
CÂMARA DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EM 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 - ESPECÍFICAS - TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

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

a) O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da
Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor
do Ativo e o valor do Passivo.

b) Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada
a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa
determinada data, a posição patrimonial e financeira da
Entidade.

c) Ativo compreende os bens, os direitos e as demais
aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes
de gerar benefícios econômicos futuros, originados de
eventos ocorridos.

d) O subgrupo do ativo denominado Investimentos
compreende o leque de bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

e) Ativo compreende os bens, os direitos e as demais
aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes
de gerar benefícios econômicos futuros, originados de
eventos ocorridos.

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

a) As demonstrações contábeis são normalmente
preparadas no pressuposto de que a entidade continuará
em operação no futuro previsível.

b) O Princípio da Entidade afirma que o patrimônio da
Entidade, na sua composição qualitativa e quantitativa,
depende das condições em que provavelmente se
desenvolverão as operações da Entidade.

c) As demonstrações contábeis objetivam apresentar os
resultados da atuação da Administração na gestão da
entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto
aos recursos que lhe foram confiados.

d) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda
nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis
através do ajustamento da expressão formal dos valores
dos componentes patrimoniais.

e) O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer
informações sobre a posição patrimonial e financeira, o
desempenho e as mudanças na posição financeira da
entidade, que sejam úteis a um grande número de
usuários em suas avaliações e tomadas de decisão
econômica.

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

a) Perícias judicias ou extrajudiciais, revisão de balanços e de
contas em geral, e quaisquer outras atribuições de
natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
contabilidade são considerados trabalhos técnicos de
contabilidade.

b) O profissional contábil deve atuar com integridade,
objetividade e independência, seus serviços devem ser
desempenhados com competência, diligencia e descrição.

c) O profissional de contabilidade deve exercer a profissão
com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação
vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou
empregadores, sem prejuízo da dignidade e
independência profissionais.

d) O Contabilista poderá transferir parcialmente a execução
dos serviços a seu cargo a outro contabilista, mantendo
sempre como sua a responsabilidade técnica.

e) O contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou
árbitro, deverá realizar interpretações tendenciosas sobre
a matéria que constitui objeto de perícia, mantendo
absoluta parcialidade na elaboração do respectivo laudo.

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

a) Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor vir a
emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre
demonstrações contábeis significativamente incorretas.

b) O auditor dever emitir parecer com ressalvas quando
verificar que as demonstrações contábeis estão incorretas
ou incompletas, em tal magnitude que impossibilite a
emissão do parecer com abstenção de opinião.

c) Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos e
apontamentos com informações e provas coligidas pelo
auditor, preparados de forma manual, por meios
eletrônicos ou por outros meios, que constituem a
evidência do trabalho executado e o fundamento de sua
opinião.

d) Os testes de observância utilizados na auditoria externa
visam à obtenção de razoável segurança de que os
procedimentos de controle interno estabelecidos pela
administração estão em efetivo funcionamento e
cumprimento.

e) A auditoria externa é aquela desenvolvida por um
profissional capacitado que não possui vínculo
empregatício com a empresa, podendo também ser
chamada de auditoria independente.

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

a) O relatório da Auditoria Interna deve ser apresentado a
quem tenha solicitado o trabalho ou a quem este
autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do
seu conteúdo.

b) O planejamento do trabalho da Auditoria Interna
compreende os exames preliminares das áreas,
atividades, produtos e processos, para definir a amplitude
e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.

c) Os testes substantivos visam à obtenção de evidência
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelos sistemas de informação da entidade.

d) Os procedimentos da Auditoria Interna constituem
exames e investigações, incluindo testes de observância e
testes substantivos, que permitem ao auditor interno
obter subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões e recomendações à administração da
entidade.
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e) A Auditoria Interna deve assessorar a administração da
entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros,
devendo sempre que detectar quaisquer indícios ou
confirmações de irregularidades avisar a todos da
instituição a respeito, utilizando-se de todos os meios
disponíveis de comunicação para isso.

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

a) O perito-contador e o perito-contador assistente utilizar-
se-ão dos meios que lhes são facultados pela legislação e
das normas concernentes ao exercício de sua função, com
vista a instruírem o laudo pericial contábil ou parecer
pericial contábil com as peças que julgarem necessárias.

b) A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial e a
arbitral, é de competência exclusiva de Contador
registrado em Conselho Regional de Contabilidade.

c) Os procedimentos de perícia contábil visam a
fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo
pericial contábil ou parecer pericial contábil e abrangem
exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento,
mensuração, avaliação e certificação.

d) A indagação é um procedimento de perícia contábil que
objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa
ou fato, de forma circunstancial.

e) A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo
pericial contábil ou parecer pericial contábil o que está
oculto por quaisquer circunstâncias.

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

a) Segundo o princípio da não afetação de receitas, todas as
receitas orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa
Único do Tesouro, sem qualquer vinculação em termos de
destinação.

b) De acordo com o princípio da universalidade, a lei
orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária
ou financeira. Ou seja, dela deve ser excluído qualquer
dispositivo estranha à estimativa de receita e à fixação de
despesa.

c) A Lei Orçamentária Anual é elaborada pelo Poder
Executivo e obedece a Lei de Diretrizes Orçamentárias
estabelecendo a programação das ações a serem
executadas para alcançar os objetivos determinados, cujo
cumprimento se dará durante o exercício financeiro.

d) A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e
da despesa de forma a evidenciar a política econômica,
financeira e programa de trabalho do governo,
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.

e) Orçamento público é um instrumento de planejamento
governamental em que constam as despesas da
administração pública para um ano, em equilíbrio com a
arrecadação das receitas previstas.

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

a) Despesa Pública pode ser definida como o gasto ou o
dispêndio de bens por parte dos entes públicos para
criarem ou adquirirem bens ou prestarem serviços
susceptíveis de satisfazer necessidades públicas.

b) As receitas de capital são aquelas que alteram o
patrimônio duradouro do estado, como por exemplo,
aquelas provenientes da observância de um período ou
do produto de um empréstimo contraído pelo estado a
longo prazo.

c) Despesas de capital são as que o Estado faz, durante um
período financeiro, em bens consumíveis, ou que vão se
traduzir na compra de bens consumíveis.

d) A arrecadação das receitas orçamentárias carece de
autorização legislativa e a realização desta receita se
vinculará à execução do orçamento.

e) As Receitas públicas são todos os recursos obtidos
durante um dado período financeiro para a satisfação das
despesas públicas a cargo de um ente público.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os créditos extraordinários destinam-se ao reforço de
uma dotação orçamentária já existente.

b) O excesso de arrecadação, o produto de operações de
crédito autorizadas em lei e o superávit financeiro são
considerados fontes hábeis de recursos para cobrir a
abertura de créditos adicionais.

c) Os créditos extraordinários, decido ao seu caráter de
urgência, não necessitam de autorização legislativa prévia
para sua abertura e nem indicação da fonte de recursos.

d) Os créditos extraordinários são abertos por decreto do
Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento
ao Poder Legislativo.

e) Créditos adicionais são autorizações de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do
Orçamento.

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

a) As contribuições de melhoria se originam de obras
públicas que impliquem valorização do imóvel do
contribuinte.

b) O empréstimo compulsório é um tributo instituído para
fazer frente a despesas extraordinárias decorrentes de
calamidade pública ou guerra, bem como para
investimento público de caráter relevante e urgente,
sendo a arrecadação vinculada a estas finalidades.

c) As taxas podem ter base de cálculo própria dos impostos.
d) Taxas são tributos cobrados em razão do exercício do

poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição.

e) Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária
identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte.

A3 - MATEMÁTICA - TÉCNICOS

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
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a) Átila leu um livro em 6 dias, lendo 12 páginas por dia. Se
tivesse lido 9 páginas por dias, teria concluído a leitura
desse livro em 10 dias.

b) José comprou um produto e obteve um desconto de 17%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$
350,00, José deverá pagar R$ 295,50 pelo produto.

c) A raiz quadrada de 144 multiplicada pela raiz quadrada de
25 corresponde a 90.

d) Um grupo de 30 pessoas precisa de 25 dias para
reflorestar uma área devastada. Seria, então, necessário
70 pessoas, com este mesmo rendimento, para reflorestar
esse área em 10 dias.

e) Janaína aplicou o capital de R$ 1.800,00 a uma taxa de 2%
ao mês durante 14 meses pelo regime de juros simples.
Ao final do período Janaína obterá R$ 504,00 de juros.

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

a) João comprou um produto importado por 121 dólares.
Considerando que na época o valor do Dólar era de R$
1,17, podemos afirmar que João gastou R$ 141,57.

b) Carine comprou um batom que custava R$ 19,25.
Sabendo que Carine pagou com uma nota de R$ 10,00 e
duas notas de R$ 5,00, pode-se dizer que Carine recebeu
R$ 0,65 de troco.

c) Josenildo abasteceu sua moto com R$ 25,00 de gasolina.
Sabendo que ele só possuía moedas de cinquenta
centavos para pagar, pode-se dizer que ele utilizou 45
moedas para pagar o combustível.

d) Rafael comprou um produto importado por 160,25
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 2,00, pode-se afirmar que Rafael gastou R$ 340,40.

e) José comprou uma caixa com latas de azeite importado
por 200 dólares. Considerando que na época o preço do
Dólar era R$ 3,60, pode-se afirmar que José gastou R$
700,00 com a compra.

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

a) Se Matilde possui doze moedas de R$ 0,50, três moedas
de R$ 0,25, nove moedas de R$ 0,10 e cinco moedas de
R$ 0,05, pode-se dizer que Matilde possui um total de R$
R$ 7,00 em moedas de real.

b) Leonardo deseja comprar um produto que custa 190
euros e possui apenas 700 reais para gastar.
Considerando que o valor do Euro corresponde a R$ 3,50,
então, pode-se dizer que Leonardo não possui dinheiro
suficiente para efetivar a compra.

c) José comprou um produto importado por 120,10 euros.
Considerando que na época o valor do Euro era de R$
3,20, pode-se afirmar que José gastou R$ 384,32.

d) Marina foi ao shopping e decidiu comprar uma blusa
nova. Se a blusa custava R$ 125,60 e Marina pagou a
blusa sem receber troco, é possível dizer que ela utilizou
uma nota de R$ 100,00, uma nota de R$ 25,00, uma
moeda de R$ 0,25 e duas moedas de R$ 0,10.

e) Lenita comprou um sorvete por R$ 1,55. Se ela não
recebeu troco e utilizou apenas três moedas, pode-se
dizer que Lenita pagou o sorvete com uma moeda de um
real e duas de vinte e cinco centavos.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A idade de Leonardo é 16% maior que a idade da sua irmã
Joana.  Sabendo que Joana tem 25 anos,  pode-se dizer que
Leonardo possui 27 anos de idade.
II. Aplicando R$ 650,00 na poupança o valor dos juros em um
mês seria  de R$ 10,00.  Caso seja  aplicado R$ 6.800,00 no
mesmo mês, o valor dos juros será de R$ 121,00.
III. Rafael comprou um carro cuja parcela sofreu um acréscimo
de 15%. Considerando que a parcela anterior do carro era de
R$ 304,00, Rafael passará a pagar R$ 353,90 de parcela.
IV. Sabendo que um capital de R$ 1.000,00 aplicado em regime
de juros simples a uma taxa de 2% ao mês rendeu em um dado
período R$ 120,00, pode-se dizer que o período de tempo da
aplicação corresponde a 4 meses.
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 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Um tanque cujas medidas são 2,50 metros de
comprimento 1,50 metro de largura e 1,80 metro de
altura pode comportar até 6.750 litros de água.

b) A distância entre dois municípios, nos Estados Unidos, é
65 milhas. Sabendo que uma milha terrestre vale,
aproximadamente, 1,609 km, então, os municípios ficam a
106,407 km de distância.

c) Adolfo deseja colocar azulejo na parede de sua casa, que
possui 8 metros de comprimento por 4m metros de
largura. Considerando que os azulejos utilizados têm
formato de quadrado cujo lado mede 200 milímetros,
Adolfo precisará gastar 800 azulejos para realizar essa
tarefa.

d) Caminhando de casa até a academia, Jacob contou nove
quarteirões inteiros. Se na cidade de Jacob os quarteirões
possuem 89 decímetros, então ele precisa percorrer 80,1
metros para realizar esse percurso.

e) Se um paralelepípedo possui de 6 cm de comprimento, 4
cm de largura e 3 cm de altura, então pode-se afirmar que
ele possui 72 cm³ de volume.

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

a) Um trabalhador devia fazer uma escavação de 8 m por 2
m por 3 m. Por problemas de saúde só pode fazer metade
do serviço. Pode-se dizer que ele escavou 24.000 dm³.

b) Um joalheiro fabricou 60 brincos, em cada um deles
utilizou 12,85 gramas de ouro. Pode-se dizer que esse
joalheiro utilizou 7,17 quilos de ouro para produção
desses brincos.

c) Um fio de arame possui 81 hectômetros de comprimento.
Sabendo que esse fio será distribuído uniformemente
entre 90 casas, então cada casa receberá 8.100
centímetros de fio.
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d) Karlene viajará para outra cidade, mas só poderá levar
consigo uma bagagem de até 24 quilos. A mala de Karlene
já está com metade do peso permitido e ela deseja levar
consigo seus sapatos preferidos. Se cada par de sapatos
dela possui em média 750 gramas, então a garota só
poderá levar 12 pares de sapatos.

e) Bianca preparou 2,5 quilos de massa para fazer bolinhos.
Se cada bolinho receber 25 gramas dessa massa, então
pode-se dizer que Bianca só poderá produzir 150
bolinhos.

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

a) Em um depósito de 8 m por 3 m por 2m, colocaram-se 60
caixotes iguais. Sabendo que o depósito ficou repleto de
caixotes, então pode-se dizer que cada caixote possui 600
dm³ de volume.

b) Uma indústria produz 198 decalitros de vinho por dia.
Essa produção é distribuída em garrafas de 480 mililitros.
Então, pode-se dizer que são usadas 4.125 garrafas por
dia.

c) Uma indústria produz 28 hectolitros de suco por dia. Essa
produção é distribuída em garrafas de 140 mililitros.
Então, pode-se dizer que são usadas 2.400 garrafas de
suco por dia.

d) Uma lata de refrigerante tem capacidade de 0,36 litro. Se
Geovana estabeleceu que tomará até 1,8 litro de
refrigerante por semana, então pode-se dizer que ela
poderá beber até sete latas de refrigerante.

e) Admita que um reservatório tem volume interno de 12 m³
e começou a ser cheio em determinado momento por
duas torneiras que despejavam água a uma vazão de 10
litros por minuto cada uma. Nessas condições, pode-se
afirmar que o reservatório foi totalmente cheio após 12
horas de abertas as torneiras.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O produto de 25 vezes 12 corresponde a quatro vezes o
número 75.

b) Em uma fila de teatro com 27 assentos foram arrecadados
1.215 reais. Se todos os assentos possuem o mesmo valor,
pode-se afirmar que o ingresso do teatro custa 47 reais.

c) Certa pessoa tem três dívidas a pagar. A primeira no valor
de 256 reais, a segunda no valor de 378 reais e a terceira
no valor de 1.426 reais. Se ela deseja pagar o total das
dívidas com desembolsos iguais em quatro meses, então
terá que pagar mensalmente o valor de 551 reais.

d) Renata é 21 anos mais nova do que Romero. Romero é 13
anos mais velho do que Rita. Rita tem 31 anos. Então, a
soma das idades dos três é 96 anos.

e) Faz 39 dias que uma coelha deu a luz a uma ninhada.
Sabemos que filhotes de coelho só abrem os olhos depois
de 12 dias de nascido, pode-se afirmar que os coelhinhos
abriram os olhos há 29 dias.

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

a) Se Ana tivesse 27 lápis de cor a mais do que tem, teria 123
lápis. Considerando que a quantidade de lápis que Juca
possui excede ao de Ana em 26 unidades, pode-se dizer
que Juca possui 212 lápis de cor.

b) Numa indústria de cerâmica, foram produzidas 3.870
lajotas num dia. Essas lajotas foram colocadas em caixas
que comportam 15 dessas lajotas. Nessas condições,
pode-se afirmar que a indústria produziu 285 caixas de
lajotas.

c) O resultado da multiplicação de dois números é 720. Se o
menor número é 16, pode-se dizer que o segundo
número é 45.

d) Lucas viajou para Fernando de Noronha e gastou no
primeiro dia de viagem 1.200 reais. No segundo dia
gastou a metade do primeiro e no terceiro despendeu a
soma dos gastos nos dois primeiros dias. Pode-se dizer
que Lucas gastou em três dias 3.060,00 reais.

e) Em uma cartela de ovos são colocadas duas dúzias e meia
de ovos. Se um supermercado possui 20 prateleiras
contendo cada uma delas 12 cartelas de ovos iguais a
essa, então, pode-se dizer que o supermercado tem para
vender 7.450 ovos.

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

a) Fabíola comprou uma blusa, uma calça e um sapato. A
calça custou três vezes o valor da blusa e o sapato custou
duas vezes o valor da calça. Se a calça foi 96 reais e
Fabíola recebeu um desconto de 15 reais no valor final a
pagar, então ela teve que desembolsar 309 reais com as
compras.

b) Anastácia tem a mesma idade de Marluce. Lúcio tem a
metade da idade de Marluce. Se Marluce tem 32 anos,
então a soma das idades de Anastácia e Marluce divido
pela idade de Lúcio resulta em 6.

c) Em uma caixa são colocadas duas dúzias de azeites.
Sabendo-se que um supermercado tem a venda 320
caixas como essas, então, pode-se dizer que no
supermercado estão à venda 7.860 azeites.

d) O número que se deve somar a 250 para se obter 12
vezes o valor de 46 corresponde ao número 203.

e) Para pagar sua geladeira nova, Murilo deu 350 reais de
entrada e deverá pagar o restante em nove prestações
iguais de 125 reais. Então, pode-se dizer que a geladeira
custou 1.475,00 reais.

A2 - PORTUGUÊS - TÉCNICOS

Ética no trabalho

Ética é o conjunto de regras que orientam as pessoas a
t e r e m  u m  c o m p o r t a m e n t o  q u e  c o r r e s p o n d a
adequadamente dentro de uma sociedade, com o objetivo
de dar limites, valorizar e dar respeito ao indivíduo e suas
relações.
Um grupo social, esteja ele inserido em qualquer tipo de
organização,  deve resguardar-se e valer-se da ética para
manter as relações saudáveis. Nessa perspectiva, a ética no
trabalho  é  uma  prática  que  deveria  ser  normalmente
adotada por todos, já que os comportamentos inaceitáveis
ferem e mexem com as pessoas, prejudicando-as direta e
indiretamente.
Algumas pessoas não entendem completamente a relação
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homem x mercado de trabalho e, sem pensar muito nisso,
cometem faltas graves que as comprometem rapidamente
nesse contexto.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/etica_profissio
nal.htm)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA

a) No fragmento: “inserido em qualquer tipo de
organização”, a preposição “em” é exigida pelo termo
"organização", que o sucede.

b) No fragmento: “algumas pessoas”, existe a ligação de
termos por preposição.

c) No trecho: “entendem completamente a relação”, a
palavra “relação” é um adjetivo que caracteriza um termo
posposto.

d) No trecho: “adotada por todos”, a palavra “por” é um
substantivo.

e) Em: “conjunto de regras”, a palavra “de” é uma
preposição.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA

a) No fragmento: “esteja ele inserido”, também é
pertinente, segundo a gramática normativa, o uso da
forma verbal “estejemos”, no lugar de “esteja”.

b) No trecho: “Algumas pessoas não entendem...”, o verbo
“entender” possui uma desinência que indica a segunda
pessoa do plural (vós).

c) No trecho: “Ética é o conjunto...”, a palavra “é” refere-se
ao verbo “estar”, flexionado na segunda pessoa do
singular.

d) No trecho: “dar limites, valorizar e dar respeito”, existem
verbos no infinitivo.

e) No fragmento: “que orientam as pessoas”, o verbo
“orientar” se apresenta na forma nominal gerúndio.

QUESTÃO 23.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA

a) Há, no texto, a explicitação de que a ética é uma disciplina
do campo da filosofia.

b) O texto afirma que a ética é um conjunto de leis que
busca depreciar o indivíduo e suas relações ao invés de
dar-lhe respeito.

c) Mostra-se, no texto, que algumas pessoas não
compreendem totalmente a relação homem x mercado
de trabalho.

d) O texto mostra que algumas pessoas cometem faltas
graves que as comprometem no contexto empresarial
porque elas são perspicazes e entendem perfeitamente a
relação entre homem e mercado de trabalho.

e) Segundo o texto, apenas alguns grupos de trabalho
devem favorecer-se da ética.

A humanização do feminismo

A minha breve passagem pelo Sudão, país africano que se
constitui  como uma República  Fundamentalista  Islâmica,
considerado pela agência Reuters, em 2013, como o sexto
pior país do mundo em direitos das mulheres, despertou-
me para uma realidade até,  então, objeto de noticiários
impessoais.  Tratando-se  de  um  intercâmbio  jurídico,
tivemos  a  oportunidade  de  conviver  com  mulheres
sudanesas  advogadas  e  instruídas.  Porém,  ao  presenciar
uma médica deixar de jantar por não ter a liberdade, e nem
iniciativa,  para  pedir  novos  talheres  ao  garçom,  pude
concluir que, para a conquista e a manutenção dos direitos
das mulheres, a educação formal, por si só, não basta. É
preciso bem mais. [...]
(Adaptado. ARAÚJO, Maria Taciana Campos de. Disponível
e m :
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-huma
nizacao-do-feminismo-eflcx08nqoqyrk8auvokmwdou)

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) A conjunção “porém” tem valor semântico aditivo.
b) A conjunção “porém” tem valor semântico de finalidade.
c) A conjunção “porém” tem valor semântico de proporção.
d) A conjunção “porém” possui valor semântico de

explicação.
e) A conjunção “porém” possui valor semântico de oposição.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) No trecho: “... pela agência Reuters, em 2013, como...”, as
vírgulas cumprem o papel de isolar um verbo de ligação.

b) Em: “A minha breve passagem pelo Sudão, país africano
que se constitui como uma República Fundamentalista
Islâmica, considerado...” o enunciado entre vírgulas faz
referência a ao substantivo “passagem”.

c) No fragmento: “... pela agência Reuters, em 2013,
como...”, as vírgulas isolam um verbo de ação.

d) No trecho: “...noticiários impessoais.”, o ponto final foi
usado para encerrar o terceiro período do texto.

e) No trecho: “...noticiários impessoais.”, o ponto final foi
usado para encerrar o primeiro período do texto.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) Os termos “República” e “país” são acentuados pelo
mesmo motivo.

b) As palavras “agência” e “até” são acentuadas devido à
formação ditongal das paroxítonas.

c) Os termos “jurídico” e “médica” seguem a mesma regra
de acentuação gráfica.

d) As palavras “só”, “agência” e “país” são acentuadas
devido à formação de tritongo das paroxítonas.

e) Os vocábulos “médica”, “só” e “país” são paroxítonos
terminados em ditongo crescente. Por isso, receberam o
acento agudo.

QUESTÃO 27.
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Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) A autora do texto mostra uma posição favorável à
educação formal das mulheres como único meio de
garantia dos direitos individuais e coletivos no Sudão.

b) O texto mostra uma realidade vivenciada por mulheres de
todos os países africanos.

c) Ter presenciado uma situação vivenciada por uma médica
levou a autora do texto a concluir que, para a conquista e
a manutenção dos direitos das mulheres, a educação
formal, por si só, não basta.

d) O Sudão, de acordo com o texto, é considerado um dos
países africanos mais democráticos quando se trata do
direito de mulheres.

e) Segundo o texto, o Sudão foi considerado o pior país para
abrigar mulheres de origem islâmica.

Terrorismo

O  terrorismo  é  o  nome  dado  a  protestos  violentos
realizados  por  grupos  ou  indivíduos  que  objetivam
transformar  ordens  do  governo,  bem  como  o  próprio
governo,  por  meio  do  pânico,  gerando  decisões
precipitadas  e  radicais.
Nos dias atuais, o terrorismo é visto e praticado de forma
diferente  daquela  que se  manifestava  antigamente,  pois
exige planejamento, objetivos em foco, recursos financeiros
e a presença de guerreiros. Nesse contexto, acredita-se que
atos terroristas são financiados por pessoas bem sucedidas
que simpatizam com o movimento, por pessoas ligadas ao
governo que tentam secretamente destruir  algo e ainda
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Os terroristas
utilizam  explosivos,  gases  nocivos,  vírus,  bactérias,
materiais  radioativos,  armamentos  atômicos  e  ainda
sequestros  e  assassinatos.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/terrorism
o.htm

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No trecho: “gases nocivos”, a palavra “nocivos” é um
substantivo que designa uma pluralidade de seres.

b) No contexto, a palavra “terrorismo” é classificada como
um substantivo próprio, por estar grafada com letra inicial
maiúscula.

c) A palavra “indivíduos” é um substantivo flexionado no
plural.

d) A palavra “explosivos”, no texto, caracteriza o modo como
se dão os atos terroristas. Ou seja, é um verbo.

e) O termo “financiados” é um adjetivo que caracteriza o ato
de sigilo.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No fragmento: “protestos violentos”, o termo “violentos”
é uma conjunção que modifica um termo precedente.

b) No trecho: “o terrorismo é visto e praticado”, encontram-
se dois verbos no gerúndio.

c) O termo “guerreiros” é uma conjunção com valor
adversativo.

d) No fragmento: “o terrorismo é visto...”, há presença de
verbo de ligação.

e) No trecho: “que objetivam transformar ordens do
governo...”, o verbo “objetivar” é intransitivo.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No fragmento: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é uma conjunção
integrante.

b) No trecho: “pois exige planejamento”, o vocábulo “pois” é
uma preposição com valor semântico de oposição.

c) No trecho: “pois exige planejamento”, o vocábulo “pois” é
uma preposição com valor semântico adversativo.

d) No trecho: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é um verbo.

e) No trecho: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é um adjetivo modificador
do nome “terroristas”.
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RASCUNHO


