
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, 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 SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * 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: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

CONTADOR – Câmara Municipal 



 

 

 

  

PARTE I – CONTADOR 
 
01 - Identifique a alternativa que não se classifica como 
unidade contábil do setor público, conforme previsto na 
norma brasileira de contabilidade aplicação ao setor 
público: 

A) Originária – representa o patrimônio das entidades 
do setor público na condição de pessoas jurídicas;  

B) Desagregada – representa a consolidação de todas 
as entidades com fins e sem fins que são obrigadas 
a prestar contas ao setor público. 

C) Descentralizada – representa parcela do patrimônio 
de unidade contábil originária; 

D) Unificada – representa a soma ou a agregação do 
patrimônio de duas ou mais unidades contábeis 
descentralizadas;  

E) Consolidada – representa a soma ou a agregação do 
patrimônio de duas ou mais unidades Contábeis 
Originárias. 

 
02 - Os ativos devem ser classificados como circulante 
quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: 

A) Corresponderem a valores exigíveis até o término 
do exercício seguinte. 

B) Corresponderem a valores de terceiros ou retenções 
em nome deles, quando a entidade do setor público 
for a fiel depositária, independentemente do prazo 
de exigibilidade. 

C) Estarem disponíveis para realização imediata. 
D) Corresponderem a valores não exigíveis até o 

término do exercício. 
E) Estarem exigíveis ou inexigíveis até o término do 

exercício seguinte. 
 

03 - Entende-se por plano hierarquicamente interligado, 
conforme preceitua as normas brasileiras do setor público, 
por: 

A) O processo contínuo e dinâmico voltado à 
identificação das melhores alternativas para o 
alcance da missão institucional, incluindo a 
definição de objetivos, metas, meios, metodologia, 
prazos de execução, custos e responsabilidades, 
materializados em planos hierarquicamente 
interligados. 

B) O conjunto de documentos elaborados com a 
finalidade de materializar o planejamento por meio 
de programas e ações, compreendendo desde o 
nível estratégico até o nível operacional, bem como 
propiciar a avaliação e a instrumentalização do 
controle. 

C) A ferramenta de gestão utilizada para a aferição de 
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade de programas e ações executadas por 
entidades do setor público. 

D) O fato contábil que registra, processa e evidencia os 
atos de gestão cujos efeitos possam produzir 
modificações no patrimônio da entidade do setor 
público, bem como aqueles com funções 
específicas de controle. 

E) O fato contábil que registra, processa e evidencia os 
custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à 
sociedade pela entidade pública. 

 

04 - O princípio da Entidade se refere (Res. CFC 750/93 e 
CFC 1282/2010): 

A) Na presunção que a Entidade continuará em 
operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 
apresentação dos componentes do Patrimônio 
levam em conta esta circunstância. 

B) Ao emprego de certo grau de precaução no 
exercício dos julgamentos necessários às 
estimativas em certas condições de incerteza, no 
sentido de que ativos e receitas não sejam 
superestimados e que passivos e despesas não 
sejam subestimados. 

C) Aos componentes do Patrimônio que devem ser 
inicialmente registrados pelos valores originais das 
transações, expressos em moeda nacional. 

D) A autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, um 
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição 
de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem 
fins lucrativos. 

E) Aos efeitos das transações e outros eventos sejam 
reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento. 

 
05 - De acordo com a norma brasileira de contabilidade 
aplicada ao setor público, o princípio contábil que 
estabelece condições e atributos ao registro dos fenômenos 
patrimoniais é: 

A) Universalidade 
B) Legalidade 
C) Competência 
D) Entidade 
E) Oportunidade 

 
06 - Analise as alternativas abaixo e indique na sequência 
V (verdadeiro) ou F (falso): 
(I) As variações patrimoniais são transações que 

promovem alterações nos elementos patrimoniais da 
entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.  

(II) As variações patrimoniais que afetem o patrimônio 
líquido devem manter correlação com as respectivas 
contas patrimoniais.  

(III) Entende-se por correlação a vinculação entre as 
contas de resultado, as patrimoniais e as contas 
consolidadas, de forma a permitir a identificação dos 
efeitos nas contas não patrimoniais produzidos pela 
movimentação das contas de resultado.  

(IV) As variações patrimoniais classificam-se em 
quantitativas e qualitativas. 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

  

07 - A entidade do setor público deve manter sistema de 
informação contábil refletido em plano de contas que 
compreenda, EXCETO: 

A) A utilização de qualquer método em todos os 
registros dos atos e dos fatos que afetam ou possam 
vir a afetar o patrimônio das entidades do setor 
público. 

B) A terminologia de todas as contas e sua adequada 
codificação, bem como a identificação do 
subsistema a que pertence, a natureza e o grau de 
desdobramento, possibilitando os registros de 
valores e a integração dos subsistemas. 

C) A função atribuída a cada uma das contas. 
D) O funcionamento das contas. 
E) A utilização do método das partidas dobradas em 

todos os registros dos atos e dos fatos que afetam 
ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades 
do setor público, de acordo com sua natureza 
orçamentária, financeira, patrimonial e de 
compensação nos respectivos subsistemas 
contábeis. 

 
08 - Pelo método indireto, cujo procedimento contábil para 
elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, que 
evidencia as principais classes de recebimentos e 
pagamentos a partir de ajustes ao resultado patrimonial, 
nos seguintes elementos, correspondem a: 

A) Exclusivamente aos itens de receita orçamentária 
associados com fluxos de caixa e seus equivalentes 
das atividades de investimento ou de 
financiamento. 

B) Exclusivamente aos itens de despesas não 
orçamentárias associados com fluxos de caixa e 
seus equivalentes das atividades de investimento ou 
de financiamento. 

C) As movimentações de itens de caixa e seus 
equivalentes, a partir das principais classes de 
recebimentos e pagamentos brutos. 

D) Quaisquer diferimentos ou outras apropriações por 
competência sobre recebimentos ou pagamentos; 

E) Bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis 
até o término do exercício seguinte. 

 
09 - O patrimônio líquido das entidades governamentais, 
de acordo com as normas brasileiras aplicadas ao setor 
público, é definido por: 

A) Valor da soma do ativo e passivo 
B) Capital Social representado em entidades públicas e 

em outras empresas ligadas ao setor. 
C) Valor justos na emissão de debêntures. 
D) Valor justo adicionado nos resultados dos 

exercícios. 
E) Valor residual dos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos os seus passivos. 
 
10 - De acordo com a Lei 4.320/64 entende-se por 
superávit financeiro a diferença positiva entre: 

A) Ativo financeiro e passivo financeiro. 
B) Ativo orçamentário e passivo orçamentário. 
C) Ativo orçamentário e passivo financeiro. 
D) Ativo financeiro e passivo orçamentário. 
E) Ativo consolidado e passivo financeiro.   

 

11 - O Balanço Orçamentário, evidencia: 
A) As receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extra orçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte. 

B) As variações quantitativas, o resultado patrimonial 
e as variações qualitativas decorrentes da execução 
orçamentária. 

C) As receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas 
em níveis relevantes de análise, confrontando o 
orçamento inicial e as suas alterações com a 
execução, demonstrando o resultado orçamentário. 

D) Aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de 
caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças 
em torno da capacidade de manutenção do regular 
financiamento dos serviços públicos. 

E) O método direto ou indireto e evidenciar as 
movimentações havidas no caixa e seus 
equivalentes. 

 
12 - Consolidação das demonstrações contábeis no setor 
público, constitui: 

A) O processo que entidade do setor público necessita 
de recursos orçamentários consolidados de outra 
entidade para financiar a manutenção de suas 
atividades, desde que não represente aumento de 
participação acionária. 

B) O método de uma entidade do setor público não 
dependente orçamentariamente esteja 
regimentalmente vinculada a outra entidade. 

C) O método que ocorre quando há dependência 
orçamentária ou regimental entre as entidades do 
setor público. 

D) O processo que ocorre pela soma ou pela agregação 
de saldos ou grupos de contas, excluídas as 
transações entre entidades incluídas na 
consolidação, formando uma unidade contábil 
consolidada. 

E) O procedimento da soma ou a agregação de saldos 
ou grupos de contas de duas ou mais unidades 
contábeis originárias consolidadas, excluídas as 
transações entre elas. 

 
13 - O Balanço Patrimonial do Município Y, relativo ao 
exercício financeiro findo em 23.12.2014, foi elaborado 
com base nas normas de contabilidade estabelecidas pela 
NBC T 16. Os valores registrados no Passivo Circulante e 
no Passivo não Circulante deste balanço foram 
respectivamente R$ 180.000,00 e R$ 300.000,00. O valor 
total do Ativo equivale a 150% da soma dos dois tipos de 
passivo. Sabendo-se que o Patrimônio Líquido da mesma 
entidade em 31.12.2013 foi equivalente a 80% do mesmo 
Patrimônio Líquido da mesma entidade em 31.12.2014, o 
resultado patrimonial no exercício encerrado em 
31.12.2014 foi: 

A) Nulo. 
B) Superavitário em R$ 48.000,00. 
C) Deficitário em R$ 24.000,00. 
D) Superavitário em R$ 24.000,00. 
E) Deficitário em R$ 48.000,00. 

 
 



 

 

 

  

14 - De acordo com a Lei 4.320/64, entende-se por excesso de 
arrecadação: 

A) O saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês 
entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-
se, ainda, a tendência do exercício. 

B) O saldo negativo entre as diferenças acumuladas mês a 
mês entre a arrecadação prevista e a realizada. 

C) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior.  

D) Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em 
Lei. 

E) O produto de operações de credito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realiza-las. 

 
15 - A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a 
“Administração Pública manterá sistema de custos”. Das 
alternativas abaixo indique as informações mínimas que a 
norma de custo estabelece para obedecer à lei: 

A) Objetos de custos, resultado econômico e, em notas 
explicativas, métodos de custeio adotados. 

B) Insumos de custos, variável de comparabilidade e, em 
notas explicativas, métodos de custeio adotados. 

C) Objetos de custos, variável de comparabilidade e, em 
notas explicativas, métodos de custeio adotados. 

D) Centros de custos, método de custeio e sistema de 
custos adotados. 

E) Elemento de despesa, variável de comparabilidade e, 
em Notas Explicativas, método de custeio adotado. 

 
16 - A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o percentual 
mínimo de gasto para a despesa total com pessoal. Os 
municípios, não poderão exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminado: 

A) 50% 
B) 30% 
C) 60% 
D) 70% 
E) 65% 

 
17 - Ao estimar a vida útil de um ativo, devem ser considerados 
os seguintes fatores, EXCETO: 

A) A capacidade de gerar benefícios futuros. 
B) O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou 

não. 
C) A obsolescência tecnológica. 
D) Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a 

exploração do ativo. 
E) O gasto com manutenção do ativo quando tiverem vida 

econômica limitada. 
 
18 - Uma determinada empresa vendeu, em novembro de 2015, 
R$ 150.000,00, tendo recebido 20% à vista e 80% com 120 
dias, incorreu em despesas de R$ 80.000,00 totalmente pagas. 
Observando o Princípio da Competência, o resultado do mês 
seria de: 

A) Lucro de R$ 70.000,00 
B) Prejuízo de R$ 50.000,00. 
C) Prejuízo de R$ 80.000,00. 
D) Lucro de R$ 150.000,00. 
E) Prejuízo de R$ 120.000,00. 

19 - De acordo com o Balanço Patrimonial a seguir, é correto 
afirmar que o índice de liquidez seca, corresponde a: 

ATIVO CIRCULANTE 80.000,00 PASSIVO CIRCULANTE 35.000,00
Bancos 5.000,00 Fornecedores 30.000,00
Clientes 25.000,00 Impostos a Recolher 15.000,00
Estoques 50.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 90.000,00
Imobilizado 50.000,00 Capital Social 50.000,00
(-) Depreciação 5.000,00 Reservas de Lucros 40.000,00

TOTAL ATIVO 125.000,00 TOTAL PASSIVO + PL 125.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - R$

 
 

A) 2,29. 
B) 0,86. 
C) 3,57. 
D) 0,64. 
E) 1,17. 

 
20 - Utilizando as informações do Balanço Patrimonial da 
questão 19, indique a alternativa que corresponde ao índice de 
liquidez corrente. 

A) 0,86. 
B) 3.59. 
C) 0,64. 
D) 2,29. 
E) 1,17. 

 
21 - Utilizando as informações do Balanço Patrimonial da 
questão 19, indique a alternativa que corresponde ao 
endividamento total. 

A) 0,43. 
B) 0,39. 
C) 2,57. 
D) 0,72. 
E) 0,28. 

 
22 - Identifique os grupos patrimoniais em que se classifica 
cada conta contábil listada a seguir, de acordo com a Lei das 
Sociedades Anônimas. 
(  ) Fornecedor a ser pago 

em 6 meses 
A. Ativo Circulante 

(  ) Veículos e máquinas 
e equipamentos 

B. Ativo não Circulante – 
Realizável a longo 
prazo 

(  ) Direitos autorais C. Ativo não Circulante - 
Investimentos 

(  ) Banco conta 
movimento 

D. Ativo não Circulante - 
Imobilizado 

(  ) Financiamento 
vencível em 36 meses 
exigível 

E. Ativo não Circulante - 
Intangível 

(  ) Ajuste de Avaliação 
Patrimonial 

F. Passivo Circulante 

(  ) Imóveis para alugar G. Passivo não Circulante 
– a longo prazo 

(  ) Duplicatas a receber 
realizável em 36 
meses 

H. Patrimônio Líquido 

 

A) F; D; E; A; G; H; C; B. 
B) G; F; E; A; F; H; C; B. 
C) E; D; H; A; G; C; C; B. 
D) F; D; E; A; H; G; B; A. 
E) F; E; D; A; G; B; H; A. 



 

 

 

  

23 - Identifique a única transação relacionada abaixo que 
determina uma diminuição do passivo total da empresa. 

A) Aquisição de um veículo a vista. 
B) Recebimento de venda a prazo. 
C) Pagamento de fornecedor. 
D) Aumento de capital por incorporação de reservas de 

lucros. 
E) Compra de estoque a vista. 

 
24 - O ativo circulante de uma empresa é de $ 500.000,00 
e o seu passivo circulante de $ 200.000,00. Ao amortizar 
uma dívida de curto prazo no valor de $ 50.000,00 seu 
capital circulante líquido passa para: 

A) $ 350.000 
B) $ 250.000 
C) $ 50.000 
D) $ 300.000 
E) $ 150.000 

 
25 - A compra à vista de uma máquina para uso da 
empresa constitui: 

A) Origem de recursos 
B) Aplicação de recursos 
C) Aumento do capital circulante líquido 
D) Redução do capital próprio 
E) Aumento do índice de liquidez corrente. 

 
26 - Indique a alternativa que não afeta o disponível: 

A) Compras a prazo. 
B) Compras à vista. 
C) Pagamento de fornecedores. 
D) Recebimentos de clientes. 
E) Pagamento de financiamento. 

 
27 - Os saldos das contas apresentadas abaixo em uma 
determinada entidade, no mês de novembro de 2015, são: 
Comissões sobre vendas $ 20.000 
Material de expediente $ 2.000 
Depreciação de máquinas de 
produção  

$ 10.000 

Energia elétrica consumida na 
produção 

$ 15.000 

Aluguel da sede $ 20.000 
Salários e encargos do pessoal da 
produção 

$ 70.000 

Salários e encargos do pessoal 
administrativo 

$ 40.000 

Das alternativas abaixo, indique a que corresponde os 
valores dos custos e das despesas, respectivamente: 

A) $ 110.000 e $ 67.000 
B) $ 135.000 e $ 42.000 
C) $ 102.000 e $ 75.000 
D) $ 115.000 e $ 62.000 
E) $ 105.000 e $ 72.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 - Uma empresa adquiriu mercadorias para revenda no 
valor de R$ 6.500,00, valor no qual não está incluído o 
valor dos tributos não recuperáveis de R$ 500,00, bem 
como o frete de R$ 100,00. Nesse mesmo período, essas 
mercadorias foram revendidas por R$ 10.000,00. 
Considerando os dados apresentados, assinale a opção 
correta.  

A) Os tributos não recuperáveis de R$ 500,00 e o frete 
de R$ 100,00 devem compor o valor total da 
mercadoria e devem ser reconhecidos no ativo.  

B) O valor total reconhecido como mercadorias para 
revenda foi de R$ 6.500,00.  

C) O gasto com frete pela compra da mercadoria foi 
reconhecido como despesa operacional.  

D) O valor do lucro bruto, sem a incidência de tributos, 
apurado pela venda das mercadorias, foi de R$ 
3.500,00.  

E) O valor do frete pago na aquisição das mercadorias 
deve ser lançado como despesas de vendas. 

 
 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

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

 
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 

 
35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  



 

 

 

  

36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

 
 
 

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

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 
 




