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Língua Portuguesa
“O homem, inventor de histórias”
Mito é uma narrativa sobre alguma coisa (origem
dos astros, da Terra, dos homens, das plantas, dos animais,
do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da
doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças,
das guerras, do poder, etc.). Para os gregos, mito é um
discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem
como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que
narra – o poeta-rapsodo –; é uma narrativa feita em público,
baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa
do narrador. E essa autoridade vem do fato de que o poetarapsodo é um escolhido dos deuses, que lhe permitem que
veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que
possa transmiti-las aos ouvintes.
(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo:
Ática, 1995)
01. Segundo a autora, a autoridade do narrador:
a) É baseada na narrativa;
b) Vem do poeta-rapsodo ser um escolhido dos deuses;
c) É um discurso para ouvintes que a recebem como
verdadeira;
d) Vem do fato do poeta-rapsodo transmiti-la aos ouvintes.
02. Para os gregos:
a) Os ouvintes confiam no narrador;
b) O mito é para ouvintes que recebem a narrativa como
verdadeira;
c) A narrativa é recebida como verdadeira porque eles
confiam no narrador;
d) O poeta-rapsodo é uma narrativa feita em público.
03. Os substantivos encontrados no texto são, na maioria:
a) Abstratos
b) Próprios
c) Compostos
d) Comuns
04. O substantivo composto encontrado no texto é:
a) Marilena Chauí
b) Poeta-rapsodo
c) Terra
d) Bem e mal
05. Confiabilidade e autoridade são exemplos de substantivos:
a) Próprios
b) Concretos
c) Abstratos
d) Coletivos
06. “... que lhe permitem que veja a origem de todos os seres
e de todas as coisas para que possa transmiti-las aos
ouvintes”. Em transmiti-las, las é pronome que substitui:
a) As origens de todos os seres;
b) Todas as coisas;
c) Aos ouvintes;
d) A origem de todos os seres e de todas as coisas.
07. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas
correspondem, pela ordem, a substantivo, adjetivo, advérbio.
a) A preparação da juventude forja o amanhã de um país.
b) O governo que acultura seu povo passa à história.
c) Feliz a nação que emprega bastantes recursos na
educação.
d) Educação e cultura fazem forte um país bem promissor.
08. A pontuação correta encontra-se em:
a) Encontrei a bordo um homem, que vinha do Pará, a quem
meu pai me apresentou e recomendou.

b) A Guerra e a Fé, imperavam e ao crepitar do lume
doméstico, outras histórias não se contavam, que as dos
soldados e dos monges.
c) Dadas todas as explicações continuo a minha história.
d) Um pouco de sol, banhava aquelas colinas tristes e
fatigadas por entre as quais caminhávamos.
09. Pertencem à mesma família de palavras ou família
etimológica as palavras:
a) Cinza e sinceridade
b) Fumante e defumação
c) Mar e oceano
d) Casa e domicílio
10. Constitui um discurso indireto:
a) “– Virão buscar você muito cedo? – perguntei.”
b) “O guerreiro tabajara disse que Caubi tinha voltado.”
c) “O major é um filósofo – disse ele com malícia”.
d) “Um dos vizinhos”, disse-a velha, cautelosamente.
11. Há transgressão no registro formal da língua, quanto à
concordância verbal e nominal, em:
a) É preciso que se busque o novo, haja vista o mercado de
trabalho atual.
b) Faz anos que procuramos descobrir porque você é tão
preocupado com o futuro.
c) Os céticos discordam, mas pode haver sonhos passíveis de
realizações.
d) Não se tratam aqui de resguardar as mentiras e verdades
de toda uma geração.
12. A crase é obrigatória na alternativa:
a) Aguardo desde as 15h.
b) Os móveis eram a Luis XV.
c) Fomos os dois a pé.
d) Andava a cavalo para eliminar a fadiga mental.
13. Em “Maria adora doces”, temos o verbo transitivo
acompanhado de:
a) Um objeto indireto
b) Um objeto direto e indireto
c) Um objeto direto
d) Um verbo de ligação
14. Quanto à regência nominal, a alternativa que constitui um
erro é:
a) Estava curioso por conhecê-la.
b) Continuava a dúvida sobre a viagem.
c) Ela tem aversão a todo tipo de inseto.
d) Não me simpatizei com o vizinho logo de cara.
15. A regência verbal correta é:
a) Sua teimosia implica prejuízo.
b) Ela se implicou com todos os vizinhos.
c) Ele implicou-se com os colegas de turma.
d) Implica em advertência a sua falta.
16. Com o sentido de almejar, o verbo “visar” é empregado na
alternativa:
a) Suas ações visam o bem-estar de todos ao seu redor.
b) A professora visou os cadernos dos alunos.
c) O alvo visado não foram as secretarias, mas os ministérios.
d) Eles visavam todas as páginas do livro estudado, e depois
as imprimiam.
Conhecimentos Específicos
17. Com base nos Princípios Contábeis, assinale a alternativa
incorreta:
a) A identificação dos elementos patrimoniais diz respeito ao
aspecto quantitativo do patrimônio.
b) A função econômica da Contabilidade consiste na apuração
do lucro ou prejuízo.
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c) O principal campo de aplicação da Contabilidade é a
azienda.
d) O objeto primordial da Contabilidade é o patrimônio.

b) Habeas corpus.
c) Súmula vinculante.
d) Mandado de injunção.

18. A disposição da Constituição Federal segundo a qual:
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei” implica o princípio da:
a) razoabilidade.
b) supremacia do interesse público.
c) legalidade.
d) obrigatoriedade do serviço público.

26. Não é princípio constitucional básico da Administração
Pública:
a) Moralidade
b) Eficiência.
c) Publicidade.
d) Pessoalidade.

19. Assinale a alternativa incorreta.
a) na opção da pessoa jurídica, o imposto devido no trimestre
poderá ser pago em até três quotas mensais iguais e
sucessivas, acrescidas de juros.
b) a diferença positiva entre o imposto devido com base no
lucro real de 31 de dezembro e o imposto pago por
estimativa no decorrer do ano calendário deverá ser paga
em cota única.
c) são consideradas microempresas as pessoas jurídicas que
tenham tido, no ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 120.000,00.
d) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras não farão parte da base de cálculo do lucro
presumido.
20. Com base no valor, não tem respaldo legal, o arbitramento
do lucro da pessoa jurídica pela autoridade tributária o:
a) aluguel das instalações.
b) passivo circulante.
c) ativo.
d) patrimônio líquido.
21. Entre os princípios orçamentários, no Brasil, encontra-se o
da:
a) Moralidade.
b) Exclusividade.
c) Impessoalidade.
d) Hierarquia.
22. Prevê o art. 191, da Constituição Federal, que aquele que,
não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua
como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de
terra, em zona rural, tornando-a produtiva por seu trabalho ou
de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade, desde que a área não seja superior a:
a) 50 hectares.
b) 10 hectares.
c) 20 hectares.
d) 25 hectares.
23. Na contabilização do ganho em equivalência patrimonial,
debita-se a conta representativa deste investimento e creditase uma conta de receita. Na demonstração do resultado do
exercício esta receita será classificada como:
a) receitas não operacional.
b) variações monetárias ativas.
c) outras receitas financeiras.
d) outras receitas operacionais.
24. Não se trata de garantia fundamental individual
assegurada na Constituição de 1988:
a) Igualdade de direito e obrigações entre homens e mulheres,
nos termos da Carta Magna.
b) Liberdade de consciência.
c) Repouso semanal remunerado.
d) Livre manifestação do pensamento.
25. Dentre os meios de proteção judicial dos direitos
fundamentais, a Constituição Federal não faz referência à
(ao):
a) Mandado de segurança.

27. Quanto à responsabilidade civil da Administração é correto
afirmar que:
a) Ela é sempre subjetiva.
b) As pessoas jurídicas de direito público sempre respondem
integralmente pelos danos que seus agentes causem a
terceiros.
c) Ela sempre é absoluta, em caso de danos causados por
usinas nucleares.
d) Pode ser afastada por contrato de seguro.
28. Identifique a alternativa incorreta:
a) A Constituição não cria tributo, apenas prevê a sua
instituição pelas pessoas políticas estatais, definindo as
limitações impostas ao poder de tributar.
b) O art. 146 da Constituição atribui à lei complementar várias
matérias
de
cunho
tributário,
notadamente
o
estabelecimento de normas gerais.
c) O Sistema Tributário Nacional tem sua base definida na
Constituição Federal, que atribui a cada ente da
Federação, competências para a instituição dos diversos
tributos nela previstos.
d) A Constituição Federal, em virtude da importância das
matérias tributárias para a sociedade, preferiu que suas
normas gerais fossem definidas por uma espécie
legislativa cuja aprovação pelo Congresso exigisse quorum
qualificado para aprovação legislativa, de rito mais
dificultoso.
29. De acordo com a Lei 6.404/76, conhecida como a “Lei das
S/A”, e suas alterações Lei 11.638/07 e 11.941/09 são
definidas como demonstrações contábeis obrigatórias:
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, Demonstração de Fluxo de Caixa,
Demonstração de Valor Adicionado (para as companhias
abertas).
b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, Balanço Social, Demonstração de Fluxo de
Caixa, Demonstração de Valor Adicionado (para as
companhias abertas).
c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, Demonstrações de Origens e Aplicações,
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Valor
Adicionado (para as companhias abertas).
d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração
de Valor Adicionado (para as companhias abertas).
30. Sobre os limites para despesa com pessoal estabelecida
pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) assinale a alternativa incorreta:
a) Na verificação do atendimento dos limites definidos para
despesas com pessoal, não serão computadas as
despesas com incentivos à demissão voluntária.
b) A despesa com pessoa e não poderá exceder os seguintes
percentuais da receita corrente líquida, União 50%,
Estados 60%; Municípios 60%.
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c) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.
d) As despesas com inativos serão normalmente computadas
como despesas com pessoal.
31. É correto afirmar que em relação à escrituração contábil,
as contas:
a) de resultado são sempre creditadas.
b) do Passivo Exigível são estornadas quando aumentam de
valor.
c) do Ativo são debitadas quando aumentam de valor.
d) do Patrimônio Líquido são creditadas quando diminuem de
valor.
32. No âmbito do Direito Penal, "taxatividade", significa que:
a) os fatos descritos na lei penal admitem ampliações de
entendimento.
b) é um conjunto de normas incriminadoras que admitem pena
de multa.
c) as regras de direito penal decorrem do princípio da reserva
legal.
d) o fato é típico ou atípico.

38. Auditoria – é o método de verificação da fidedignidade das
informações do patrimônio, registradas no sistema contábil, a
auditoria pode ser:
a) Interna e externa.
b) Fiscal e não fiscal.
c) Interna, externa e fiscal.
d) Interna, externa, fiscal e não fiscal.
39. Observe a descrição abaixo e indique a INCORRETA:
a) Um decréscimo do ativo implica em aumento do passivo.
b) O ativo pode sofrer acréscimos por diversas razões como,
por exemplo, o recebimento de doações o que não reflete
em movimentação de contas do passivo.
c) Um acréscimo em uma conta do ativo pode corresponder a
um decréscimo do valor de outra conta do ativo e não
implica, necessariamente, em acréscimo em conta de
passivo ou do patrimônio líquido.
d) Um decréscimo no valor total do ativo corresponde a um
decréscimo de conta do passivo ou do patrimônio líquido.
40. Uma empresa possui "Passivo a Descoberto" quando:
a) o seu Ativo for menor que o Passivo.
b) o seu Ativo circulante for menor que o passivo circulante.
c) o seu índice de liquidez seco for menor que um.
d) apresentar má situação financeira.

33. Quanto à competência tributária, assinale a alternativa
correta:
a) De acordo com a constituição, é o poder de instituir tributos.
b) É o poder de cobrar imposto.
c) É o direito de impor multas.
d) É a faculdade que tem o estado de apreender mercadorias.
34. As taxas são tributos que têm por hipótese de incidência:
a) a construção de obras públicas que propiciem conforto e
atendam ás necessidades dos contribuintes.
b) decorrentes das atividades do poder de polícia do
Município.
c) um fato qualquer.
d) uma atuação indireta estatal, ao contrário dos impostos,
que são também denominadas “tributos sem causa”.
35. O Estado ou o Município, em face da lei de
Responsabilidade Fiscal, terá suspenso o acesso a novos
créditos ou financiamentos:
a) se não observar os limites para o estoque da dívida.
b) se exceder os limites de gastos com o pessoal.
c) se não deixar de instituir e arrecadar todos os tributos de
sua competência.
d) se o TCU assim o determinar.
36. Entre a correção monetária do balanço pela legislação
societária e a pela correção monetária integral, reside o
tratamento de algumas diferenças dado aos estoques. Pela
correção monetária integral do balanço:
a) o estoque inicial deve ser corrigido até a data do balanço
final.
b) apenas as compras do exercício devem ser corrigidas.
c) o estoque final deve ser corrigido na data do balanço final.
d) apenas o CMV (custo das mercadorias vendidas) deve ser
corrigido.
37. O não cumprimento das normas estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF causará prejuízos aos
municípios que terão suspensos, exceto:
a) as transferências voluntárias.
b) as garantias.
c) os empréstimos do Governo Federal.
d) a contratação de operação de crédito.
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