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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ARTE DE AMAR 

 

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 

Não noutra alma. 

Só em Deus - ou fora do mundo. 

As almas são incomunicáveis. 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 

Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

 

01. „Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.‟ 

O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para: 

 

A. Isolar o aposto. 

B. Isolar o vocativo. 

C. Separar uma oração condicional da principal. 

D. Separar orações aditivas numa enumeração. 

E. Introduzir uma negação. 

 

02. „Porque os corpos se entendem, mas as almas não.‟ O que a 

conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior? 

 

A. Alternância 

B. Concessão 

C. Adição 

D.  Contraste 

E. Conclusão 

 

03. De acordo com o que se lê no texto, qual a intenção do eu 

lírico ao intitular o poema de „Arte de Amar‟? 

 

A. Provar que o amor só é expresso artisticamente. 

B. Usar a poesia como destruidora de conceitos antigos. 

C. Mostrar sua ideia do que é o amor, de como ele 

acontece. 

D. Analisar uma história de amor própria, sem se 

delongar sobre a visão geral do sentimento. 

E. Pregar sua religião. 

 

04. O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no 

amor. Para ele, a alma: 

 

A. Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 

B. É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no 

amor. 

C. É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos 

podem unir-se para sempre. 

D. Por ser divina, é quem deve determinar as regras do 

amor. 

E. Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Onde está o humor da frase? 

 

A. Na falta de compreensão do garoto em entender os 

limites de um ser irracional, mesmo na ficção. 

B. Na originalidade do autor em colocar um animal para 

responder à pergunta. 

C. No garoto que simplesmente ignora um conceito 

bastante comum na escola. 

D. Na confusão que há entre a sílaba „pro‟ e a palavra 

„pró‟, que significa „em defesa de‟. 

E. No desconhecimento do garoto do conceito formal de 

„pronomes‟ e a confusão que o amigo faz com suas 

variantes linguísticas. 

06. O emprego do advérbio „talvez‟ no último quadrinho 

indica: 

 

A. Dúvida 

B. Negação 

C. Protesto 

D. Lugar 

E. Classificação 

 

Ver a história ser feita é sempre um privilégio, em qualquer 

setor, e no esporte não é diferente. Todas as Olimpíadas têm 

suas lendas e feitos heroicos, e em Londres três nomes devem 

ser acompanhados mais de perto do que quaisquer outros: 

Michael Phelps, da natação, pode se tornar o maior recordista 

de medalhas de todos os Jogos; Usain Bolt pode quebrar mais 

três recordes mundiais e virar o maior velocista de todos os 

tempos; e Yelena Isinbayeva pode se sagrar tricampeã de salto 

com vara e bater o recorde mundial pela 18ª vez.  

 

07. Por que a notícia afirma que pode-se „ver a história ser 

feita‟ nas Olimpíadas? 

 

A. Porque só as Olimpíadas, a cada 4 anos, têm seu 

período sempre marcado por feitos históricos e, 

assisti-las, é vê-los na certa. 

B. Porque os recordes mundiais ficam sempre reservados 

para essa época e não para outra. 

C. Porque geralmente são feitos estudos de aproximação 

e no mais recente ficou claro que a história mudará seu 

curso depois das Olimpíadas de Londres. 

D. Porque os feitos acima não precisarão da distância do 

tempo para saber que devem ficar na lembrança. 

E. Porque devido à crise mundial, o conceito de feito 

histórico tem mudado a cada dia e, na nova concepção, 

o esporte é a fonte mais rica que temos. 
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08. Qual convenção gramatical explica a escrita de „privilégio‟ 

com „G‟? 

 

A. Forma verbal terminada em AR. 

B. Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 

C. Palavra terminada em –égio. 

D. Palavras de origem árabe. 

E. Palavra derivada de outra que já apresenta a letra “g”. 

 

09. Assim como „heroicos‟, não acentuamos o ditongo em: 

 

A. Assembleia 

B. Bau 

C. Paraguai 

D. Saude 

E. Conteiner 

 

10. No texto, o verbo pronominal „sagrar-se‟ é sinônimo de: 

 

A. Abençoar 

B. Ungir 

C. Santificar 

D. Conquistar 

E. Brilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Na tirinha pode-se perceber que predominam os 

sentimentos: 

 

A. De brincadeira e susto 

B. De estranhamento e medo 

C. De ódio e de loucura 

D. De falar e ouvir 

E. De amor e ódio 

 

12. O texto combina imagem e palavra. Por meio de qual 

processo de formação o autor escolheu passar sua mensagem? 

 

A. Enigma 

B. Sons animais  

C. Onomatopeia 

D. Sigla 

E. Prefixação 

 

 

 

Olimpíada de Londres tem uma marca feminina forte. Pela 

primeira vez na história todas as modalidades olímpicas são 

disputadas por mulheres. Além disso, a Arábia Saudita cedeu à 

pressão internacional e mandou duas atletas para o evento, uma 

no atletismo, outra no judô. Os EUA, também de forma inédita, 

chegam com uma delegação com maioria feminina, com 268 

mulheres e 261 homens. 

Mas, se o número de competidoras cresce, as mulheres 

ainda ficam atrás dos homens em dois pontos: os Jogos de 

Londres-2012 vão distribuir 30 medalhas de ouro a menos para 

mulheres  (132 contra 162) e o nível de performance, inalterado 

desde o início da década de 80. 

Segundo estudo publicado por pesquisadores do Instituto 

de Pesquisas Biomédicas e de Epidemiologia do Esporte, da 

França, a diferença média no nível de performances entre 

homens e mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 

1983. O estudo levou em conta resultados até os Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008, de natação, atletismo, ciclismo 

de pista, levantamento de peso e patinação de velocidade. 

Incluiu também análise de recordes mundiais e, no caso de 

natação e atletismo, os 10 melhores resultados ano a ano. 

 

13. Qual regra justifica a acentuação de „judô‟? 

 

A. Acentuam-se os monossílabos terminados em „o‟. 

B. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em „o‟. 

C. Acentuam-se os oxítonos terminados em „o‟. 

D. São acentuadas as sílabas tônicas da 3ª pessoa do 

plural do presente do indicativo dos verbos. 

E. São acentuadas as oxítonas que são precedidas de 

vogais. 

 

14. Segundo o texto: 

 

A. A participação de mulheres bem como o nível de 

performance em relação aos homens permanece 

inalterado desde os anos 80. 

B. Sempre sendo verificados e analisados, os números 

que calculam a participação e o nível de desempenho 

em mulheres, apesar de algumas alterações, não muda 

desde Pequim. 

C. Os países participantes conseguiram colocar mulheres 

em todas as modalidades olímpicas em Londres, o que 

não aconteceu com o nível de desempenho. 

D. As competidoras do sexo feminino pela primeira vez 

estão na disputa em todas as modalidades, embora a 

diferença no nível de desempenho em relação aos 

homens não tenha sido alterado desde os anos 80. 

E. Apesar de tentarem ao máximo conseguir 

superioridade, os homens têm que conviver nessas 

Olimpíadas com mulheres em todas as modalidades. 

Eles continuam vencendo apenas na diferença do nível 

de desempenho. 

 

15. Segundo o texto, as atletas sauditas: 

 

A. Cederam aos apelos e vão participar dos jogos 

olímpicos. 

B. Tiveram o direito de se inscrever nas Olimpíadas, mas 

só duas passaram. 
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C. Foram beneficiadas pelos apelos internacionais e os 

jogos contarão com duas delas. 

D. Nunca haviam participado dos jogos Olímpicos antes, 

mas ao apelarem para organismos internacionais, duas 

delas conseguiram ir. 

E. Foram enviadas para as Olimpíadas por organismos 

internacionais. 

 

16. „a Arábia Saudita cedeu à pressão‟. A ocorrência de crase e 

o emprego do acento grave se explicam: 

 

A. Pela exigência de preposição pelo verbo e de artigo 

pelo termo feminino. 

B. Pela exigência de preposição pelo verbo mais uma 

palavra que não aceita artigo. 

C. Pela ocorrência do pronome de tratamento. 

D. Pela ocorrência de nome de lugar. 

E. Pela ausência de pronome possessivo antes do 

complemento verbal. 

 

17. „Os EUA, também de forma inédita, chegam com uma 

delegação com maioria feminina, com 268 mulheres e 261 

homens.‟ Segundo o texto, os Estados Unidos: 

 

A. Nunca tinham levado uma delegação feminina para as 

Olimpíadas. 

B. Já haviam levado uma delegação com maioria 

feminina para as Olimpíadas. 

C. Jamais haviam levado uma delegação feminina maior 

que a masculina para as Olimpíadas. 

D. Algumas vezes levam a delegação feminina em 

número superior à masculina para as Olimpíadas. 

E. Sempre levam uma delegação feminina em maior 

número que a masculina. 

 

18. „a diferença média no nível de performances entre homens e 

mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 1983.‟ 

Em qual sentença abaixo o emprego do número percentual 

NÃO obedeceu às regras de concordância? 

 

A. “30% dos moradores votaram contra a proposta”. 

B. 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários 

mínimos. 

C. 1% dos proprietários rurais, no Brasil, controlam 48% 

do nosso território. 

D. Só 0,3% das empresas está habilitado a exportar. 

E. Os salários devem subir entre 10% e 30% . 

 

19. Em qual das alternativas abaixo NÃO houve erro de 

concordância? 

  

A. A carcaça inchada de um “mutante” encontrada à beira 

do East River, na ilha de Manhattan, está intrigando os 

novaiorquinos. 

B. Com o corpo sem pelo e os dedos vermelho, o animal 

foi apelidado de “monstro de Manhattan”. 

C. O grande focinho em decomposição dar a impressão 

de que o animal está rosnando.  

D. A criatura se tornam ainda mais assustadora por ter 

cinco dedos humanoides em cada uma das patas. 

E. Muitos acreditam que se trata de uma imensa ratazana 

ou de um porco assado – tese defendida pelo 

departamento que cuidam dos parques em Nova York. 

 

20. Qual das alternativas abaixo a regência do nome teve a sua 

regência transcrita com erro? 

 

A. Afinal, você tem orgulho de ser brasileiro?  

B. Nenhuma das redações foi escolhida pelos jurados? 

C. Embora não pareça, ele está bem consciente de tudo. 

D. A professora agiu  favoravelmente  aos alunos. 

E. Quando o resultado das provas foi divulgado, ela 

chorou perante a todos. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 
21. Um bom plano de contas é aquele que se elabora 

rigorosamente dentro das normas técnicas e em perfeita 

coadunação com as necessidades da empresa. Assim, são 

características que um plano contábil deve possuir, EXCETO: 

 

A. Seja adaptável às necessidades da empresa. 

B. Tenha unidade técnica de nomenclatura e de 

funcionamento. 

C. Seja inflexível, não permitindo ampliações e reduções, 

evitando a quebra de unidade. 

D. Tenha precisão e exatidão dentro dos princípios e 

preceitos da Contabilidade. 

E. Siga a Princípios Gerais Doutrinários que dão 

uniformidade. 

 

22. Não podem ser objeto de depreciação, de acordo com o 

artigo 306 e parágrafo único do artigo 307 do RIR/99 

(Regulamento Imposto de Renda), EXCETO: 

 

A. Os terrenos, sem exceções. 

B. Os prédios ou construções não alugados nem 

utilizados pelo proprietário na produção dos seus 

rendimentos ou destinados à revenda. 

C. Os bens que aumentam de valor com o tempo, como 

obras de arte e antiguidades. 

D. Os bens para os quais seja registrada quota de 

exaustão ou amortização. 

E. Os bens adquiridos no mercado externo, pelas 

empresas instaladas em Zona de Processamento de 

Exportação - ZPE. 

 

23. Quanto à contabilidade pública, indique a definição da 

variação patrimonial que ocasiona o aumento da situação 

líquida patrimonial: 

 

A. Insubsistência Ativa 

B. Insubsistência do Ativo 

C. Insubsistência Passiva 

D. Insubsistência do Passivo 

E. Superveniência Ativa 
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24. São 6 (seis) as modalidades de licitação admissíveis, entre 

elas estão, EXCETO: 

 

A. Concorrência 

B. Tomada de Preços 

C. Contrato 

D. Leilão 

E. Pregão Presencial 

 

25. É uma receita patrimonial: 

 

A. Contribuições Sociais 

B. Receita da Produção Vegetal 

C. Receita da Indústria de Construção 

D. Receita de Concessões e Permissões 

E. Operações de Crédito Internas 

 

26. É a dispensa legal do pagamento de um determinado 

tributo, via de regra concedida em face de relevante interesse 

social ou econômico, regional, setorial ou nacional. Pode ser: 

subjetiva, objetiva ou mista. 

 

Esta é definição de: 

 

A. Anistia 

B. Exclusão 

C. Imunidade 

D. Isenção 

E. Subjeção 

 

27. O instrumento convocatório equivale à lei interna das 

licitações. Consta nele todas as normas aplicáveis à condução 

do procedimento licitatório. Sobre este é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É ato administrativo. 

B. Visa chamar os potenciais interessados em 

determinada contratação. 

C. Identifica o objeto a ser licitado, o procedimento 

adotado, condições da realização da licitação e 

participação dos licitantes. 

D. Traz os critérios de aceitabilidade e julgamento das 

propostas. 

E. Tem como formas o contrato ou o convite. 

 

28. De acordo com o artigo 178 da Lei das S/A, no Ativo as 

contas serão classificadas do seguinte modo, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. No Ativo Circulante: as disponibilidades, os direitos 

realizáveis no curso do exercício social subsequente e 

aplicações de recursos em despesas do exercício 

seguinte. 

B. No Ativo Realizável a Curto Prazo: os direitos 

realizáveis após o término do exercício seguinte, assim 

como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, 

diretores, acionistas. 

 

 

C. Em Investimentos: as participações permanentes em 

outras sociedades e direitos de qualquer natureza não 

classificáveis no Ativo Circulante e que não se 

destinem à manutenção da atividade da empresa. 

D. No Ativo Imobilizado: os bens destinados à 

manutenção das atividades da companhia e da 

empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive 

os de propriedade industrial ou comercial. 

E. No Ativo Diferido: as aplicações de recursos em 

despesas que contribuirão para a formação do 

resultado de mais de um exercício social, inclusive os 

juros pagos ou creditados aos acionistas durante o 

período em que anteceder o início das operações 

sociais. 

 

29. Reservas de capital são constituídas por valores recebidos 

pela empresa e que não transitam pelo resultado como receitas, 

por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital 

social. Conforme a Lei 6404/76 serão registradas como reservas 

de Capital as contas que registrarem, EXCETO: 

 

A. A correção monetária das reservas de capital. 

B. A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar 

o valor nominal e a parte do preço de emissão das 

ações sem valor nominal que ultrapassar a importância 

destinada à formação do capital social, inclusive nos 

casos de conversão em ações de debêntures ou partes 

beneficiárias. 

C. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus 

de subscrição. 

D. O prêmio recebido na emissão de debêntures. 

E. As doações e as subvenções para investimentos. 

 

30. A Lei nº 4.320/64 estabelece os fundamentos da 

transparência orçamentária (art. 2º): "A Lei do Orçamento 

conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a 

evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, 

universalidade e anualidade". Ela é estabelecida por princípios, 

desta forma: “Cada entidade de direito público deve possuir 

apenas um orçamento, fundamentado em uma única política 

orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o 

orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município”. 

 

É o princípio da: 

 

A. Princípio da Unidade 

B. Princípio da Universalidade 

C. Princípio da Anualidade 

D. Princípio da Equidade 

E. Princípio da Monounidade 

 

31. A proposta orçamentária setorial será elaborada em 

momentos distintos. Um dos momentos é as proposições de 

expansão de atividades que devem ser acompanhadas de uma 

exposição dos motivos que justifiquem a demanda por recursos, 

entre estes é INCORRETO afirmar: 

 

A. Descrição da situação atual, ou situação-problema, que 

gerou a necessidade da solicitação de expansão da 

atividade. 
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B. Resultados esperados com a aplicação dos recursos 

solicitados e os indicadores que demonstrem seus 

efeitos na alteração do quadro descrito na situação-

problema. 

C. Incrementos quantitativos e qualitativos, resultantes 

dos serviços ou ações, caso a solicitação seja atendida. 

D. Efeito do atendimento da solicitação em relação ao 

nível do gasto fixo, indicando física e financeiramente 

o acréscimo. 

E. Descrição de como e em que serão aplicados os 

recursos.  No caso de Despesa de Capital, indicar a 

natureza do serviço e o respectivo custo. 

 

32. O Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR 

apresenta um subsistema “Elaborar proposta” que processa os 

dados que comporão os Orçamentos da União. Desdobra-se em 

três tipos básicos: Receita, Despesa e Gerar Tipo de 

Detalhamento. O tipo DESPESA dispõe das seguintes Funções, 

EXCETO: 

 

A. Atualização: utilizada para inclusão, alteração e 

exclusão de dados relativos à despesa.  

B. Consulta analítica: usada para consultar dados 

detalhados da despesa.                 

C. Consulta gerencial: utilizada para consultas 

consolidadas.  

D. Prioridades: exclusividade para gerentes. 

E. Compatibilização.  

 

33. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, além das finalidades 

previstas na Constituição, também disporá sobre (LRF, Art. 4º), 

EXCETO: 

 

A. Limitação de empenho. 

B. Metas fiscais (Resultados primário e nominal). 

C. Metas tencionais (resultados secundários). 

D. Riscos fiscais (passivos contingentes). 

E. Objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial. 

 

34. Das emendas à despesa individuais nos créditos especiais 

para entidades privadas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Observar a programação passível de ser objeto de 

emendas, definida no Parecer Preliminar. 

B. Atender às disposições contidas na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

C. Estipular as metas que a entidade beneficiária deverá 

cumprir, demonstrando a sua compatibilidade com o 

valor da emenda. 

D. Identificar a entidade beneficiada, seu endereço e o 

nome dos responsáveis pela direção. 

E. Reintegrar as organizações não-governamentais e 

públicas à entidades privadas. 

 

35. Dívida consolidada líquida é a dívida pública consolidada, 

deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os 

haveres financeiros (Resol. SF 40/01 Art. 1°, § 1°, IV), líquidos 

dos Restos a Pagar Processados (Manual RREO 6a Ed., pag. 

25). A dívida flutuante compreende, EXCETO: 

 

A. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 

B. As receitas provenientes da previdência. 

C. Os serviços da dívida a pagar. 

D. Os depósitos. 

E. Os débitos de tesouraria. 

 

36. As transferências voluntárias, segundo a LRF, consistem na 

entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira que não decorra de determinação constitucional ou 

legal, nem destinem-se ao Sistema Único de Saúde. Além das 

condições que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

estabelecer, o ente que vier a realizar transferências voluntárias 

deverá possuir dotação específica. Caberá ao beneficiário 

dessas transferências comprovar, EXCETO: 

 

A. Adimplência quanto ao pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao ente 

transferidor, bem como quanto à prestação de contas 

de recursos anteriormente dele recebidos. 

B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à 

educação e à saúde. 

C. Observância dos limites das dívidas consolidada e 

mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e 

de despesa total com pessoal. 

D. Previsão orçamentária de contrapartida. 

E. Os recursos, em situações especificas, poderão 

destinar-se a pagamento de despesas com pessoal 

ativo, inativo e pensionista, nem a finalidade diversa 

da pactuada. 

 

37. Referente ao Boletim de Transparência Fiscal é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma publicação bimestral da Subsecretaria de 

Política Fiscal e da Subsecretaria de Finanças.  

B. Ele é chamado de transparência fiscal porque vai além 

do registro de cifras macroeconômicas ou associadas a 

metas de equilíbrio fiscal, que são essenciais para a 

avaliação da solvência do Estado. 

C. O boletim procura dar uma ampla visão do uso dos 

recursos públicos pelas diversas funções do gasto.  

D. Este é um elemento chave para posteriores análises da 

efetividade e eficiência no uso das despesas de 

impostos e outros recursos públicos, com vistas a 

avaliar se este uso atende aos objetivos do governo e 

sociedade, respondendo corretamente às demandas 

sociais e atuando como elemento indutor do 

desenvolvimento econômico.  

E. A frequência bimestral do boletim se espelha naquela 

da avaliação dos riscos para o cumprimento das metas 

fiscais referidas nos artigos 8° e 9° da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001). 
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38. Referente à Lei Nº 4.320/64; Título VI, Da Execução do 

Orçamento, Da receita é INCORRETO afirmar: 

 

A. Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado 

sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em 

cada exercício sem prévia autorização orçamentária, 

ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 

motivo de guerra. 

B. Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos 

e indiretos e quaisquer outras rendas com vencimento 

determinado ou não em lei, regulamento ou contrato. 

C. Art. 53. O lançamento da receita, o ato da repartição 

competente, que verifica a procedência do crédito 

fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 

desta. 

D. Art. 54. Não será admitida a compensação da 

observação de recolher rendas ou receitas com direito 

creditório contra a Fazenda Pública. 

E. Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer 

recibos das importâncias que arrecadarem. 

 

39. Sobre administração pública é INCORRETO afirmar: 

 

A. A administração pública, assume características de 

agente econômico pela natureza dos serviços que, na 

qualidade de produtor, presta à comunidade. 

B. Para exercer as atividades de produtor, o governo 

precisa ser financiado. 

C. O governo não aufere receita de vendas de seus 

serviços, já que produz apenas serviços mercantis. 

D. Os serviços que o governo presta à sociedade não são 

individualizáveis; seu consumo é coletivo, não pode 

ser identificado por setor institucional.  

E. Em princípio, toda a oferta de bens e serviços não-

mercantis, prestado pela administração pública tem 

como destinação, única e exclusivamente, o consumo 

final da própria administração pública. 

 

40. As Despesas Correntes do Governo classificam-se em 

quatro categorias básicas que incluem, EXCETO: 

 

A. Consumo 

B. Subsídios 

C. Transferências 

D. Juros e encargos da dívida pública (interna e externa) 

E. Receitas públicas 

 

 




