
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/04/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, de 02/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 19 DE ABRIL DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 



 

 

 

  

PARTE I – ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 
01 - Receita orçamentária é: 

A) Planejamento de qualquer entidade, seja pública ou 
privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de 
aplicações de recursos em determinado período. 

B) Planejamento que constitui o nível mais analítico da 
receita em um período de um ano. 

C) Planejamento de toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

D) Planejamento do ingresso proveniente da alienação e 
da colocação de títulos públicos para obter recursos 
juntos a entidades estatais e privadas, para períodos 
definidos em Lei. 

E) Planejamento de qualquer entidade pública, e 
representa o fluxo de ingressos e aplicação de recursos 
em determinado período. 

 
02 - O objetivo do princípio orçamentário da exclusividade é: 

A) Estabelecer que o montante da despesa autorizada em 
cada exercício financeiro não poderá ser superior ao 
total das receitas estimadas para o mesmo período. 

B) Possibilitar o controle parlamentar sobre todos os 
ingressos e dispêndios administrados pelo ente 
público. 

C) Integrar o planejamento-orçamento tornando o 
orçamento necessariamente multi-documental, em 
virtude da aprovação, por leis diferente, de vários 
documentos, tais como: Plano Plurianual – PPA, Lei 
de Diretrizes Básicas – LDO e Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

D) Equilibrar o orçamento, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 

E) Impedir a prática, muito comum no passado, da 
inclusão de dispositivos de natureza diversas de 
matéria orçamentária, ou seja, previsão de receita e 
fixação da despesa. 

 
03 - Em qual momento ocorre o reconhecimento da receita 
orçamentária? 

A) No superávit financeiro. 
B) Quando houver cancelamento das despesas inscritas 

em Restos a Pagar. 
C) Na arrecadação. 
D) Nas despesas legalmente empenhadas. 
E) Quando houver restabelecimento de saldo de 

disponibilidade comprometida. 
 
04 - Segundo a natureza orçamentária, a despesa orçamentária 
classifica-se em: 

A) Categorias econômicas; Grupo de Natureza da 
Despesa; Pessoal e Encargos sociais. 

B) Grupo de Natureza da Despesa; Pessoal e Encargos 
sociais; Elemento de despesa. 

C) Grupo de Natureza da Despesa; Pessoal e Encargos 
sociais; Inversões financeiras. 

D) Categorias econômicas; Grupo de Natureza da 
Despesa; Elemento de despesa. 

E) Categorias econômicas; Grupo de Natureza da 
Despesa; Investimentos. 

05 - A origem do dispêndio orçamentário possui duas 
categorias econômicas, são elas: 

A) Corrente e pessoal 
B) Corrente e capital 
C) Corrente e outras despesas correntes 
D) Capital e investimentos 
E) Capital e inversões financeiras 

 
06 - As etapas da despesa orçamentária são: 

A) Planejamento; programação orçamentária e 
financeira. 

B) Planejamento; execução; processo de licitação e 
contratação. 

C) Processo de licitação e contratação; controle e 
avaliação. 

D) Processo de licitação e contratação; empenho; 
liquidação. 

E) Planejamento; execução; controle e avaliação. 
 
07 - Os investimentos permanentes das participações em 
empresas e em consórcios públicos ou público-privados 
em que a administração tenha influência significativa 
devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método de: 

A) Custo 
B) Valor de mercado 
C) Valor de mercado ou valor justo 
D) Equivalência patrimonial 
E) Valor de reposição 

 
08 - O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, é reconhecido inicialmente em uma 
entidade pública com base no valor: 

A) De mercado ou valor justo 
B) De saída. 
C) Da média ponderada do bem 
D) De aquisição, produção ou construção. 
E) Do preço específico 

 
09 - O patrimônio líquido de uma entidade pode ser 
proveniente das seguintes fontes: 

A) Investimentos dos sócios e Lucros. 
B) Bens e Lucros. 
C) Bens, Investimentos dos sócios e Lucros. 
D) Investimentos dos sócios e Bens. 
E) Investimentos dos sócios e investimentos 

permanentes. 
 
10 - No final do exercício de 2014, após o primeiro ano de 
suas atividades, a Empresa Rio Grande S/A, preparou o 
seguinte Balanço Patrimonial: 

Caixa 18,000.00R$     Duplicatas a pagar 15,000.00R$        
Duplicatas a receber 39,000.00R$     
Mercadorias 57,000.00R$     

Capital 109,000.00R$     
Prejuízos Acumulados 10,000.00-R$        

TOTAL 114,000.00R$   TOTAL 114,000.00R$     

EMPRESA  RIO GRANDE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 
Em 02/01/2015, fez uma previsão que do total de R$ 
39.000,00 de duplicatas a receber, somente R$ 36.000,00 
serão recebidas. De acordo com a legislação societária 
deverá ser feito o seguinte lançamento de ajuste: 



 

 

 

  

A) Débito em Despesas com Créditos de Liquidação 
Duvidosa; Crédito em Provisão para Crédito de 
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 36.000,00. 

B) Débito em Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa; Crédito em Despesas com Créditos de 
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 3.000,00. 

C) Débito em Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa; Crédito em Despesas com Créditos de 
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 36.000,00. 

D) Débito em Despesas com Créditos de Liquidação 
Duvidosa; Crédito em Provisão para Crédito de 
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 3.000,00. 

E) Não há o que se falar em lançamento de ajuste, 
pois trata-se apenas de uma previsão de perda. 

 
11 - De acordo com o CPC 00 as características 
qualitativas fundamentais da informação contábil-
financeira útil são: 

A) Relevância; Materialidade; Comparabilidade. 
B) Relevância; Comparabilidade; Representação 

fidedigna. 
C) Relevância; Materialidade; Representação 

fidedigna. 
D) Materialidade; Comparabilidade; Representação 

fidedigna. 
E) Materialidade; Comparabilidade; Tempestividade. 

 
12 - De acordo com o CPC 00 as características 
qualitativas de melhoria da informação contábil-financeira 
útil são: 

A) Verificabilidade; Tempestividade; Representação 
fidedigna. 

B) Comparabilidade; Verificabilidade; Tempestividade; 
Compreensibilidade. 

C) Verificabilidade; Tempestividade; 
Compreensibilidade; Materialidade. 

D) Verificabilidade; Tempestividade; 
Compreensibilidade; Representação fidedigna. 

E) Relevância; Materialidade; Representação fidedigna. 
 
13 - Analise as afirmativas a seguir e assinale as que estão 
CORRETAS:  
(I) A informação sobre fluxos de caixa proporciona 
aos usuários das demonstrações contábeis uma base para 
avaliar (a) a capacidade da entidade para gerar caixa e seus 
equivalentes e (b) as necessidades da entidade para utilizar 
esses fluxos de caixa. A IPSAS 2 estabelece os requisitos 
para a apresentação da demonstração dos fluxos de caixa e 
evidenciações relacionadas.  
(II) Em relação a transição do Regime de Caixa para o 
Regime de Competência as IPSASs baseadas no Regime 
de Caixa estimulam uma entidade a evidenciar 
obrigatoriamente informações baseadas no regime de 
competência, ainda que suas demonstrações contábeis 
principais sejam preparadas de acordo com o regime de 
caixa. 
(III) A entidade deve evidenciar a natureza e o 
montante obtido por meio de uma mudança na forma de 
elaboração de uma estimativa contábil que tenha efeito no 
período corrente ou se espera que tenha efeito em períodos 
subsequentes, exceto para os casos de tentativa de 
evidenciação do efeito em períodos subsequentes em que a 
estimativa do efeito for impraticável. 

A) V; F; F. 
B) V; F; V. 
C) F; F; V. 
D) F; V; F. 
E) V; V; V. 

 
14 - Uma determinada empresa vendeu, em janeiro de 
2015, R$ 100.000,00, tendo recebido 50% à vista e 50% 
com 90 dias, e incorreu em despesas de R$ 25.000,00 
totalmente pagas. Observando o Princípio da Competência, 
o resultado do mês seria de: 

A) Prejuízo de R$ 50.000,00. 
B) Prejuízo de R$ 25.000,00. 
C) Lucro de R$ 75.000,00 
D) Lucro de R$ 25.000,00. 
E) Não houve lucro nem prejuízo. 

 
15 - De acordo com o Balanço Patrimonial a seguir, os 
índice de liquidez corrente; liquidez seca e liquidez geral, 
respectivamente são: 

Caixa 18,000.00R$     Duplicatas a pagar 15,000.00R$        
Duplicatas a receber 39,000.00R$     
Mercadorias 57,000.00R$     

Capital 109,000.00R$     
Prejuízos Acumulados 10,000.00-R$        

TOTAL 114,000.00R$   TOTAL 114,000.00R$     

EMPRESA  RIO GRANDE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 
A) 3,80; 7,60; 7,60 
B) 1,20; 7,60, 3,60 
C) 7,60; 1,20; 7,60 
D) 7,60; 3,80; 7,60 
E) 3,80; 3,80; 1,20 

 
16 - De acordo com o Balanço Patrimonial da Empresa 
Rio Grande S/A, apresentado na questão anterior, assinale 
a alterativa que evidencia o Capital Circulante Líquido. 

A) R$ 114.000,00 
B) R$ 99.000,00 
C) R$ 129.000,00 
D) R$ 119.000,00 
E) R$ 57.000,00 

 
17 - Assinale as afirmações que estão CORRETAS: 
(I) Auditoria Interna, Controles Internos e Gestão de 
Riscos são parte integrante do gerenciamento corporativo e 
asseguram os processos definidos pela alta administração. 
(II) Controles Internos e a Gestão de Riscos não 
necessitam de revisões periódicas, pois quando bem 
planejadas evitam ocorrências de erros e fraudes. 
(III) Ambiente de controle envolve competência 
técnica e compromisso ético: é um fator intangível e 
essencial à efetividade dos controles internos. A postura da 
alta administração desempenha um papel fundamental para 
os subordinados proporcionado efetivo de controle 
existente na entidade. 

A) V; F; V. 
B) V; F; F. 
C) F; F; V. 
D) F; V; F. 
E) V; V; V. 

 



 

 

 

  

18 - São princípios de contabilidade de acordo com a 
Resolução Conselho Federal de Contabilidade nº 
1282/2010: 

A) Entidade; continuidade; oportunidade; registro 
pelo valor original; competência; prudência. 

B) Entidade; continuidade; tempestividade; 
materialidade; registro pelo valor original; 
competência; prudência. 

C)  Entidade; continuidade; oportunidade; registro 
pelo valor original; atualização monetária; 
competência; prudência. 

D) Entidade; continuidade; oportunidade; registro 
pelo valor original; atualização monetária; 
tempestividade; prudência. 

E) Entidade; continuidade; oportunidade; registro 
pelo valor original; atualização monetária; 
competência; materialidade. 

 
19 - A adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público visa a incrementar novos 
procedimentos, tendo como foco o registro da 
integralidade dos ativos e dos passivos públicos, 
tempestivamente, atendendo os atributos de confiabilidade 
e comparabilidade. Das alternativas abaixo assinale a que 
não representa os novos procedimentos: 

A) Adoção do plano de contas único. 
B) Regime contábil de competência integral. 
C) Implantação de novos procedimentos 

patrimoniais, tais como depreciação, reavaliação, 
provisões, valor justo, adoção do regime da 
competência para receitas e despesas, 
contabilização dos bens de uso comum e relatórios 
de fluxo de caixa. 

D) Implantação de um sistema de custos. 
E) Implantação de sistema de atualização monetária 

nos bens patrimoniais que não estavam 
evidenciados nas demonstrações contábeis. 

 
20 - Assinale a afirmação INCORRETA: 

A) As informações que chegam ao controller são 
predominantemente de natureza qualitativa, seja 
física, monetária, ou ambas. 

B) A controladoria tem por finalidade garantir 
informações adequadas ao processo decisório. 

C) A controladoria é qualificada como um órgão de 
staff, já que cada gestor tem autoridade para 
controlar sua área. 

D) O controller é um gestor que ocupa um cargo na 
estrutura de linha porque toma decisões quanto à 
aceitação de planos, sob o ponto de vista da gestão 
econômica. 

E) A missão da controladoria é otimizar os resultados 
econômicos da entidade, para garantir sua 
continuidade, por meio da integração dos esforços 
das diversas áreas. 

 
21 - Assinale a alternativa que não está relacionado com o 
Controle interno: 

A) Plano global que integra o modelo de gestão e 
seus procedimentos ordenadamente em processos, 
atividades e tarefas. 

 
 

B) O controle interno é uma combinação de políticas, 
procedimentos, sistemas operacionais, de 
informação e outros instrumentos, mantidos pelas 
organizações. 

C) Um dos objetivos do controle interno é proteger o 
patrimônio e os resultados; auxiliar a 
administração na condução eficiente dos negócios; 
promover e avaliar a eficiência operacional e 
comunicar diretrizes. 

D) Um Controle Interno adequado é necessário que 
ele seja bem estruturado pela administração, com 
medidas de efetividade e de custos razoáveis, que 
possam fornecer uma razoável margem de 
garantia, reduzindo o nível de erros e 
irregularidades. 

E) Análise dos procedimentos de controles internos 
com o objetivo de determinar o tamanho da 
amostra a ser testada.  

 
22 - São exemplos de controle interno contábil: 

A) Sistema de conferência, aprovação e autorização; 
segregação de funções 

B) Segregação de funções; controle de qualidade. 
C) Sistema de conferência, aprovação e autorização; 

análise estatística de lucratividade por linha de 
produto. 

D) Auditoria interna; controle de qualidade. 
E) Controle físico sobre os ativos; segregação de 

funções; treinamento de pessoal. 
 
23 - Segregação de função consiste em estabelecer que: 

A) Uma pessoa responsável para estabelecer 
procedimentos de forma que os ativos fiquem sob 
a responsabilidade de alguns funcionários. 

B) Uma pessoa pode ter acesso aos ativos e aos 
registros contábeis. 

C) Uma mesma pessoa não pode ter acesso aos ativos 
e aos registros contábeis; 

D) Uma mesma pessoa registre somente as transações 
autorizadas. 

E) Uma pessoa verifique se as rotinas estão sendo 
seguidas.  

 
24 - O custo histórico e valor justo é base de mensuração 
evidenciada em qual princípio de contabilidade: 

A) Princípio do registro pelo valor original 
B) Princípio da Entidade 
C) Princípio da Tempestividade 
D) Princípio da Continuidade 
E) Princípio da Atualização monetária 

 
25 - No Balanço Patrimonial, qual das alterações abaixo é 
determinada pela compra a prazo de uma máquina para uso 
na produção: 

A) Aumento do ativo e diminuição do passivo 
B) Diminuição do ativo e diminuição no passivo 
C) Aumento do ativo 
D) Diminuição do ativo 
E) Aumento do ativo e aumento do passivo 

 
 
 
 



 

 

 

  

26 - O valor justo é: 
A) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da 

moeda nacional que devem ser reconhecidos nos 
registros contábeis mediante o ajustamento da 
expressão formal dos valores dos componentes 
patrimoniais. 

B) Os ativos mantidos pelo valor presente, descontado 
do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se 
espera seja gerado pelo item no curso normal das 
operações da Entidade. Os passivos são mantidos 
pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de 
saída líquida de caixa que se espera seja necessário 
para liquidar o passivo no curso normal das 
operações da Entidade. 

C) Os ativos mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser 
obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os 
passivos mantidos pelos valores em caixa e 
equivalentes de caixa, não descontados, que se 
espera seriam pagos para liquidar as 
correspondentes obrigações no curso normal das 
operações da Entidade. 

D) É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou 
um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, 
dispostas a isso, em uma transação sem 
favorecimentos.  

E) Os ativos reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos 
se esses ativos ou ativos equivalentes fossem 
adquiridos na data ou no período das 
demonstrações contábeis. Os passivos reconhecidos 
pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, 
não descontados, que seriam necessários para 
liquidar a obrigação na data ou no período das 
demonstrações contábeis. 

 
27 - A entidade possui um ativo a descoberto quando: 

A) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 
B) Ativo = Passivo – Patrimônio Líquido 
C) Ativo = Patrimônio Líquido 
D) Ativo = Passivo 
E) Patrimônio Líquido é igual a (0) zero 

 
28 - De acordo com o CPC 00 emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, Ativo pode ser definido como: 

A) Bens e direitos de uma entidade. 
B) Benefício econômico futuro com potencial em 

contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de 
caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal 
potencial pode ser produtivo, quando o recurso for 
parte integrante das atividades operacionais da 
entidade. 

C) Obrigações que podem ser legalmente exigíveis em 
consequência de contrato ou de exigências 
estatutárias. 

D) A liquidação de uma obrigação presente geralmente 
implica a utilização, pela entidade, de recursos 
incorporados de benefícios econômicos a fim de 
satisfazer a demanda da outra parte. 

E) Recursos aportados pelos sócios, reservas 
resultantes de retenções de lucros e reservas 
representando ajustes para manutenção do capital 
podem ser demonstrados separadamente. 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

Celebridades descelebradas 
Luli Radfahrer 

 

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível 
retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública 
 

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de 
comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de 
privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos 
mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a 
identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que 
respeitem o anonimato de seus usuários. 

Quando a informação é muita, não é difícil fazer 
cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, 
trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o 
carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele 
telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra 
aqueles produtos é facílimo de rastrear. 

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do 
grid de informação digital, é preciso administrar a imagem 
pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se 
tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por 
maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e 
seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos 
precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. 

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa 
do que aquilo que se chamava antigamente de "opinião 
pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a 
média do que era declarado e descartar o que desviasse do 
padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de 
publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa 
as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade 
e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. 

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida 
privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não 
seria feito normalmente em público. Uma briga entre 
namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma 
bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está 
só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das 
câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm 
ouvidos, mas todo o resto parece ter. 

Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar 
esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, 
ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse 
processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de 
suas características. 

Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da 
vida pessoal, plastificando a personalidade e a prendendo à 
máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se 
concorde com ela. 

Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. 
Nunca foi tão fácil checar referências, e, a princípio, não há 
nada de errado nisso. Uma das principais regras de 
sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a 
maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. 
De perto, entretanto, ninguém é normal.  

Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o 
direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser 
usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome 
dá a entender, uma forma de mídia. 



 

 

 

  

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, 
assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a 
dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um 
vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto 
um nu indesejado. 

 

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de 
São Paulo, 27 jul. 2011.Tec, p.F14. Acesso em 19/09/2013. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as 
bases de dados do comércio eletrônico acabaram com a 
privacidade das pessoas, pois o desenvolvimento de 
mecanismos de busca e de armazenamento de dados facilitou o 
acesso à informação sobre estas. 
II. Segundo o texto, o grande volume de informação disponível 
sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão em rede, 
facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento. 
III. Segundo o artigo de opinião, checar referências, isto é, 
conferir informações sobre alguém é errado, pois acarreta em 
uma invasão de privacidade. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - De acordo com o articulista é possível considerar um 
“novo tipo de patrimônio público”: 

A) as câmaras ocultas 
B) a casa do Big Brother 
C) os telefones celulares 
D) a vida privada 
E) o twitter 

 
31 - Quantos parágrafos do texto são argumentativos? 

A) Três 
B) Seis 
C) Sete 
D) Quatro 
E) Cinco 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. A afirmação “é preciso administrar a imagem pública” 
significa que devemos nos expor publicamente sem receio 
algum, pois através das redes de relacionamento podemos 
construir nossa imagem com autenticidade.  
II. É possível identificar no texto os seguintes tipos de 
argumento: com ironia, de citação, de valoração.  
III. Perder a espontaneidade e moldar a sua personalidade de 
acordo com o que os outros querem, podem ser consequências 
para o indivíduo com a exposição de sua identidade na mídia. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 

33 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Seu comportamento não pareceu agradável aos 
olhos dos presentes. 

B) Os novos funcionários ainda não estão aptos para 
o cargo. 

C) Cláudio mora vizinho de minha casa. 
D) Calar é preferível que falar sem pensar. 
E) Estou ansioso por ouvir sua resposta. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego 
do acento indicador de crase: 

A) Quero dizer à senhora que gostei de seu último 
livro. 

B) Não volto mais àquele lugar. 
C) Não estavam dispostos à abrir mão dos lucros. 
D) Seu estilo era à Portinari. 
E) Voltamos às pressas. 

 
A questão 35 refere-se ao anúncio seguinte: 

 
 

35 - A figura de linguagem presenta no anúncio acima é: 
A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) eufemismo 
D) antítese 
E) metonímia 

 
 A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 



 

 

 

  

36 - A oração destacada classifica-se como: 
A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada adjetiva restritiva 
D) subordinada substantiva completiva nominal 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
As questões 37 e 38 referem-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - Das afirmações seguintes: 
I. No segundo quadrinho foi utilizado a figura de 
linguagem denominada “onomatopeia”. 
II. Na oração no primeiro quadrinho o verbo se encontra 
na “voz passiva sintética”. 
III. A repetição da letra E da forma verbal “ERA” no 
último quadrinho procura expressar o último suspiro da 
aranha sob a forma de um berro. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
38 - A função sintática do termo “pelas outras aranhas” no 
primeiro quadrinho é: 

A) agente da passiva 
B) predicativo 
C) complemento nominal 
D) objeto indireto 
E) aposto 

 
39 - No período “Vejam os cidadãos conscientes que eles 
se tornaram”, o elemento destacado tem a função sintática 
de: 

A) predicativo do sujeito 
B) sujeito 
C) predicativo do objeto 
D) objeto direto 
E) adjunto adnominal 

 
40 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
pertencentes ao processo de formação “derivação 
parassintética”: 

A) afago | amadurecer 
B) incomunicável | esfriar 
C) fidalgo | desobediência  
D) passatempo | televisão  
E) envelhecer | acariciar 

 
 
 
 

 




