
PREFEITURA DE BUÍQUE
CONCURSO PÚBLICO

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A1 - AUDITORIA E CONTABILIDADE

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As transações no setor público podem ser classificadas
nas seguintes naturezas: administrativa (corresponde às
transações originadas de fatos que afetam o patrimônio
público) e econômico-financeira (corresponde às
transações que não afetam o patrimônio público).

b) Os registros contábeis devem ser efetuados de forma
analítica, refletindo a transação constante em documento
hábil, em consonância com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade.

c) A entidade do setor público deve manter procedimentos
uniformes de registros contábeis, por meio de processo
manual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem
cronológica, como suporte às informações.

d) 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.

e) Os atos da administração com potencial de modificar o
patrimônio da entidade devem ser registrados nas contas
de compensação.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Para desenvolver a Análise das Demonstrações Contábeis
de uma empresa são necessários os seguintes passos:
coletar, conferir, preparar, processar, analisar e concluir.

b) Dividido em dois grandes grupos, o Balanço Patrimonial é
composto por uma coluna do lado esquerdo denominada
Ativo, e uma do lado direito, denominada Passivo.

c) A análise das Demonstrações Contábeis é um exame
minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a
empresa, bem como das condições endógenas e exógenas
que afetam financeiramente a empresa.

d) O Balanço Patrimonial é um dos relatórios contábeis não-
obrigatórios, ele apresenta a situação patrimonial de um
grupo de empresas em um determinado momento,
sempre no início do exercício.

e) A análise das Demonstrações Contábeis é uma ferramenta
utilizada principalmente para identificar a situação
financeira de uma empresa através de informações
contidas em suas demonstrações.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os Conselhos Regionais de Contabilidade serão
organizados nos moldes do Conselho Federal, cabendo a
este fixar-lhes o número de componentes, determinando
a forma da eleição local para sua composição, inclusive do
respectivo Presidente.

b) O relatório dos auditores-revisores deverá incluir a
descrição sumária das principais características das
políticas e procedimentos de controle de qualidade.

c) É permitido à organização contábil o uso de firma,
denominação, razão social ou expressão de fantasia não
adequadas à categoria profissional e prerrogativas de seus
sócios.

d) O relatório dos auditores-revisores deverá incluir escopo
da revisão e eventuais limitações.

e) O relatório emitido poderá ser sem ressalvas, quando os
auditores-revisores concluirem positivamente sobre os
trabalhos realizados.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Se houver relutância da administração em elaborar ou
estender sua avaliação, quando solicitada pelo auditor, o
auditor deve considerar as implicações no seu relatório de
auditoria independente.

b) A evidência de auditoria quanto ao estágio dos litígios e
das reclamações até a data do relatório do auditor
independente pode ser obtida mediante indagação à
administração, incluindo assessores jurídicos internos,
responsáveis pelos assuntos relevantes.

c) Se, ao ler as outras informações, o auditor identificar uma
inconsistência relevante, ele deve determinar se as
demonstrações contábeis auditadas ou as outras
informações precisam ser retificadas.

d) Uma auditoria independente conduzida de acordo com as
normas de auditoria substitui a manutenção do controle
interno necessário para a elaboração de demonstrações
contábeis pela administração.

e) O auditor não deve emitir e datar o seu relatório de
auditoria independente antes da data em que ele obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar sua opinião sobre as demonstrações
contábeis.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Se, ao ler as outras informações para fins de identificar
inconsistências relevantes, o auditor tomar conhecimento
de uma aparente distorção relevante de um fato, ele deve
discutir o assunto com a administração.

b) Outras informações podem conter, por exemplo, relatório
da administração ou dos responsáveis pela governança
sobre operações.

c) Quando for necessário retificar as demonstrações
contábeis auditadas e a administração se recusa a fazer
essa retificação, o auditor não deve modificar a opinião
em seu relatório.

d) Quando for necessário retificar as outras informações e a
administração concorda em fazer essa retificação, o
auditor deve aplicar os procedimentos necessários nas
circunstâncias.

e) Outras informações podem conter, por exemplo, resumos
ou destaques financeiros, dados sobre emprego e
dispêndios planejados de capital.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A perícia contábil judicial é um importante ramo da
Contabilidade, e, para sua realização, faz-se necessário
profissional especializado que esclareça questões sobre o
patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.

b) A conclusão da Perícia Contábil é expressa em laudo
pericial, esclarecendo controvérsias.
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c) O parecer pericial contábil é importante instrumento de
subsidio, pelo qual o Perito Contador assistente emite
opinião sobre as diligências realizadas, disponibilizando ao
juiz e as parte significativos resultados para dirimir o
litígio.

d) Para a execução da perícia contábil, o profissional utiliza
um conjunto de procedimentos técnicos, como pesquisa,
diligências e levantamento de dados.

e) A perícia é o testemunho de uma ou mais pessoas
técnicas, no sentido de fazer conhecer um fato cuja
existência pode ser acertada ou juridicamente apreciada.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Orçamento público é o ato pelo qual o Poder Legislativo
prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e
em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento
dos serviços públicos e outros afins adotados pela política
econômica ou geral do país, assim como a arrecadação
das receitas já criadas em lei.

b) A Constituição Federal conferiu ao orçamento natureza de
lei ordinária (art. 166), estabelecendo regime peculiar de
tramitação do Projeto de Lei orçamentária, de iniciativa
do Executivo, sem, contudo, exigir quorum qualificado
para sua aprovação.

c) A Constituição Federal, em seu art. 165, prevê a existência
de três leis orçamentárias, todas de iniciativa do
Executivo: a que institui o plano plurianual; a de diretrizes
orçamentárias e; a que aprova o orçamento anual.

d) A integração entre o plano plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentária e a Lei orçamentária Anual se dá por meio
de um elemento central denominado programa, que
constitui como um importante instrumento de
organização das ações do governo.

e) As ações orçamentárias são as que não requerem
recursos orçamentários da União, classificando-se em
financiamentos, parcerias, plano de dispêndio dos
Estados, renúncia fiscal e outras iniciativas e diretrizes.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Constitui-se reconhecimento de receita para o ente, a
combinação da instituição de um tributo e sua inclusão no
orçamento.

b) Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de
Receita agregando outros conceitos utilizados pela
administração pública em virtude de suas peculiaridades.

c) Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter
devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer
esfera governamental, para alocação e cobertura das
despesas públicas.

d) A Receita Pública pode ou não provocar variação na
situação patrimonial líquida. Conforme os efeitos
produzidos ou não no Patrimônio Líquido, a Receita
Pública pode ser efetiva e não-efetiva.

e) A Receita Pública Efetiva é aquela em que os ingressos de
disponibilidades de recursos não foram precedidos de
registro de reconhecimento do direito e não constituem
obrigações correspondentes e por isto alteram a situação
líquida patrimonial.

QUESTÃO 9.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O principal indicador do balanço patrimonial para os entes
públicos é o que mede o superávit financeiro, fonte de
recursos financeiros livres para abertura de créditos
adicionais.

b) Os créditos adicionais se classificam em: suplementares,
especiais e extraordinários.

c) O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de
acordo com as especificações constantes da lei de
orçamento e dos créditos adicionais.

d) De acordo com o artigo 40 da Lei n. 4.320/64, os créditos
adicionais são autorizações de despesa computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

e) O subsistema orçamentário registra a previsão
orçamentária, suas alterações (créditos adicionais) e sua
execução orçamentária.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Tributos extrafiscais não são instituídos com função
arrecadatória, mas para que o Estado cumpra a função de
controle da economia.

b) No que se refere às espécies de tributos, o Sistema
Tributário Nacional está estruturado de forma a permitir
ao Estado a cobrança de: impostos; taxas; contribuições
de melhoria e contribuições especiais.

c) Tributos fiscais: possuem função meramente
arrecadatória, visando ao financiamento das atividades do
Estado para garantir o aporte de recursos necessários ao
exercício de suas atividades.

d) Tributos parafiscais possuem função meramente
arrecadatória; contudo, a receita arrecadada destina-se
ao cumprimento de funções paralelas às funções típicas
do Estado.

e) Os tributos não podem ser criados e utilizados com
funções não arrecadatórias, sobretudo de intervenção na
economia.

A2 - DIREITO

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O princípio da eficiência preceitua que ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.

b) O princípio da impessoalidade está ligado à exigência de
que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional.

c) Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são
expressamente previstos na Constituição Federal e dizem
respeito ao dever de a Administração manter-se numa
posição de neutralidade em relação aos administrados,
ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas.

d) Pelo princípio da moralidade, a administração pública
deve manter plena transparência de todos os seus
comportamentos, inclusive prestando informações que
estejam armazenadas em seus bancos de dados de forma
ampla e irrestrita.
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e) O princípio da motivação determina que a autoridade
administrativa deve apresentar as razões que a levaram a
tomar uma decisão, pois quando atua representa
interesses da coletividade.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) É através do poder disciplinar que a Administração
escalona a função de seus órgãos, revê a atuação de seus
agentes e estabelece a relação de subordinação entre
seus servidores.

b) O dever que se atribui a todo agente público de realizar
suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento
funcional corresponde ao dever de probidade.

c) O poder hierárquico da Administração Pública é aquele
que permite que a autoridade administrativa puna as
infrações funcionais dos servidores e de todos que
estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da
Administração.

d) O poder discricionário é o que concede à Administração
Pública a liberdade de escolha da conveniência,
oportunidade e conteúdo do ato administrativo.

e) O poder vinculado é o poder conferido aos chefes do
Executivo para editar decretos e regulamentos com a
finalidade de oferecer fiel execução à lei.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Administração Pública direta é a estrutura que
representa a atuação direta do Estado por suas unidades
federadas, como a União, Estados, Municípios e Distrito
Federal.

b) Na descentralização de poderes não há vínculo
hierárquico entre a administração central e as entidades
que recebem a titularidade e a execução dos poderes.

c) As empresas públicas possuem personalidade jurídica de
Direito Público, integrantes da administração indireta que
exercem funções típicas do Estado.

d) Na desconcentração administrativa ocorre uma
distribuição interna de competências na mesma pessoa
jurídica.

e) Administração Indireta é aquela composta por entidades
com personalidade jurídica própria, que foram criadas
para realizar atividades de Governo de forma
descentralizada.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O motivo é o elemento do ato administrativo que
corresponde ao resultado que a Administração deve
alcançar com a prática do ato. O motivo é sempre
determinado por lei.

b) Revogação é a forma de desfazer um ato administrativo
válido, legítimo, mas que não é mais conveniente, útil ou
oportuno. Só pode ser realizada pela própria
administração.

c) A competência é o elemento do ato administrativo que
corresponde a situação de fato ou de direito que
determina ou autoriza a realização do ato administrativo.

d) A possibilidade de os atos administrativos poderem ser
executados pela própria Administração Pública
diretamente, independentemente de autorização dos
outros poderes, decorre do atributo da tipicidade.

e) Ato administrativo é a manifestação unilateral de
Administração Pública, atuando sob o regime de direito
privado, não se submetendo ao controle judicial.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Nos processos administrativos serão observados, entre
outros critérios, a adoção de formas simples, suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados.

b) Das decisões administrativas cabe recurso, em face de
razões de legalidade e de mérito.

c) O recurso administrativo não será conhecido quando
interposto por quem não seja legitimado.

d) Não está impedido de atuar em processo administrativo,
o servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou
administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro.

e) O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Administração poderá conceder título de propriedade
ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação,
quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da
Administração Pública, qualquer que seja a localização do
imóvel.

b) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a
repartição interessada, salvo por motivo de interesse
público, devidamente justificado.

c) Nos casos em que couber convite, a Administração
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a
concorrência em suas licitações.

d) Qualquer modificação no edital exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

e) Segundo a Lei 8666/1993, a licitação é inexigível nos casos
de guerra ou grave perturbação da ordem.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A outorga é uma modalidade de descentralização onde
ocorre a transferência para terceiros da titularidade e da
execução do serviço público.

b) Os bens públicos são regidos por regime jurídico de
Direito Público, assegurando ao patrimônio público
atributos especiais e que exorbitam o Direito Privado.

c) Segundo o Princípio da Continuidade, o serviço público
não deve sofrer interrupção, isto é, sua prestação deve
ser contínua para evitar que a paralisação provoque
prejuízo ao usuário.
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d) Concessão é a delegação, a título precário, mediante
licitação da prestação de serviços públicos feita pelo
poder concedente, a pessoa que demonstre capacidade
de desempenho por sua conta e risco.

e) A imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a
inalienabilidade são considerados atributos dos bens
públicos.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  administrados  tem  direito  perante  a  administração
pública, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, de
fazer-se  assistir,  obrigatoriamente,  por  advogado,  salvo
quando  a  representação  for  dispensada,  por  força  de  lei.
II.  Os  atos  administrativos  não  precisarão  ser  motivados
quando decorram de reexame de ofício.
III.  O processo administrativo só poderá iniciar-se  de ofício
para  apuração  de  fatos  com  indícios  graves  de  infração
administrativa.
IV. As provas obtidas por meios ilícitos só serão admitidas no
processo  administrativo  quando  estritamente  necessárias  à
defesa do interessado.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso
Nacional.

b) A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos da
Constituição Federal do Brasil.

c) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
d) Conceder-se-á mandado de injunção para a retificação de

dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo.

e) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos da Constituição Federal.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.

b) É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.

c) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, bem como o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical.

d) A Constituição Federal garante que ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

e) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,
em caso de crime comum, praticado antes da
naturalização, ou de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da
lei.

A3 - PORTUGUÊS

Declarações  racistas  de  Fernando Pessoa  reacendem a
discussão sobre a relação entre os artistas e suas obras

Causou estarrecimento em muita gente a descoberta de
um texto racista escrito pelo poeta Fernando Pessoa (1888
– 1935). A discussão correu as redes sociais depois que o
escritor Antonio Carlos Secchin reproduziu um trecho em
sua  página  no  Facebook.  O  estarrecimento  certamente
ficou  por  conta  da  contundência  das  frases  e  também
porque  Fernando  Pessoa  ocupa  um  imaginário  quase
e t é r e o  e  m í t i c o  d e n t r o  d a  c u l t u r a  o c i d e n t a l
contemporânea.  Para nós,  hoje,  é  difícil  aceitar  que um
artista do calibre do poeta português, que simplesmente
reescreveu  liricamente  a  empreitada  lusitana,  criou
complexos  heterônimos  e  se  tornou  um  dos  pilares  da
literatura e da língua portuguesa, fosse capaz de escrever
palavras tão assombrosas. [...]
Fernando Pessoa tinha 28 anos quando escreveu que “a
escravatura é lógica e legítima; um zulu ou um landim não
representa coisa alguma de útil neste mundo.” Anos mais
tarde, aos 32 anos, Pessoa escreveu que “a escravidão é lei
da vida, e não há outra lei, porque esta tem que cumprir-se,
sem revolta possível.  Uns nascem escravos, e a outros a
escravidão é dada.” E,  mesmo próximo de completar 40
anos, as ideias racistas ainda persistiam: “Ninguém ainda
provou que a abolição da escravatura fosse um bem social
(...) quem nos diz que a escravatura não seja uma lei natural
da vida das sociedades sãs?” [...]
O caso de Fernando Pessoa reacende a discussão sobre a
relação entre os escritores e suas obras e nos faz refletir o
quanto  suas  biografias  podem  nos  influenciar  como
leitores. Mesmo considerado um grande gênio pela crítica,
não se pode esquecer que Fernando Pessoa é fruto de um
país colonialista, ou seja, ele está inserido na longa tradição
lusitana de exploração colonial. [...]
É doloroso descobrir que um ícone literário tenha um lado
tão sombrio. Portanto, o nosso desafio como leitores é o de
sabermos separar a obra do autor, pois antes de ser poeta,
Fernando  é  humano  com  toda  a  complexidade  e
contradição que ele carrega.  A indignação e a decepção
com o literato é válida e necessária porque nos aproxima
dele e nos afasta daquela figura mítica e sobrenatural, ao
mesmo tempo em que resgata a humanidade que há em
nós  ao  refutarmos  seus  textos  racistas  e  misóginos.  A
discussão foi posta, mas não percamos de vista a literatura.
Guimarães Rosa já cantava essa pedra: “Às vezes,  quase
sempre, um livro é maior que a gente”.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2016/01/d
eclaracoes-racistas-de-fernando-pessoa-reacendem-a-
discussao-sobre-a-relacao-entre-os-artistas-e-suas-
obras-4952826.html)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA
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a) Os termos “contemporânea” e “legítima” são acentuados
pelo mesmo motivo.

b) Os termos “página” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

c) Os termos “próximo” e “lógica” são acentuados pelo
mesmo motivo.

d) Os termos “lógica” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

e) Os termos “literário”, “legítima” e “página” são
acentuados pelo mesmo motivo.

QUESTÃO 22.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “Para nós, hoje,”, as vírgulas intercalam um marcador
temporal.

b) As aspas usadas no trecho: “a escravatura é lógica e
legítima; um zulu ou um landim não representa coisa
alguma de útil neste mundo”, destacam uma citação de
Fernando Pessoa.

c) No fragmento: “colonialista, ou seja, ele”, as vírgulas
intercalam um recurso coesivo.

d) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula
antecede uma conjunção final.

e) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula precede
um elemento conector.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Fernando é humano”, há um verbo de
ligação.

b) No fragmento: “ele está inserido”, o verbo “estar” indica
ação.

c) Em: “a escravidão é dada”, o verbo “ser” está flexionado.
d) Em: “a escravatura é lógica e legítima”, existe verbo de

ligação.
e) Em: “é difícil aceitar que...”, o verbo “ser” possui um

sujeito oracional.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “o nosso desafio”, o pronome “nosso” convida o
leitor para uma reflexão.

b) Em: “aproxima dele”, ocorre o ligamento entre a
preposição “de” e o pronome “ele”.

c) No fragmento: “é o de sabermos”, o artigo tem função de
pronome demonstrativo.

d) No fragmento: “ele está inserido”, há um pronome
possessivo.

e) No trecho: “e nos afasta”, o pronome oblíquo insere o
leitor na enunciação.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa

reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) A oração reduzida: “Mesmo considerado um grande gênio
pela crítica”, tem valor semântico concessivo.

b) Em: “quando escreveu que...”, o conectivo “quando” tem
valor temporal.

c) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor concessivo.

d) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor explicativo.

e) No trecho: “e se tornou um dos pilares”, a conjunção “e”
tem valor aditivo.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA

a) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de substantivo.

b) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor prepositivo.

c) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de advérbio.

d) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de adjetivo.

e) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de pronome relativo.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Mesmo se caracterizando como uma notícia, o texto
veicula um ponto de vista.

b) No texto, coexistem argumentação e exposição.
c) O texto lido possui uma relação intertextual clara com

escritos de outras fontes.
d) A injunção é a composição básica do texto lido.
e) A argumentação é uma das sequências tipológicas do

texto.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) O termo “refutar” tem o sentido de “reprovar”, “rejeitar”.
b) Causar “estarrecimento”, no contexto, é causar

“espanto”.
c) País “colonialista” faz referência a uma nação

“colonizada”.
d) A palavra “etéreo” refere-se a algo que não faz parte da

existência material.
e) Textos “misóginos” são escritos com repulsa ou aversão

ao sexo oposto.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA
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a) O texto mostra que a relação leitor-obra pode sofrer
influência da biografia do autor.

b) Apesar dos escritos racistas, o autor do texto aconselha o
leitor a reconhecer que Fernando Pessoa estava inserido
em um contexto histórico.

c) Segundo o texto, pelo fato de Fernando Pessoa ocupar
um espaço transcendental no imaginário da cultura
ocidental contemporânea, os escritos racistas deixaram
algumas pessoas abismadas.

d) O texto acentua o caráter racista dos textos de Fernando
Pessoa, conferindo-lhes um caráter de originalidade e
aceitação do fato como prática legal e vigente, hoje.

e) O texto adverte que um desafio para o leitor é saber
realizar a separação entre obra e autor.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa

reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Deve-se à relação
autor-obra toda a polêmica em torno de Fernando”.

b) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: "Referiu-se às
leitoras de Fernando Pessoa”.

c) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “À noite, despeço-
me do sono”.

d) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado pelo mesmo motivo que em: “Deixou tudo às
claras”.

e) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Contou a todas às
pessoas acerca das obras”.


