários com 
as seguintes informações: 
José e Maria com salários contratuais correspondentes a R$ 
1.200,00 cada um. José trabalhou 29 dias e Maria 28 dias; O 
primeiro com um filho de 14 anos e dois meses; o segundo 
com uma filha de 5 anos; ambos realizaram 15 horas extras a 
50%; 
Marieta e Francisco, com salário contratual correspondente a 
R$ 545,00 e R$ 800,00 respectivamente. Ambos trabalharam 
30 dias e realizaram 20 horas extras cada um, com 50% e 
acréscimo. Marieta tem dois filhos com idade de 3 e 5 anos; 
Carlos e João trabalharam 26 dias cada um e seus salários 
contratuais são iguais, ou seja, R$ 650,00. Apenas João 
realizou 10 horas extras e Carlos, tem um filho menor de 06 
anos. 
Considere a tabela do salário família: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabela Salário Família 
Até R$ 573,28   =   R$ 29,41 

De R$ 573,28 a R$ 862,11 = R$ 20,73 
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15. De acordo com as informações da empresa Alfa Ltda., é 
correto afirmar que a retenção total do INSS na folha de 
pagamento corresponde a: 
 
A) $ 375,36 
B) $ 370,01 
C) $ 388,55 
D) $ 388,47 
E) $ 375,58 
 

16. De acordo com as informações da empresa Alfa Ltda., é 
correto afirmar que o valor líquido da folha mensal é: 
 
A) $ 4.054,75 
B) $ 4.067,86 
C) $ 4.073,21 
D) $ 4.054,67 
E) $ 4.067,64 
 

17. De acordo com as informações da empresa Alfa Ltda., é 
correto afirmar que o valor Bruto da folha mensal é: 
 
A) $ 4.625,15 
B) $ 4.445,00 
C) $ 4.213,33 
D) $ 4.696,02 
E) $ 4.443,22 
 
Utilize as informações a seguir para responder as questões 
18 e 19. 
 

A empresa Gama Ltda., realizou serviços de construção e 
manutenção nas edificações prediais e industriais 
respectivamente, à empresa Beta Ltda., durante o período de 
fevereiro/20x1, nas seguintes condições: 

 
1. Em data de 16/02/20x1, a empresa Gama Ltda. emitiu a 

nota fiscal nº. 165 contra a empresa Beta Ltda., referente 
aos serviços de construção civil, para vencimento em 
20/02/20x1 no valor de R$ 2.232,00; 

2. Em data 27/02/20x1, a empresa Gama Ltda. emitiu nota 
fiscal nº. 178 contra a empresa Beta Ltda., referente aos 
serviços de manutenção, para vencimento em 03/03/20x1, 
no valor de R$ 3.100,00; 

3. Em data de 03/03/20x1, a empresa Gama Ltda. emitiu 
nota fiscal de nº. 182 contra a empresa Beta Ltda., 
correspondente aos serviços prestados de manutenção, 
para vencimento em 10/03/20x1, no valor de R$ 600,00; 

4. Em data de 30/03/20x1, a empresa Gama Ltda. emitiu 
nota fiscal de nº. 201 contra a empresa Beta Ltda., 
correspondente aos serviços prestados de manutenção, 
para vencimento em 10/04/20x1, no valor de R$ 3.900,00. 

 
Considere que a empresa Beta Ltda., tomadora dos serviços de 
Gama Ltda., é responsável pela retenção dos impostos em 
cumprimento a legislação federal e municipal. 
 
 
 

 

 

18. Tomando como base as informações acima enunciadas, 
é correto afirmar que o valor retido da empresa Gama Ltda.., 
referente ao PIS, COFINS, IRPJ e CSSL nessa respectiva 
ordem, no ato do pagamento correspondente as notas fiscais 
165 e 178 são: 
 

A) NF 165: R$ 14,51; R$ 66,96; R$ 33,48; R$ 22,32; e 
NF 178: R$ 20,15; 93,00; R$ 46,50; R$ 31,00. 

B) NF165: R$ 14,51; R$ 66,96; R$ 33,48; R$ 22,32; e 
NF178: R$ 34,66; R$ 159,96; R$ 79,98; R$ 53,32. 

C) NF165: R$ 0,00; R$ 33,48; R$ 0,00; e 
NF178: R$ 34,66; R$ 159,96; R$ 79,98; R$ 53,32. 

D) NF165: R$ 0,00; R$ 33,48; R$ 0,00; e 
NF 178: R$ 20,15; R$ 93,00; R$ 46,50; R$ 31,00. 

E) NF 165: R$ 0,00; R$ 33,48; R$ 0,00; e 
NF178: R$ 34,66; R$ 159,96; R$ 46,50; R$ 53,32. 
 

 

19. Tomando como base as informações contidas nas notas 
fiscais 182 e 201, é correto afirmar que. 
 
A) o valor do PIS e COFINS que deverá ser retido na nota 

fiscal 182 é R$ 3,90 e R$ 18,00 respectivamente. 
B) o valor do IRPJ e CSLL retido na nota fiscal 201 

correspondem a R$ 67,50 e R$ 45,00, respectivamente. 
C) ambas as notas estão isentas de PIS, COFINS e CSLL e o 

valor da IRPJ é R$ 58,50. 
D) o valor do IRPJ retido na nota fiscal 201 é R$ 67,50. 
E) o valor do PIS e CSLL retido na nota fiscal de nº. 201 são 

R$ 29,25 e R$ 45,00. 
 

20. Sr. Antônio José dos Santos, pessoa física, prestou 
serviços para a empresa Gama Ltda., no período de 
janeiro/20x1 no valor de R$ 2.000,00. É correto afirmar que a 
retenção do INSS pela empresa Gama Ltda. corresponde a: 
 

A) $ 400,00 
B) $ 220,00 
C) $ 166,00 
D) $ 440,00 
E) $ 180,00 
 

21. Acerca do sistema de busca do sistema operacional 
Microsoft Windows 7, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Ao começar a digitar na caixa de pesquisa do menu 

Iniciar, automaticamente já será iniciada a busca. 
2. Resultados das buscas podem conter palavras realçadas 

de acordo com a busca realizada. 
3. É possível filtrar o resultado das buscas por critérios 

como data e tipo de arquivo. 
 

Está(ão) correta(s): 
 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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22. A figura a seguir apresenta opções do grupo Zoom da 
guia Exibição, disponibilizada no programa Microsoft Word 
2010: 
 

 
 

Analise as afirmativas a seguir acerca das opções apresentadas 
pela figura: 
 

1. A opção Uma Página é utilizada para que possamos 
visualizar uma página por completo na janela do Word. 

2. Podemos ajustar a visualização de um documento através 

da opção , propiciando um zoom automático, de 
forma que o texto de uma linha do documento fique 
completamente visível, porém as margens do documento 
não, maximizando assim a visualização do texto. 

3. A opção 100% é utilizada para alterar o zoom do 
documento para 100% do tamanho original. 

 

Está(ão) correta(s): 
 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 

23. A figura a seguir apresenta opções do grupo Ilustrações 
da guia Inserir, disponibilizada no programa Microsoft Word 
2010: 
 

 
 

Analise as afirmativas a seguir acerca das opções apresentadas 
pela figura: 
 

1. A opção Instantâneo é utilizada para inserir imagens 
capturadas por uma câmera fotográfica ou scanner. 

2. Para inserir símbolos de fluxogramas, fazemos uso da 

opção . 
3. O Clip-Art dá acesso a um catálogo de fotos, desenhos, 

filmes e sons que podem ser inseridos no documento. 
 

Está(ão) incorreta(s): 
 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 

 

24. A figura abaixo apresenta opções disponíveis no grupo 
Número do programa Microsoft Excel 2010.  
 

 
 
Acerca dessa figura, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Geral é uma das opções de formatos de número 

disponível. 
2. Aplicar a opção % a uma célula faz com que seu valor 

seja exibido como percentual. 
3. Os comandos para alinhamento do número são 

representados por  e por . 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 

25. Acerca das funções disponíveis no programa Microsoft 
Excel 2010, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Ao colocar o valor de uma célula como igual a 

=MAIÚSCULA("prova"), o resultado apresentado para 
seu valor é o texto PROVA, em maiúsculo. 

2. A função DESC retorna os dados de uma coluna 
organizados de forma decrescente. 

3. A função EXATO é utilizada para arredondar números 
com casas decimais. 

 
Está(ão) incorreta(s): 
 
A) 2, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Em relação às ideias veiculadas no texto, é adequado 
afirmar que: 
 
A) o consumismo deve ser mantido, pois é de grande valia 

para a relação entre pais e filhos. 
B) o consumismo é enaltecido no texto por meio da 

comparação com o Natal. 
C) alguns valores materiais devem ser substituídos por 

valores espirituais. 
D) o lado espiritual do Natal é bastante enaltecido pelo 

consumismo. 
E)  é importante ser consumista no período natalino. 
 

27. O termo “enfatizar” poderia ser substituído sem causar 
prejuízo textual em: 
 
A) desconsiderar 
B) amenizar 
C) respeitar 
D) atenuar 
E) salientar 
 

28. Quanto à tipologia e ao propósito textual, pode-se 
afirmar que é: 
 
A) descritivo, porque descreve um fato. 
B) narrativo, porque descreve um fato. 
C) injuntivo, pois conduz à ação 
D) argumentativo, porque apresenta um ponto de vista. 
E) expositivo, pois explica o que é consumismo. 
 

29. O termo que se enquadra na mesma justificativa de 
tênis, quanto à tonicidade, é:  
 
A) enfatizar 
B) acabar 
C) Natal 
D) consumismo 
E) espiritual 

 

30. A justificativa utilizada para grafar a palavra enfatizar 
com |Z | é: 
 
A) um substantivo com sufixo grego izar. 
B) um termo derivado de outro grafado com |Z| 
C) um verbo formado pelo sufixo izar. 
D) um substantivo abstrato formado a partir do sufixo ez. 
E) um verbo derivado de um adjetivo terminado em osa. 
 

31. Em “e enfatizar o lado espiritual do Natal”, o termo 
destacado apresenta valor semântico de: 
 
A) adição 
B) explicação 
C) alternância 
D) conclusão 
E) oposição. 
 

32. A flexão do verbo dançar é justificada adequadamente 
em: 
 
A) acompanha a flexão adotada pelo verbo acabar 
B) tem como referência a flexão do verbo ter 
C) é flexionado por conta do sujeito os meus tênis  na 3ª 

pessoa do plural. 
D) acompanha a flexão adotada pelo verbo enfatizar. 
E) é um sujeito indeterminado, logo é flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 
 

TEXTO 2 
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33. O texto 2 tem como propósito: 
 
A) fazer apologia à amizade. 
B) informar que o sal faz mal à saúde. 
C) despertar o interesse pelo tema hipertensão. 
D) instruir a respeito dos malefícios do sal. 
E) promover ações que garantam a prática da saúde. 
 

34. O significado contextual presente em seu amigo do 
peito é uma referência: 
 
A) ao sal 
B) à saúde 
C) ao coração 
D) aos hipertensos 
E) à pressão. 
 

35. De acordo com a ortografia oficial, o termo hipertenso é 
grafado com |S| porque: 
 
A) é uma palavra derivada de primitiva com |S|. 
B) é uma paroxítona terminada em O. 
C) apresenta o prefixo hiper 
D) depois da consoante n, grafa-se com S. 
E) é um substantivo, por isso tem que ser grafado com S. 
 

36. No texto, a vírgula é utilizada para: 
 
A) separar constituintes sintáticos idênticos. 
B) indicar o elipse de um termo. 
C) isolar o vocativo. 
D) indicar um adjunto adverbial deslocado. 
E) isolar o oposto. 
 

37. Os verbos tratar, evitar e praticar estão flexionados. 
 
A) no modo indicativo, na 2ª pessoa do singular 
B) no modo imperativo, na 2ª pessoa no plural. 
C) no modo subjuntivo, na 2ª pessoa do singular 
D) no modo imperativo, na 3ª pessoa do singular. 
E) no modo indicativo, na 2ª  pessoa do plural.  

 

38. “Trate bem seu amigo do peito”, o termo em destaque 
tem função: 
 
A) adjetiva 
B) adverbial 
C) substantiva 
D) conjuntiva 
E) prepositiva 

 
 
 

 
 
 

TEXTO 3 
 

VILA BRASILÂNDIA SE VÊ NO CINEMA 
 
Projeção de “Antônia”, longa sobre cantoras da periferia, 
reúne moradores do bairro e circo de “celebridades”. 
 

                     Cariello, Rafael. Folha de S. Paulo, 13 jan. 2007.p.E3.  
 
 

39. No título, os termos Brasilândia e vê são acentuados 
porque se classificam, respectivamente, como:  
 
A) paroxítona terminada em a e oxítona terminada em e. 
B) paroxítona terminada em hiato e oxítona terminada em  e 
C) paroxítona terminada em ditongo e monossílabo átono 

terminado em e. 
D) oxítona terminada em ditongo e monossílabo tônico 

terminado em e. 
E) paroxítona terminada em ditongo e monossílabo tônico 

terminado em e. 
 

40. Nas construções, “cantoras da periferia, moradores do 
bairro e circo de celebridades”, as estruturas destacadas têm 
função de: 
 
A) objeto indireto. 
B) adjunto adnominal 
C) complemento nominal 
D) agente da passiva 
E) adjunto adverbial.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 




