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1ª Parte – Português  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Podemos concluir da leitura da tirinha que: 
 

a) Mônica sabia que Cebolinha era religioso. 
b) Que Cebolinha sempre foi religioso. 
c) Cebolinha estava temeroso em comer a 

comida de Mônica. 
d)  Cebolinha além de ser religioso acredita em 

anjo da guarda. 
e) Mônica não sabe cozinhar. 

 
02.  No período „Não sabia que você rezava antes de 
comer!‟ Assinale a alternativa verdadeira: 
 

a) Há duas orações, sendo a segunda,  
complemento da ideia expressa pelo verbo 
da primeira „sabia‟. 

b) Nenhuma das duas orações tem sujeito 
expresso, mas a segunda, funciona com 
essa função sintática. 

c) Na oração principal, há um verbo de ligação 
que é complementado pela ideia constante 
na segunda oração. 

d) A estrutura semântica da primeira oração, 
introduz a necessidade de um complemento 
fazendo as vezes de predicativo. 

e) O fato de a segunda oração vir intercalada, 
torna a sua análise sintática mais difícil, 
porém trata-se de um período com orações 
coordenadas. 

 
03. Na fala de Mônica: “Espero que goste da comida 
que eu fiz.”, ela demonstra: 
 

a) Certeza 
b) Expectativa 
c) Medo 
d) Ousadia 
e) Compreensão 

 
Que o Brasil é um dos países com maior 
biodiversidade, com uma grande quantidade de 
espécies de fauna e flora, não é novidade para 
ninguém. Que alguns desses animais correm sério 
risco de extinção, devido a uma série de fatores 
como desmatamento, caça ilegal, poluição, também 
não. Mas quais são, afinal, as espécies brasileiras 
ameaçadas? 

A resposta está no Livro Vermelho das Espécies 
Ameaçadas, produzido pelo Instituto Chico Mendes, 
do Ministério do Meio Ambiente, e pela organização 
internacional IUCN, com base nos estudos de uma 
série de pesquisadores. Atualmente, 627 espécies 
estão na lista de ameaçadas de extinção, em 
diferentes categorias de risco. Metade dessas 
espécies estão protegidas em unidades de 
conservação, e o governo aprovou planos de ação 
para cerca de 33% das espécies. 
A lista divide os animais de acordo com o estado de 
conservação de cada espécie. Essas categorias vão 
desde Vulnerável até Extinta, além das espécies 
classificadas como Quase ameaçadas ou Pouco 
preocupante.  
 
04. No primeiro parágrafo do texto: 
 

a) O autor esclarece a real impossibilidade dos 
brasileiros reconhecerem que alguns animais 
estão em extinção. 

b) Fica claro que alguns fatores de extinção de 
animais não fazem parte do rol dos mais 
conhecidos e populares entre os brasileiros. 

c) Identificar as espécies brasileiras em 
extinção é tarefa difícil até para 
especialistas. 

d) A pluralidade de fatores causadores da 
extinção de alguns animais brasileiros é de 
conhecimento comum. 

e) O desconhecimento das causas da extinção 
dos animais brasileiros é o que causa o 
desconhecimento total das espécies 
ameaçadas de extinção. 

 
05. Assinale a alternativa correta sobre o segundo 
parágrafo do texto: 
 

a) Introduz o assunto a ser tratado no texto. 
b) Esclarece dúvidas levantadas no parágrafo 

anterior. 
c) Confirma dados abordados anteriormente. 
d) Coteja estatísticas que serão apresentadas 

na conclusão do texto. 
e) Encerra um assunto para que um novo tema 

seja tratado no parágrafo seguinte. 
 
06. No segundo parágrafo fica claro que as espécies 
em extinção são classificadas por: 
 

a) Grau de proteção. 
b) Número de unidades de conservação. 
c) Grau de risco. 
d) Quantidade de planos de ação. 
e) Ausência de planos de ação. 

 
07. „Vulnerável‟ no texto, é sinônimo de: 

a) Rebelde 
b) Doente 
c) Classificado 
d) Extinto 
e) Indefeso 
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08. O objetivo principal do texto é: 
 

a) Comover 
b) Informar 
c) Criticar 
d) Opinar 
e) Divertir 

 
09. Em qual das alternativas houve a omissão 
indevida da vírgula? 
 

a) Buemba! Buemba! Hacker deleta fotos de 
Sonia Abrão! 

b) Monkey News no ar! E agora só se fala em 
juros, juros virou papo de boteco! É juros e 
futebol! Os juros do cheque especial estão 
tão altos que virou cheque espacial! Rarará! 

c) E os bancos conjugam o verbo jurar assim: 
“Eu juros, tu te ferras e nós escorchamos! 

d) E a Dilma que pediu para limpar tudo depois 
que acabar a CPI do Cachoeira! 

e) Ela disse ainda: Parem de repetir “Veta, 
Dilma! ”,  que eu não sou retardada já 
entendi! 

 
10. Em qual das alternativas NÃO houve desvio da 
norma padrão no que se refere às regras de 
concordância? 
 

a) Um site islamita ofereceu uma recompensa 
de US$ 100 mil a qualquer pessoa que mate 
o rapper iraniano Shahin Najafi, que mora na 
Alemanha, e que, na avaliação do site, criou 
uma música que satirizam a República 
Islâmica e tratam uma figura religiosa 
histórica de forma irreverente. 

b) O website de notícias e religião iraniano 
Shia-Online.ir disse que Najafi merecia 
morrer por uma canção que, segundo o site, 
"grosseiramente insultava" Ali al-Hadi al-
Naqi, um dos 12 imãs --as figuras religiosas 
altamente reverenciadas por muçulmanos 
xiitas. 

c) Najafi negou que sua música focava no imã 
xiita reverenciado ou foi feita para criticar o 
Islã. 

d) A música toma a forma de uma oração a 
Naqi, do século 9, e expressa reverência 
irônica por muitas figuras iranianas 
contemporâneas. 

e) Com referências que vão desde o amor dos 
iranianos a plásticas no nariz até sanções 
econômicas e a controversa eleição 
presidencial de 2009, a letra da música em 
língua persa significa pouco para um 
estrangeiro, mas ressoou entre os iranianos 
e já teve mais de 320 mil acessos no 
YouTube.  

 
 
 
 
 

 

2ª Parte – Matemática   

 

11. De quantas maneiras podemos colocar n 
pessoas em uma fila de ciranda? 
 

a) n! – 1! 
b) (n - 1)! 
c) n! + 1! 
d) (n + 1)! 
e) n! 

 
12. Seja A um conjunto com n elementos e A‟ o 
conjunto formado por todos os subconjunto de A. É 
possível dizer que o número de elementos de A‟ é 
dado por 
 

a) 2
n
 + 2

n
 

b) 2
n + 1

 + 2
n
 

c) 2
n – 1

 + 2
n + 1

 
d) 2

n – 1
 + 2

n – 1
 

e) 2
-n

 + 2
n
 

 
13. Quantos são os gabaritos possíveis de se montar 
numa prova de múltipla escolha com 20 questões de 
4 alternativas cada uma, em que só uma destas 
alternativas está correta? 
 

a) 20
4
 

b) 80 
c) 20 
d) 80 + 20

4
 

e) 4
20

 
 

14. Seja 5 + 
1

10
+

1

102 + …+  
1

10𝑛
+  …, com n 

natural,uma série de somas. Podemos dizer que 9S 
é igual a: 
 

a) 44 
b) 45 
c) 46 
d) 47 
e) 48 

 
15. Seja M uma matriz quadrada de ordem n de 
determinante D e a um número real qualquer. É 
correto afirmar que o determinante de aM é: 
 

a) a
n
(det M) 

b) na(det M) 
c) n(det M) 
d) n

a
(det M) 

e) a(det M) 
 
16. Seja p um número real, com p maior ou igual a 0 
e menor ou igual a 1, a probabilidade de um jogador 
converter em gol cobranças de pênalti. Qual a 
probabilidade de que, em 5 cobranças, ele converta 
três em gol? 
 

a) 10(p
5
 – 2p

4
 + p

3
) 

b) 10(p
4
 – 2p

3
 + p

2
) 
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c) 10(p
3
 – 2p

2
 + p) 

d) 10(p
2
 – 2p + 1) 

e) 10(p – 2) 
 
17. Sejam n1, n2, n3, n4 e n5 números naturais de 
média aritmética M. Se somarmos 2 a cada um 
desse números, o valor da nova média aritmética 
será: 
 

a) M 
b) M + 1 
c) M + 2 
d) M + 3 
e) M + 4 

 
18. O gráfico abaixo representa uma função 
quadrática y = ax² + bx + c. Pode-se afirmar que os 
sinais de a, b e c são 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) a < 0; b > 0; c < 0 
b) a > 0; b < 0; c > 0 
c) a > 0; b < 0; c = 0 
d) a > 0; b < 0; c < 0 
e) a < 0; b > 0; c > 0 

 
19. Letícia depositou, por dois meses, uma certa 
quantia em sua caderneta de poupança, que rende 
mensalmente 0,5%, no sistema de juros compostos. 
Se, ao final do referido período, ela retirou R$ 
202,00, quanto, aproximadamente, ela investiu no 
início? 
 

a) R$ 192,00 
b) R$ 194,00 
c) R$ 198,00 
d) R$ 200,00 
e) R$ 201,00 

 
20. Qual o valor da soma dos 100 primeiros números 
da sequência 3, 4, 6, 8, 9, 12, 12, 16, ... 
 

a) 8397 
b) 8925 
c) 9121 
d) 9439 
e) 9797 

 
 
 
 
 
 

    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos 

 

21. A escrituração em forma contábil deve conter no 
mínimo as seguintes características, EXCETO:  
 

a) Data do registro contábil.  
b) Conta devedora.  
c) Conta credora. 
d) Histórico que represente a essência 

econômica da transação ou o código de 
histórico padronizado, neste caso baseado 
em tabela padrão para todas as 
escriturações. 

e) Valor do registro contábil.  
 
22. A norma jurídica tributária deve ser completa, isto 
é, deve prever expressamente os seguintes 
elementos essenciais, EXCETO: 
 

a) Sujeito ativo. 
b) Sujeito passivo. 
c) Hipótese de prevalência. 
d) Base de cálculo.  
e) Alíquota. 

 
23. Refere-se a Preço Público, EXCETO: 
 

a) Remunera serviços que não têm natureza de 
públicos. 

b) Remuneração por serviços públicos 
essenciais ou cuja atividade econômica não 
compete originariamente à iniciativa privada. 

c) Atividade monopolizada. 
d) Pressupõe contratação. 
e) Serviços não essenciais, que admitem 

concessão. 
 
24. A competência tributária possui vários traços 
característicos, que EXCETO: 
 

a) Incaducável. 
b) De exercício facultativo. 
c) Não é privativa. 
d) Inampliável. 
e) Indelegável. 

 
25. As principais causas extintivas encontram-se 
enumeradas no artigo 156 do Código Tributário 
Nacional são, EXCETO: 
  

a) Pagamento.  
b) Compensação. 
c) Empréstimo. 
d) Remissão. 
e) Prescrição e decadência. 
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26. Segundo o artigo 174 do Código Tributário 
Nacional, a prescrição da ação de cobrança do 
crédito tributário opera-se em: 
 

a) 10 (dez) anos, contados da data de sua 
constituição definitiva. 

b) 8 (oito) anos, contados da data de sua 
constituição definitiva. 

c) 6 (seis) anos, contados da data de sua 
constituição definitiva. 

d) 5 (cinco) anos, contados da data de sua 
constituição definitiva. 

e) 3 (três) anos, contados da data de sua 
constituição definitiva. 

 
27. Sobre Livro Caixa é INCORRETO afirmar: 
 

a) É o livro onde são registradas todas as 
operações com dinheiro realizadas pela 
empresa. 

b) Trata-se de um livro obrigatório. 
c) O modelo mais comum de Livro Caixa 

dispõe de três colunas sendo a primeira 
utilizada para o registro de parcelas relativas 
a valores de débito ou de crédito, e nas duas 
colunas restantes são lançados os valores 
totais de débito e de crédito, 
respectivamente. 

d) Nas empresas de grande movimento o saldo 
do Livro Caixa é apurado diariamente, 
iniciando-se o movimento do dia com o saldo 
de débito do dia anterior, e ao final do dia o 
saldo devedor é transportado para o dia 
seguinte. 

e) O movimento no Livro Caixa poderá ser 
registrado diária ou mensalmente, e lançado, 
obrigatoriamente, no Livro Diário e, por 
conseqüência, no Livro Razão. 

 
28. Realizável a Longo Prazo são classificados neste 
Grupo de Contas os Bens e Direitos realizáveis após 
o término do exercício social seguinte ao do Balanço, 
sendo classificados neste grupo dois tipos distintos. 
O primeiro são os Direitos realizáveis após o término 
do Exercício Social seguinte ao do Balanço que está 
sendo levantado. São exemplos deste, EXCETO: 
 

a) Duplicatas a Receber com vencimento após 
12 (doze) meses. 

b) Crédito de Controladas. 
c) Impostos a Recuperar. 
d) Depósitos e Cauções. 
e) Incentivos Fiscais. 

 
29. Uma contribuição importante da Deliberação é a 
apresentação das convenções. As convenções são 
fundamentais para fins de aplicação dos princípios. 
São quatro as convenções contábeis, EXCETO: 
 

a) Objetividade. 
b) Consistência. 
c) Materialidade. 
d) Integralidade. 

e) Conservadorismo. 
 
30. Orçamento é a peça técnica que demonstra as 
contas públicas para um período determinado, 
contendo a discriminação da receita e da despesa, 
demonstrando a política econômico-financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
seguintes princípios, EXCETO: 
 

a) Integralidade 
b) Universalidade 
c) Anualidade  
d) Não afetação  
e) Exclusividade  

 
31. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade 
foram estabelecidos pelo Conselho Federal de 
Contabilidade por intermédio da Resolução nº 750/93 
que inclui, EXCETO: 
 

a) Princípio da Entidade. 
b) Princípio da Continuidade. 
c) Princípio da Competência. 
d) Princípio da Atualização Monetária. 
e) Princípio do Registro pelo Valor Original. 

 
32. Quando o passivo é maior do que o ativo, 
teremos patrimônio líquido menor que zero, 
revelando má situação financeira e existência de 
passivo a descoberto, temos: 
 

a) A = P+PL 
b) A = P 
c) P = A + PL 
d) PL=P 
e) A = PL 

 
33. O Imposto sobre serviços de qualquer natureza - 
ISS é da competência: 
 

a) Dos Municípios. 
b) Dos Municípios e Estados. 
c) Dos Estados e Distrito Federal. 
d) Dos Estados e da União. 
e) Dos Municípios, Estados, Distrito Federal e 

União. 
 
34. Como modo de impedir que a tributação possa 
caracterizar-se como violação ao direito de 
propriedade, que está mais ligado ao impostos sobre 
o patrimônio; 
 
Esta é a definição de que principio da limitação de 
poder de tributar: 
 

a) Vedação de Efeitos Confiscatórios. 
b) Isonomia Tributária. 
c) Capacidade Contributiva. 
d) Irretroatividade da Lei. 
e) Anterioridade da Lei. 
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35. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
cujo objetivo maior não é a arrecadação é 
classificado como do tipo: 
 

a) Indireto 
b) Proporcional 
c) Real 
d) Extrafiscal 
e) Instantâneo 

 
36. O Poder de tributar é limitado pelos seguintes 
fatos, EXCETO: 
 

a) Pelos princípios gerais tributários. 
b) Pelas vedações constitucionais. 
c) Imunidades. 
d) Isenções. 
e) Incidência. 

 
 
37. Constituem aplicações de recursos às receitas 
que não representam entrada de recursos 
financeiros, tais como, EXCETO: 
 

a) Saldo credor da Correção Monetária de 
Balanço. 

b) Ajuste positivo da Equivalência Patrimonial 
dos Investimentos – etc. 

c) Amortização de empréstimos e 
financiamentos de Curto Prazo. 

d) Distribuição de lucros ou dividendos. 
e) Aquisição de valores e bens para integrar o 

Ativo Permanente. 
 
38. As Reservas de Capital somente poderão ser 
utilizadas para, EXCETO: 
 

a) Absorção dos prejuízos que ultrapassarem 
os lucros acumulados e as reservas de 
lucros. 

b) Resgate, reembolso ou compra de ações. 
c) Resgate de parte beneficiárias. 
d) Incorporação ao receita social. 
e) Pagamento de dividendos a ações 

preferenciais, quando esta vantagem lhe for 
assegurada. 

 
39. Sobre livro razão é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Livro Razão é o que agrupa as contas com 
lançamentos de débito e crédito. 

b) No Livro Razão, a soma dos valores do 
débito deve ser sempre igual a soma dos 
valores do crédito. 

c) O Livro Razão é o livro principal do qual é 
extraído o Balancete de Verificação, que é o 
ponto de partida para o levantamento do 
Balanço. 

d) O Livro Diário é o livro que reúne os fatos em 
ordem cronológica, os quais devem ser 
transcritos para o Livro Razão. 

 

e) Serve para facilitar a extração de relatórios, 
tanto para a análise gerencial, como para 
cumprir com as exigências dos Órgãos de 
Controle Interno e Externo. 

 
40. CPMF é a contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Sua 
alíquota é de: 
 

a) 0,38 %. 
b) 3,8 %. 
c) 0,58 %. 
d) 3,8 %. 
e) 15 %. 

 
 
 

 
 
 

FIM DO CADERNO 




