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DATA: 05 DE JULHO DE 2015

PARTE I – AUDITOR FISCAL
01 - De acordo com a Lei de introdução das Normas do
Direito Brasileiro, Marque a única assertiva
completamente correta.
A) As correções a texto de lei já em vigor não são
considerados lei nova, por expressa disposição
legal.
B) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência.
C) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei
brasileira, quando admitida, se inicia seis meses
depois de oficialmente publicada.
D) A lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue, inclusive se destinar-se à vigência
temporária.
E) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar
em todo o país sessenta dias depois de
oficialmente publicada.
02 - Sobre a disciplina dos Bens no ordenamento jurídico
civil brasileiro, NÃO podemos afirmar com absoluta
precisão:
A) São fungíveis os bens móveis que podem
substituir-se por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade.
B) Constitui universalidade de direito a pluralidade
de bens singulares que, pertinentes à mesma
pessoa, tenham destinação unitária.
C) Os bens que formam uma universalidade de fato
podem ser objeto de relações jurídicas próprias.
D) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se
indivisíveis por determinação da lei ou por
vontade das partes.
E) Os bens considerados em relação ao titular do
domínio se classificam em de uso comum do
povo, de uso especial e dominicais.
03 - Onde encontramos domicílio necessário?
A) Nos religiosos.
B) Nas pessoas naturais que não tenham residência
habitual.
C) Nos servidores públicos.
D) Nos maiores de dezesseis e menores de vinte e um
anos.
E) Nas pessoas casadas.
04 - Sobre a invalidade dos negócios jurídicos considere as
seguintes afirmações:
A) É anulável o negócio jurídico quando se verifica a
lesão, porém não se decretará a anulação se a parte
favorecida concordar com a redução do proveito.
B) É anulável o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se for válido na
substância e na forma.
C) É nulo o negócio jurídico celebrado em estado de
perigo.
D) É anulável o negócio jurídico celebrado por
pessoa absoluta ou relativamente incapaz.
E) É inexistente o negócio jurídico quando tiver por
objetivo fraudar lei imperativa.

05 - Dois advogados constituíram uma sociedade, sob a
forma limitada, para exercício conjunto da profissão em
caráter não empresarial, e registraram-na na Junta
Comercial. A sociedade
A) Rege-se somente pelas regras relativas à sociedade
simples, mesmo tendo adotado a forma limitada.
B) Não poderia ter adotado a forma limitada, que é
privativa das sociedades empresárias.
C) É na verdade empresária, pois toda sociedade
prestadora de serviços tem essa natureza.
D) Não adquiriu personalidade jurídica, porque o
registro é irregular.
E) Automaticamente torna-se empresária pelo
registro na Junta Comercial, independentemente
do caráter do exercício da atividade.
06 - É correto afirmar de acordo com a Constituição da
República Federativa do Brasil:
A) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às
participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive
nas atividades desportivas.
B) É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
C) Criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas dependem de autorização do Poder
Público.
D) Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que
eles fixarem.
E) A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
07 - Sobre a organização do Estado Brasileiro, marque a
assertiva válida.
A) A Federação brasileira é classificada como
centrífuga.
B) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos são bens
pertencentes aos Estados.
C) Organizar, manter e executar a inspeção do
trabalho é competência concorrente.
D) Os Estados poderão, mediante lei, instituir regiões
metropolitanas,
aglomerações
urbanas
e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes.
E) Todas as ilhas fluviais e lacustres pertencem à
União.
08 - Sobre o tributo, a única afirmação falsa é a de que:
A) É prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir.
B) É prestação compulsória.
C) É instituído em lei.
D) É cobrado mediante atividade administrativa
plenamente vinculada à lei.
E) É sanção de ato ilícito.

09 - Pertencem aos Municípios, exceto:
A) O produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
B) Vinte por cento do produto da arrecadação do
imposto que a União instituir.
C) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados.
D) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus
territórios;
E) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços
de
transporte
interestadual
e
intermunicipal e de comunicação.
10 - Qual das alternativas traz um exemplo da
desconcentração?
A) Uma empresa pública.
B) Uma fundação pública.
C) Uma agência reguladora.
D) Um ministério.
E) Uma organização social
11 - Analise as assertivas:
I - É vedado que as contribuições sociais para a
seguridade social tenham base de cálculo própria de
impostos
II - Incide contribuição social sobre a importação de bens
ou serviços
III - As contribuições sociais para a seguridade social
sobre a folha de salários, a receita ou o faturamento de
pessoas jurídicas poderão ter alíquotas ou base
Quais as corretas?
A) I e II
B) I e III
C) Apenas II
D) I, II e III
E) II e III
12 - Sobre o Direito Tributário marque a única afirmação
verdadeira.
A) O lançamento tributário em moeda estrangeira é
expressamente vedado pelo Código Tributário
Nacional.
B) Bitributação é o posicionamento de um ente
tributante, que cobra mais de um tributo sobre o
mesmo fato gerador.
C) Bis in idem é o posicionamento de mais de um
ente tributante, cobrando um ou mais tributos
sobre o mesmo fato gerador.
D) Não há incidência de taxa remunerativa do serviço
prestado a um templo, por exemplo, no caso de
coleta de lixo, sendo este templo protegido pela
imunidade sobre os impostos.
E) A diferença da natureza jurídica entre tributo e
multa é que apenas o tributo possui caráter
confiscatório.

13 - Sobre os tipos de lançamento do crédito tributário,
analise as assertivas e marque a verdadeira.
I - A doutrina distingue três espécies de lançamento do
credito tributário: lançamento direto ou de oficio,
lançamento misto ou "por declaração" e por último, o
lançamento homologação ou auto - lançamento.
II - Lançamento misto ou "por declaração" ocorre quando
o sujeito passivo ou terceiros presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensável à sua efetivação.
III - O lançamento é o procedimento de liquidação da
obrigação tributária surgida com o fato gerador.
A) II e III
B) I e II
C) I e III
D) I, II e III
E) Apenas II
14 - São exceções aos princípios da anterioridade anual e
nonagesimal cumulativamente, exceto:
A) Imposto sobre produtos industrializados.
B) Empréstimos compulsórios para atender a
despesas
extraordinárias,
decorrentes
de
calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência
C) Imposto de Importação
D) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou sobre Operações Relativas a Títulos ou
valores Mobiliários
E) Impostos extraordinários instituídos pela União
mediante Lei Ordinária, na iminência ou no caso
de guerra externa.
15 - Os princípios contábeis de acordo com a Resolução
CFC nº 1.282/2010, que atualiza e consolida dispositivos
da Resolução nº 750/93, são:
A) Entidade; continuidade; oportunidade; registro
pelo valor original; atualização monetária;
competência e prudência.
B) Competência;
atualização
monetária;
continuidade; oportunidade e registro pelo valor
original.
C) Entidade; continuidade; oportunidade; registro
pelo valor original; competência e prudência.
D) Competência; tempestividade; oportunidade;
registro pelo valor original; prudência e entidade
E) Entidade;
continuidade;
oportunidade;
tempestividade;
atualização
monetária;
competência e prudência.
16 - De acordo com a Lei nº 11.638/07, Lei 11.941/2009 e
Resolução CFC nº 1.121/08, a estrutura do Ativo no
Balanço Patrimonial passa a ser a seguinte:
A) Ativo circulante, realizável a longo prazo,
investimento e imobilizado.
B) Ativo circulante, ativo não circulante, imobilizado
e intangível.
C) Ativo circulante, ativo permanente, investimento,
imobilizado e intangível.
D) Ativo circulante, ativo não circulante, ativo
permanente, imobilizado e intangível.
E) Ativo
circulante,
ativo
não
circulante,
investimento, mobilizado, intangível,

17 - De acordo com a estrutura conceitual para elaboração
e divulgação de relatório Contábil-Financeiro, o objetivo
do relatório Contábil-Financeiro de propósito geral, é:
A) Elaborar informações contábil-financeiras para se
chegar ao valor da entidade que reporta a
informação; a rigor, fornecem informação para
auxiliar investidores, credores por empréstimo e
outros credores, existentes e em potencial, a
estimarem o valor da entidade que reporta a
informação.
B) Fornecer informações contábil-financeiras acerca
da entidade que reporta essa informação que
sejam úteis a investidores existentes e em
potencial, a credores por empréstimos e a outros
credores, quando da tomada decisão ligada ao
fornecimento de recursos para a entidade.
C) Elaborar informações contábil-financeiras para se
chegar ao valor da entidade que reporta a
informação; a rigor, fornecem informação para
auxiliar o fisco na estimação dos valores dos
impostos.
D) Elaborar informações contábil-financeiras para se
chegar ao valor da entidade que reporta a
informação; a rigor, fornecem informação para
auxiliar a análise dos órgãos reguladores, tais
como CVM, BACEN, CFC.
E) Elaborar informações contábil-financeiras para se
chegar ao valor da entidade que reporta a
informação; a rigor, fornecem informação para
auxiliar a análise dos acionistas e da Receita
Federal do Brasil.
18 - No final do exercício de 2014, após o primeiro ano de
suas atividades, a Empresa RGN Comércio Ltda, preparou
o seguinte Balanço Patrimonial:

Bancos
Clientes
Estoques

TOTAL

RGN COMÉRCIO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014
ATIVO
PASSIVO
R$
20,000.00 Fornecedores
R$
50,000.00
R$
70,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
R$
140,000.00

R$ 52,000.00
R$
R$
R$
R$

88,000.00
50,000.00
38,000.00
140,000.00

Em 02/01/2015, fez uma previsão que do total R$
50.000,00 de cliente, somente 30% 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$ 15.000,00.
B) Débito em Despesas com Créditos de Liquidação
Duvidosa; Crédito em Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 35.000,00.
C) Débito em Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa; Crédito em Despesas com Créditos de
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 15.000,00.
D) Débito em Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa; Crédito em Despesas com Créditos de
Liquidação Duvidosa, no valor de R$ 35.000,00.
E) Não há o que se falar em lançamento de ajuste,
pois trata-se apenas de uma previsão de perda.

19 - De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, a Demonstração do Fluxo de caixa tem por
objetivo:
A) Definir a base para a apresentação das
demonstrações contábeis, para assegurar a
comparabilidade tanto com as demonstrações
contábeis de períodos anteriores da mesma
entidade quanto com as demonstrações contábeis
de outras entidades
B) Apresentar de forma vertical resumida o resultado
apurado em relação ao conjunto de operações
realizadas
num
determinado
período,
normalmente, de doze meses.
C) Proporcionar aos usuários das demonstrações
contábeis uma base para avaliar a capacidade de a
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem
como as necessidades da entidade de utilização
desses fluxos de caixa.
D) Evidenciar as alterações ocorridas no saldo da
conta de lucros ou prejuízos acumulados, no
Patrimônio Líquido.
E) Demonstrar de forma mais completa e abrangente,
já que evidencia a movimentação de todas as
contas do patrimônio líquido durante o exercício
social, inclusive a formação e utilização das
reservas não derivadas do lucro.
20 - De acordo com a NBC-P1-CFC, está impedido de
executar trabalho de auditoria independente, o auditor que
tenha tido, no período a que se refere a auditoria ou
durante a execução dos serviços, em relação à entidade
auditada, suas coligadas, controladas, controladoras ou
integrantes do mesmo grupo econômico, exceto:
A) Não possua participação direta ou indireta como
acionista ou sócio.
B) Vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo
em linha reta, sem limites de grau, em linha
colateral até o 3º grau e por afinidade até o
2º grau, com administradores, acionistas, sócios
ou com empregados que tenham ingerência na sua
administração
ou
nos
negócios
ou
sejam responsáveis por sua contabilidade.
C) Relação de trabalho como empregado,
administrador ou colaborador assalariado, ainda
que esta relação seja indireta, nos dois últimos
anos.
D) Interesse financeiro direto, imediato ou mediato,
ou substancial interesse financeiro indireto,
compreendida a intermediação de negócios
de qualquer
tipo
e
a
realização
de
empreendimentos conjuntos.
E) Função ou cargo incompatível com a atividade de
auditoria independente.
21 - O parecer de auditoria que indica que as
demonstrações contábeis estão adequadas, por terem sido
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, é:
A) Sem ressalva
B) Abstenção de Opinião ou com ressalva
C) Com ressalva ou negativo
D) Com parágrafo de ênfase ou com ressalva
E) Com ressalva

22 - A independência do auditor contábil exige:
A) Interesses financeiros sobre a propriedade de títulos
e valores mobiliários e quaisquer outros tipos de
investimentos adquiridos ou mantidos pela entidade
de auditoria, seus sócios, membros da equipe de
auditoria ou membros imediatos da família destas
pessoas, relativamente à entidade auditada, suas
controladas ou integrantes de um mesmo grupo
econômico.
B) Interesses financeiros diretos sobre os quais o
detentor tem controle, seja em ações, debêntures ou
em outros títulos e valores mobiliários.
C) Interesses financeiros indiretos sobre os quais o
detentor não tem controle algum, ou seja, são
interesses em empresas ou outras entidades,
mantidas por titular beneficiário mediante um plano
de investimento global, sucessão, fideicomisso,
fundo comum de investimento ou entidade
financeira sobre os quais a pessoa não detém o
controle nem exerce influência significativa.
D) A relevância de um interesse financeiro indireto
deve ser considerada no contexto da entidade
auditada, do trabalho e do patrimônio líquido do
indivíduo em questão.
E) Independência de pensamento postura que permite
expressar uma opinião sem ser afetado por
influências que comprometem o julgamento
profissional, permitindo à pessoa agir com
integridade, objetividade e ceticismo profissional.
23 - Parágrafos de ênfase no relatório do auditor
independente, indica:
A) Que o auditor considera necessário incluir, pois tem
tal importância e é fundamental para evidenciar que
a opinião emitida é com ressalva.
B) Que o auditor considera necessário chamar a
atenção dos usuários para um assunto apresentado
ou divulgado nas demonstrações contábeis que,
segundo seu julgamento, tem tal importância e é
fundamental para o entendimento pelos usuários
das demonstrações contábeis.
C) Que o auditor emitiu uma opinião adversa e precisa
divulgar mais claramente essa informação.
D) Que o auditor se absteve de emitiu uma opinião
sobre as demonstrações contábeis por ele auditadas.
E) Que o auditor deve incluir o parágrafo de ênfase
antes da emissão da opinião sobre as
demonstrações contábeis por ele auditadas, pois
este não se modifica no que diz respeito ao assunto
enfatizado.
24 - De acordo com a NBC TA-230 CFC, a forma, o
conteúdo e a extensão da documentação de auditoria
dependem de fatores, exceto:
A) Tamanho e complexidade da entidade.
B) Natureza dos procedimentos de auditoria a serem
executados.
C) Versões superadas de papéis de trabalho e
demonstrações contábeis, notas que reflitam
entendimento incompleto ou preliminar.
D) Riscos identificados de distorção relevante.
E) Importância da evidência de auditoria obtida.

25 - Analise as afirmativas a seguir:
I – Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse
uma opinião de auditoria inadequada quando as
demonstrações contábeis contiverem distorção relevante.
O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção
relevante e do risco de detecção.
II – Risco de detecção é o risco de que os procedimentos
executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a
um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção
existente que possa ser relevante, individualmente ou em
conjunto com outras distorções.
III – Distorção é a diferença entre o valor, a classificação,
a apresentação ou a divulgação de uma demonstração
contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação
ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de
acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
Podemos afirmar que está (ão) correta (s) a (s) opção (ões):
A) I e II.
B) I e; III.
C) II e III.
D) I; II e III.
E) III.
26 - Os papéis de trabalho do auditor independente podem
ser classificados em:
A) Corrente e exercício atual
B) Corrente e permanente
C) Corrente e original
D) Permanente
E) Permanente e original
27 - Na execução dos trabalhos de auditoria, o risco de
controle é:
A) A suscetibilidade de uma afirmação a respeito de
uma transação, saldo contábil ou divulgação, a
uma distorção que possa ser relevante,
individualmente ou em conjunto com outras
distorções, antes da consideração de quaisquer
controles relacionados;
B) A responsabilidade de supervisionar de forma
geral a direção estratégica da entidade e
obrigações relacionadas com a responsabilidade
da entidade. Isso inclui a supervisão geral do
processo de relatório financeiro.
C) A aplicação do treinamento, conhecimento e
experiência relevantes, dentro do contexto
fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e
éticas, na tomada de decisões informadas a
respeito dos cursos de ação apropriados nas
circunstâncias do trabalho de auditoria.
D) A elaboração das demonstrações contábeis em
conformidade com a estrutura de relatório
financeiro aplicável, incluindo quando relevante
sua apresentação adequada.
E) O risco de que uma distorção que possa ocorrer
em uma afirmação sobre uma classe de transação,
saldo contábil ou divulgação e que possa ser
relevante, individualmente ou em conjunto com
outras distorções, não seja prevenida, detectada e
corrigida tempestivamente pelo controle interno
da entidade.

28 - O ceticismo profissional como requisito para os
trabalhos de auditoria é:
A) Estabelecer e documentar seus honorários
mediante avaliação dos serviços.
B) Divulgar a terceiros informações sobre a entidade
auditada ou sobre o trabalho por ele realizado.
C) A quantidade necessária da evidência de auditoria
que não afeta a avaliação do auditor dos riscos de
distorção relevante e também pela qualidade de tal
evidência.
D) A postura que inclui uma mente questionadora e
alerta para condições que possam indicar possível
distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação
crítica das evidências de auditoria.
E) Utilizar especialistas legalmente habilitados como
forma de contribuir para a realização de seu
trabalho, mantendo integral a sua responsabilidade
profissional.

30 - Identifique entre os versos seguintes, aquele em que o
eu poético valoriza o saber da natureza.
A) “O mistério das coisas, onde está ele?”
B) “Rio como um regato que soa fresco numa pedra”
C) “E do que os sonhos de todos os poetas”
D) “Que sabe o rio e que sabe a árvore?”
E) “As coisas são o único sentido oculto das coisas”
A questão 31 refere-se ao anúncio seguinte:
O melhor café premium do Brasil
Um café feito com cuidado. Do plantio à embalagem, tudo é
feito para obter o melhor café. Por isso BRAVOcafé é líder
entre os cafés Premium no Brasil, vendendo mais que os
importados

PARTE II - PORTUGUÊS

Mais do que méritos de mercado, BRAVOcafé tem sabor, e
isso só se descobre provando. Vigoroso, cheio de sutilezas,
inesquecível. Qualidades de obra-prima.

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte

O melhor café do Brasil, perfeito para acompanhar a leitura

O guardador de rebanhos
O mistério das coisas, onde está ele?
Onde está ele que não aparece
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
Que sabe o rio disso e que sabe a árvore?
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens
pensam delas,
Rio como um regato que soa fresco numa pedra.
Porque o único sentido oculto das coisas
É elas não terem sentido oculto nenhum,
É mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filósofos,
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser
E não haja nada que compreender.
Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:
– As coisas não têm significação: têm existência.
As coisas são o único sentido oculto das coisas.
CAEIRO, Alberto. O guardador de rebanhos. In:
PESSOA, Fernando.
Obra poética. Rio de Janeiro: Novo Aguilar,
1972. p. 223.
29 - Das afirmações seguintes:
I. Ao ler o poema, nota-se que há uma aproximação dos
versos com características da prosa cotidiana.
II. Observando a organização gráfica do poema,
percebemos que as marcas do diálogo cotidiano e a
pontuação são aspectos que o distanciam da prosa
coloquial.
III. Alberto Caeiro descreve o mundo sem refletir sobre
ele, conseguindo criar um conceito de universo que não
contém interpretação.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
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 III.

31 - Das afirmações seguintes:
I. A finalidade do anúncio é ressaltar as qualidades do café
tipo premium da marca Bravo e se dirige exclusivamente
aos leitores da revista Bravo.
II. A expressão “Qualidades de obra-prima” se refere ao
café, que está sendo comparado a uma obra de arte,
matéria de que trata a revista.
III. O produto anunciado é caracterizado como um café
comum, simples e destinado a consumidores de mesmas
características.
A) Apenas os itens I e III estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e II estão corretos.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
As questões 32 e 33 referem-se a tira e texto seguinte:

A tira de quadrinhos dialoga com a conhecida
história narrada no livro Viagens de Gulliver (1725-6), do
escritor irlandês Jonathan Swift (1667-1745): ao fazer a
travessia para as Índias Orientais, Gulliver é surpreendido
por uma tempestade, o navio afunda e ele chega a uma
praia: era Liliput, o país dos pigmeus. Inicialmente preso,
acaba por se tornar amigo dos habitantes.

32 - Das afirmações seguintes:
I. A tira retoma a história do livro quando faz pressupor
que Gulliver informou as personagens sobre a existência
desse país e enviou-lhes um mapa, com o qual chegaram
até lá.
II. As roupas, a cabeleira, o chapéu, o binóculo e o mapa
são informações visuais que marcam personagens nobres
do século XXI.
III. O emprego da segunda pessoa do singular “Tens
certeza que é aqui?” é uma marca linguística de nobres do
século XVIII.
A) Estão corretos apenas itens I e II.
B) Estão corretos apenas itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Estão corretos apenas itens I e III.
33 - Das afirmações seguintes:
I. Apesar de ter observado um traço linguístico da nobreza,
o autor da tira também marcou a coloquialidade do
diálogo.
II. Em “certeza que é aqui” identificamos uma regência
nominal incorreta de acordo com o padrão culto da língua.
III. Além do embaralhamento de padrões linguísticos, o
humor da tira se faz pelo fato de as personagens não
perceberem que os supostos insetos são habitantes do lugar
(os pigmeus).
A) Estão corretos apenas itens I e II.
B) Estão corretos apenas itens I e III.
C) Estão corretos apenas itens II e III.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos
exemplos do processo de formação “hibridismo”.
A) burocracia / televisão
B) delivery / abajur
C) deletar / tuitar
D) arranha-céu / vaivém
E) planalto / aguardente
35 - Em “costas da cadeira” e “os leitores de Clarice Lispector
são inúmeros” identificamos, respectivamente, as seguintes
figuras de linguagem:
A) hipérbole e metonímia
B) catacrese e metonímia
C) catacrese e onomatopeia
D) eufemismo e catacrese
E) metonímia e eufemismo
36 – Identificamos uma oração subordinada adjetiva explicativa
no seguinte período:
A) Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas
páginas escreveram.
B) Como não me atendessem, repreendi-os severamente.
C) Constatou-se que os remédios eram falsos.
D) Não sabemos onde anda o proprietário do imóvel.
E) Alguém, que passe por ali à noite, poderá ser
assaltado.

37 - A concordância nominal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Gaste menos água.
B) Os soldados ficaram alerta.
C) As fotos foram enviadas junto com a carta.
D) Duas malas não eram bastante para as roupas da atriz.
E) Mário e Joana raro vão ao cinema.
38 - Identifique a frase em que a palavra SE é índice de
indeterminação do sujeito.
A) Como a valorização da Petrobrás, investiu-se muito no
país em ações dessa empresa.
B) A jovem apressou-se quando viu o metrô chegando à
estação.
C) Os grevistas se convenceram de que o acordo era
satisfatório.
D) Esta semana se iniciaram, na Europa, protestos contra
certas reformas.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
39 - Assinale a alternativa cujo emprego do acento indicativo
de crase está incorreto:
A) Devemos aliar a teoria à prática.
B) Dedico-me à artes.
C) Quando me dispunha à sair, começou à chover.
D) Plantou videiras no pomar, às quais dedica muito
carinho.
E) Chamou as filhas e entregou a chave à mais velho.
40 - Em “Olho Gabriela como a uma criança, e não mulher
feita”, o termo destacado tem função sintática de:
A) objeto indireto
B) objeto direto preposicionado
C) objeto direto
D) complemento nominal
E) agente da passiva

