SAAE - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 27/08/2017

CARGO:

CONTADOR
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 20; Conhecimentos Gerais: Questões 21 a 25;
Língua Portuguesa: Questões 26 a 35; Matemática: Questões 36 a 40.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Julgue as afirmativas a seguir, que dizem respeito
a conceituação, objeto e campo de aplicação da
Contabilidade aplicada ao Setor Público descritos
nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público (NBCASP).
I - Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo
da ciência contábil que aplica, no processo gerador
de informações, os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Contábeis direcionados
ao controle patrimonial de entidades do setor
público.
II - O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é fornecer aos usuários informações
sobre os resultados alcançados e os aspectos de
natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade do setor público e
suas mutações, em apoio ao processo de tomada
de decisão; a adequada prestação de contas; e o
necessário suporte para a instrumentalização do
controle social.
III - O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é o patrimônio público.
IV - A função social da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público deve refletir, sistematicamente, no
ciclo da administração pública para evidenciar
informações necessárias à tomada de decisões,
à prestação de contas e à instrumentalização do
controle social.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e VI estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
______________________________________
02. De acordo com a Lei nº 8.666/93, assinale a
alternativa correta.
a) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto, tendo em
vista o valor estimado da contratação para obras
e serviços de engenharia até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais).
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação, tendo em vista o valor estimado da
contratação até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais).

c) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.
d) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
________________________________________
03. Segundo a Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), considere as
afirmativas a seguir:
I - A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotandose o regime de competência.
II - A despesa total com pessoal da União, em cada
período de apuração, não poderá exceder 40% da
receita corrente líquida.
III - A despesa total com pessoal dos Estados e
Municípios, em cada período de apuração, não
poderá exceder 50% de suas respectivas receitas
líquidas.
IV - Na distribuição do limite global de despesas com
pessoal, no Município cabe 6% para o legislativo e
54% para o Executivo.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e VI estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
04. De acordo com a Lei nº 4.320/64, as dotações
destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens de
capital já em utilização, serão classificadas como:
a) Despesas de Custeio.
b) Transferências Correntes.
c) Investimentos.
d) Inversões Financeiras.
________________________________________
05. De acordo com o disposto na Lei nº 4.320/1964
acerca do controle interno e externo, julgue os itens
a seguir.
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I - O controle da execução orçamentária, pelo Poder
Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade
da administração, a guarda e legal emprego dos
dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de
Orçamento.
II - Quando no Município não houver Tribunal
de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de
Vereadores poderá designar peritos contadores
para verificarem as contas do prefeito e sobre elas
emitirem parecer.
III - Compete aos serviços de contabilidade ou
órgãos equivalentes verificar a exata observância
dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada
unidade orçamentária, dentro do sistema que for
instituído para esse fim.
IV - As contas do Poder Executivo serão submetidas
ao Poder Judiciário, com parecer prévio do Tribunal
de Contas ou órgão equivalente.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
06. Determinada entidade do setor público
apresentou as seguintes despesas orçamentárias
realizadas no mês de dezembro de 2016 no Balanço
Financeiro:
Despesa

Valor

Pessoa Civil

112.000

Material de Consumo

54.000

Pensionistas

96.000

Equipamentos e Instalações

71.000

Material Permanente

45.000

Concessão de Empréstimos

101.000

Pessoal Militar

39.000

Amortização da Dívida Pública

28.000

O total das despesas correntes e de capital
realizadas no mês de dezembro de 2016 soma,
respectivamente:
a) 402.000 e 144.000.
b) 247.000 e 299.000.
c) 151.000 e 395.000.
d) 301.000 e 245.000.
07. No que diz respeito ao Relatório de Gestão
Fiscal previsto na Lei Complementar n.º 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), assinale a
alternativa correta.

a) É facultado aos Municípios com população
inferior a cinquenta mil habitantes optar por divulgar
semestralmente o Relatório de Gestão Fiscal.
b) O Relatório de Gestão Fiscal deverá ser emitido
mensalmente pelos titulares dos poderes e órgãos.
c) O Relatório de Gestão Fiscal apresentará os
demonstrativos da execução das despesas por
categoria econômica e grupo de natureza da
despesa, discriminando dotação inicial, dotação
para o exercício, despesas empenhada e liquidada,
no bimestre e no exercício.
d) O Relatório de Gestão Fiscal apresentará os
demonstrativos da execução das despesas por
função e sub função e as receitas por categoria
econômica e fonte, especificando a previsão inicial,
a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a
previsão a realizar.
________________________________________
08. São créditos adicionais, as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento. De acordo com a
Lei nº 4.320/64, são características dos créditos
adicionais suplementares:
a) os destinados às despesas urgentes e imprevistas,
em caso de guerra ou comoção intestina.
b) os destinados às despesas para as quais não
haja dotação orçamentária específica.
c) os destinados ao reforço de dotação orçamentária.
d) os destinados às despesas urgentes e imprevistas,
em caso de calamidade pública.
________________________________________
09. No que se refere às receitas públicas, suas
classificações e características, assinale a opção
correta.
a) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo os
impostos, as taxas e contribuições nos termos
da constituição e das leis vigentes em matéria
financeira, destinando-se o seu produto ao custeio
de atividades gerais ou específicas exercidas por
essas entidades.
b) São Receitas Correntes as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas e da conversão, em espécie,
de bens e direitos.
c) São Receitas de Capital as receitas tributárias, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial,
de serviços.
d) O Superávit do Orçamento Corrente resultante do
balanceamento dos totais das receitas e despesas
correntes constituirá item de receita orçamentária.
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10. De acordo com a Lei nº 4.320/64, a fase de
execução da despesa que consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor, tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito, é denominada:
a) Empenho.
b) Liquidação.
c) Ordem de Pagamento.
d) Licitação.
________________________________________
11. No que se refere ao conceito de dívida pública
mobiliária, assinale a alternativa correta.
a) Dívida pública representada por títulos emitidos
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil,
Estados e Municípios.
b) Compromisso financeiro assumido em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a
termo de bens e serviços e arrendamento mercantil.
c) Montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios
ou tratados e da realização de operações de crédito,
para amortização em prazo superior a doze meses.
d) Compromisso de adimplência de obrigação
financeira ou contratual assumida por ente da
Federação ou entidade a ele vinculada.
________________________________________
12. Segundo o Art. 2º da Lei nº 4.320/64, a Lei do
Orçamento conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômica
financeira e o programa de trabalho do Governo,
obedecidos os seguintes princípios:
a) Isonomia, Impessoalidade e Princípios da
Publicidade.
b) Impessoalidade, Universalidade e Anualidade.
c) Unidade, Universalidade e Anualidade.
d) Economicidade, Anualidade e Universalidade.
________________________________________
13. Em relação às finanças públicas e orçamentos,
assinale a assertiva correta.
a) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei que instituir o plano plurianual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária
e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
b) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá,
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes
e para as relativas aos programas de duração
continuada.

c) A lei orçamentária anual compreenderá as metas
e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
d) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
o orçamento fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
________________________________________
14. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde. Acerca das transferências
voluntárias, considere os itens a seguir:
I - Para a realização de transferências voluntárias,
não é exigida a existência de dotação específica.
II - São exigências para a realização de transferência
voluntária a comprovação, por parte do beneficiário,
de previsão orçamentária de contrapartida.
III - São exigências para a realização de transferência
voluntária, a comprovação, por parte do beneficiário
,de cumprimento dos limites constitucionais relativos
à educação, saúde e segurança.
IV - É vedada a utilização de recursos transferidos
em finalidade diversa da pactuada.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
15. A despesa total com pessoal em cada período
de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais estabelecidos na
Lei Complementar nº 101/2000 aplicados sobre
a receita corrente líquida. Considerando que
determinado Município no período de apuração,
apresentou o total da Receita Corrente Líquida
de R$ 162.000,00, assinale a alternativa que
representa o valor do limite máximo para a despesa
total com pessoal.
a) R$ 4.860,00 para o Poder Legislativo, incluído
o Tribunal de Contas do Município quando houver.
b) R$ 81.000,00 para o Poder Executivo.
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c) R$ 3.240,00 para o Poder Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Município quando houver e
R$ 71.280,00 para o Poder Executivo.
d) R$ 9.720,00 para o Poder Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Município quando houver e
R$ 87.480,00 para o Poder Executivo.
________________________________________
16. A respeito do Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM),
considere as afirmativas a seguir.
I - O Sistema Integrado de Administração Financeira
para Estados e Municípios (SIAFEM) é uma
solução para a execução orçamentária, financeira
e patrimonial, desenvolvida para apoiar os estados
e municípios no controle de suas finanças,
proporcionando maior transparência, confiabilidade,
rapidez e segurança.
II - Por meio do SIAFEM, o gestor possui uma visão
global do orçamento, garantindo que ele permaneça
de acordo com a Lei. Dessa forma, ao fim de cada
dia, a administração pode obter um balanço da
situação do estado ou município, trabalhando
preventivamente, sem ser surpreendida por alguma
discordância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
III - O desenvolvimento do SIAFEM originou-se no
Sistema de Administração Financeira do Governo
Federal, SIAFI.
IV - Por meio do SIAFEM é possível acompanhar
todo o trâmite da verba pública desde o momento
em que seu valor é consignado em orçamento até
a sua liberação.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e VI estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
17. Analise os dados do quadro abaixo de uma
entidade pública referente ao exercício financeiro
de X1.
Receitas e Despesas

Valor

Receita Prevista

R$ 122.000,00

Receita Arrecadada

R$ 118.000,00

Despesas Fixadas

R$ 122.000,00

Despesas Empenhadas

R$ 115.000,00

Despesas Pagas

R$ 94.000,00

De acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/64, o valor
das receitas e das despesas que pertencem ao
exercício financeiro de X1 são, respectivamente:

a) R$ 122.000,00 e R$ 94.000,00.
b) R$ 122.000,00 e R$ 115.000,00.
c) R$ 118.000,00 e R$ 94.000,00.
d) R$ 118.000,00 e R$ 115.000,00.
________________________________________
18. De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Marechal Cândido
Rondon, assinale a alternativa correta.
a) A nomeação é o ato de investidura do servidor em
cargo público e far-se-á em caráter efetivo, quando
decorrente da aprovação em concurso público ou
em Comissão, para cargos de confiança, declarados
em Lei de livre nomeação ou exoneração.
b) O servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório, com
duração de 01 (um) ano de efetivo exercício, durante
o qual sua adaptabilidade e capacidade para o
desempenho da função serão objeto de avaliação
obrigatória e permanente, para o desempenho da
função.
c) O servidor habilitado em concurso público
e empossado em cargo de carreira adquirirá
estabilidade no serviço ao completar 01 (um) ano
de efetivo exercício.
d) O prazo de validade do concurso público será
de até 02 (dois) anos, a contar da publicação
da homologação do resultado, prazo este
improrrogável.
________________________________________
19. Assinale a alternativa que preencha corretamente
a lacuna na frase abaixo:
“O armazenamento em nuvem (tipo dropbox, google
drive, onedrive) tem se difundido muito nos últimos
anos pois traz uma funcionalidade de acesso dos
arquivos do computador _________________ .”
a) unicamente no computador onde os arquivos
estão contidos.
b) para todas as pessoas do mundo, mesmo sem
permissão.
c) em qualquer local, para o dono da conta na
nuvem, e com quem este compartilhar.
d) em qualquer local, para qualquer pessoa mesmo
que não seja dono ou esteja sem permissão de
acesso.
________________________________________
20. Sabe-se que os hackers atacam diversos
computadores ao redor do mundo, o Malware
WannaCry, mostrou como é possível amedrontar
muitas pessoas com o sequestro digital de dados.
Este ataque tem feito com que muitas empresas
adotem ferramentas de segurança para se proteger
deste tipo de criminosos. Sabendo disso, assinale
a alternativa que contenha SOMENTE ferramentas
utilizadas para proteção digital dos computadores e
redes de uma empresa na internet.
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a) Software de antivírus e software de busca.
b) Software de firewall e software de antivírus.
c) Software de firewall e software de ftp.
d) Software de antivírus e software de pop.
QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
21. Leia a seguinte notícia sobre um recente episódio
relativo ao cenário político brasileiro, publicada
em julho deste ano, e assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna:
“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi
condenado, nesta quarta-feira (12/07), a 9 anos
e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro no caso do _____________. A
sentença do juiz Sergio Moro é a primeira contra o
petista no âmbito da Lava Jato”.
(Folha de São Paulo, 12/07/2017, com adaptações).

a) Impeachment.
b) Mensalão.
c) Ex-Prefeito Celso Daniel.
d) Tríplex de Guarujá.
________________________________________
22. A Constituição Federativa do Brasil apresenta
um conjunto de direitos e garantias fundamentais
aos brasileiros e estrangeiros residentes no país.
Analise as alternativas a seguir a assinale a que
NÃO apresenta um desses direitos e garantias:
a) Acesso à informação.
b) Liberdade de consciência e de crença.
c) Associação para fins paramilitares.
d) Livre manifestação do pensamento.
________________________________________

24. Analise a notícia jornalística a seguir e assinale
a alternativa que apresenta o nome do país latinoamericano em que tal situação tem ocorrido:
“A onda de protestos contra o presidente já deixou
um total de cem mortos em quatro meses, depois
da confirmação pelas autoridades do falecimento de
um menor de quinze anos nesta sexta-feira (21/07).
O Ministério Público informou que a vítima morreu
nos distúrbios ocorridos em uma manifestação no
setor de Pomona, estado de Zulia, durante greve
convocada pela oposição em todo o país, em
circunstâncias ainda não esclarecidas”.
(Agência Estado, 21/07/2017, com adaptações).

a) Argentina.
b) Chile.
c) Paraguai.
d) Venezuela.
________________________________________
25. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
“O movimento ________________, que diz
representar pais e estudantes contrários ao que
chamam de ‘doutrinação ideológica’ nas salas de
aula, existe há vários anos, mas recentemente
começou a provocar polêmica - desde que
Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e o
Congresso Nacional começaram a debater projetos
de lei inspirados no grupo. O objetivo do movimento
é especificar os limites da atuação dos professores,
impedindo que eles promovam suas crenças
particulares em sala de aula e denigram os alunos
que pensem de forma distinta”.
(G1, 03/08/2016, com adaptações).

23. Considere a seguinte descrição sobre um
problema social da atualidade e assinale a
alternativa que apresenta o nome do “jogo” que lhe
diz respeito:

a) Brasil Livre.
b) Escola Sem Partido.
c) Reforma do Ensino Médio.
d) União Nacional dos Estudantes.

“É uma iniciativa de criminosos que usam as redes
sociais para impor desafios macabros a crianças
e adolescentes, induzindo-os virtualmente até ao
suicídio. Um grupo de organizadores propõe aos
participantes, a maioria menores de 16 anos, uma
sequência de missões que envolvem isolamento
social, automutilação e suicídio”.

QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA

(Portal de Notícias G1, 18/07/2017, com adaptações).

a) Baleia Azul.
b) Elefante Branco.
c) Gato Preto.
d) Leão Amarelo.

Leia o texto a seguir e responda as questões 26 à 35.
O Melhor Amigo
(Fernando Sabino)

A mãe estava na sala, costurando. O menino
abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou
um passo para dentro e mediu cautelosamente a
distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo,
deu uma corridinha em direção de seu quarto.
– Meu filho? – gritou ela.
– O que é – respondeu, com o ar mais
natural que lhe foi possível.
– Que é que você está carregando aí?
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Como podia ter visto alguma coisa, se nem
levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou
ainda ganhar tempo.
– Eu? Nada…
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa.
Pronto: estava descoberto. Não adiantava
negar – o jeito era procurar comovê-la.Veio
caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe
o que estava carregando:
– Olha aí, mamãe: é um filhote…
Seus olhos súplices aguardavam a decisão.
– Um filhote? Onde é que você arranjou isso?
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe?
Sabia que não adiantava: ela já chamava o
filhote de isso. Insistiu ainda:
– Deve estar com fome, olha só a carinha que
ele faz.
– Trate de levar embora esse cachorro agora
mesmo!
– Ah, mamãe… – já compondo uma cara de
choro.
– Tem dez minutos para botar esse bicho na
rua. Já disse que não quero animais aqui em casa.
Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda
inventar uma amolação dessas.
O menino tentou enxugar uma lágrima, não
havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado:
A gente também não tem nenhum direito nesta
casa – pensava. Um dia ainda faço um estrago louco.
Meu único amigo, enxotado desta maneira!
– Que diabo também, nesta casa tudo é
proibido! – gritou, lá do quarto, e ficou esperando a
reação da mãe.
– Dez minutos – repetiu ela, com firmeza.
– Todo mundo tem cachorro, só eu que não
tenho.
– Você não é todo mundo.
– Também, de hoje em diante eu não estudo
mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada.
– Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com
a sua costura.
– A senhora é ruim mesmo, não tem coração!
– Sua alma, sua palma.
Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria
apelo: tinha dez minutos para brincar com seu novo
amigo, e depois… ao fim de dez minutos, a voz da
mãe, inexorável:
– Vamos, chega! Leva esse cachorro embora.
– Ah, mamãe, deixa! – choramingou ainda: –
Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta
vida.
– E eu? Que bobagem é essa, você não tem
sua mãe?
– Mãe e cachorro não é a mesma coisa.
– Deixa de conversa: obedece sua mãe.
Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A
mãe chegou a se preocupar: meninos nessa idade,
uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um
recalque, complexos, essa coisa.

– Pronto, mamãe!
E exibia-lhe uma nota de vinte e uma de
dez: havia vendido seu melhor amigo por trinta
dinheiros.
– Eu devia ter pedido cinquenta, tenho
certeza que ele dava - murmurou, pensativo.
(Disponível em: http://www.contioutra.com/o-melhoramigo-cronica-de-fernando-sabino/)

______________________________________

26. A partir da leitura do texto, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. O texto é essencialmente descritivo.
II. O texto reflete a fragilidade das relações
afetivas.
III. As tentativas do menino não são exageradas,
pois ele amava realmente o cachorro.
IV. A mãe mostrou-se preocupada por ter exigido
a saída do cachorro da casa.
a) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmações II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmações II, III e IV estão
corretas.
d) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
______________________________________
27. Sobre o trecho: “E exibia-lhe uma nota de
vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor
amigo por trinta dinheiros.”, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) O sinal de dois pontos introduz a explicação
sobre a origem do dinheiro recebido.
b) Quem comprou o cachorro foi o melhor amigo
do menino.
c) O autor usa a figura de ironia na expressão
“melhor amigo”.
d) A expressão “trinta dinheiros” representa o
valor total recebido.
______________________________________
28. No trecho: “O menino abriu a porta da rua,
meio ressabiado, arriscou um passo para dentro
e mediu cautelosamente a distância.”, são
adjuntos adverbiais:
a) meio, um passo, a distância.
b) ressabiado, cautelosamente, a distância.
c) dentro, cautelosamente, a distância.
d) meio, dentro, cautelosamente.
______________________________________
29. Assinale a alternativa em que o verbo é
intransitivo.
a) A senhora é ruim mesmo.
b) Todo mundo tem cachorro.
c) De hoje em diante eu não estudo mais.
d) Voltou para o quarto, emburrado.
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30. Assinale a alternativa correta quanto ao processo
de formação das palavras: corridinha, bonitinho,
carinha.
a) Derivação sufixal.
b) Justaposição.
c) Derivação parassintética.
d) Derivação prefixal.
___________________________________________
31. Assinale a alternativa em que a palavra “mãe”
exerce função de vocativo.
a) Que bobagem é essa, você não tem sua mãe?
b) A mãe chegou a se preocupar.
c) Tão bonitinho, não é, mãe?
d) Como a mãe não se voltasse para vê-lo.
___________________________________________
32. Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa
em que o sinal foi inserido de forma INCORRETA.
a) Seu melhor amigo foi entregue à uma pessoa
estranha.
b) O menino disse à mãe que queria muito o filhotinho.
c) Obedeça à sua mãe!
d) Inconsolável, o filho foi à sala insistir com a mãe.
___________________________________________
33. Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no modo imperativo.
a) Leva esse cachorro embora.
b) Um dia ainda faço um estrago louco.
c) Não havia lágrima.
d) Eu devia ter pedido cinquenta.
___________________________________________
34. De acordo com as regras do Novo Acordo
Ortográfico, assinale a alternativa em que as palavras
estão corretas quanto à acentuação.
a) Seqüência – idéia – herói.
b) Assembleia – estreia – paranoico.
c) Enjoo – ideia – joia.
d) Tranquilo – andróide – vôo.
___________________________________________
35. “A senhora é ruim mesmo, não tem coração!”
Assinale a alternativa que indica corretamente a figura
de linguagem empregada na frase destacada acima.
a) Ironia.
b) Hipérbole.
c) Cacofonia.
d) Pleonasmo.
QUESTÕES

36

A

40

-

37. Uma máquina de lavar louças é vendida à vista
por R$ 1500,00 ou a prazo com R$ 500,00 de entrada
mais três parcelas mensais iguais. Sabendo que a
loja cobra juros compostos de 2% a.m., o valor de
cada parcela é de aproximadamente:
a) R$ 324,40.
b) R$ 353,30.
c) R$ 379,15.
d) R$ 380,00.
________________________________________
38. Marcos comprou determinada quantidade de
arroz, consumindo 90g por dia. Se ele consumisse
60 g por dia, com a mesma massa comprada,
poderia consumir o arroz por mais 4 dias. A
quantidade de arroz comprada foi de:
a) 0,25 kg.
b) 0,47 kg.
c) 0,66 kg.
d) 0,72 kg.
________________________________________
39. Dos 600 alunos de um determinado colégio,
1/3 irão votar no candidato A para diretor e 1/5 irão
votar no candidato B. A fração de alunos que não
irão votar nesses dois candidatos é igual a:
a) 7 .
15
b) 3 .
7
c) 2 .
7
d) 8 .
9
________________________________________
40. Uma indústria de alimentos possui 10 máquinas
iguais que produzem juntas 2.000 doces em 5 horas.
Sabendo que a indústria recebeu uma encomenda
de 2.400 doces, porém, 2 dessas máquinas não
poderão ser utilizadas. O tempo para produzir a
nova encomenda será de:
a) 6h20min.
b) 6h50min.
c) 7h30min.
d) 7h50min.

MATEMÁTICA

36. Durante uma campanha de vacinação em uma
escola, 100 crianças foram vacinadas em um dia.
Sendo que 70 crianças tomaram a vacina A e 50
crianças tomaram a vacina B. O número de crianças
que tomaram as duas vacinas é igual a:
a) 20.
b) 30.
c) 40.
d) 50.
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