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INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÕES de 1 a 12
TEXTO:
Riqueza da língua
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Dominar a norma culta de um idioma é plataforma
mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas.
Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e
administradores que falam e escrevem certo, com lógica
e riqueza vocabular, têm mais chances de chegar ao
topo do que profissionais tão qualificados quanto eles,
mas sem o domínio da palavra.
Nas grandes corporações, os testes de admissão
concedem à competência lingüística dos candidatos,
muitas vezes, o mesmo peso dado à aptidão para
trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática.
Diversas pesquisas estabelecem correlações entre
tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação,
de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais,
de outro.
Como diz o lingüista britânico David Crystal, a
globalização e a revolução tecnológica da internet estão
dando origem a um “novo mundo lingüístico.” Entre os
fenômenos desse novo mundo, estão as subversões da
ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e
o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se
que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce
a consciência de que as línguas bem faladas, protegidas
por normas cultas, são ferramentas da cultura e também
armas da política, além de ser riquezas econômicas.
A comunicação por escrito se tornou mais ágil e
veloz, aproximando-se, nesse sentido, da fala. Até no
âmbito profissional, a objetividade está imperando. A
carta comercial que iniciava com a fórmula “vimos por
meio desta” é peça de museu. “Gêneros como a carta
circular ou o requerimento estão em extinção. O e-mail
absorveu essas funções.”, observa a lingüista Cilda
Palma. Ela constatou que a correspondência eletrônica
tornou a comunicação mais informal — e que essa
tendência foi mais longe na empresa privada. Observa
a pesquisadora: “Os correios ainda mantêm uma
infra-estrutura anacrônica, que exige fotocópias e
carimbos nos comunicados internos”.
Embora a língua sofra ataques deformadores diários
nos blogs e chats, a palavra escrita nunca foi usada tão
intensamente antes. Os mais otimistas apostam que
os bate-papos da garotada, travados com símbolos e
interjeições, hoje podem ser a semente de uma
comunicação escrita mais complexa, assim como o
balbuciar dos bebês denota a prontidão para a fala lógica
que seguirá. Pode ser. Seria ótimo que fosse assim.
Por enquanto, uma maneira de se destacar na carreira e
na vida é mostrar, nas comunicações formais, perfeito
domínio da tradicional norma culta do português. Vários
estudos demonstram a correlação positiva entre um bom
domínio do vocabulário e o nível de renda, mesmo que
não se possa traçar uma correlação direta e linear entre
uma coisa e outra. Além de conhecer as palavras, é
preciso que se tenha alguma coisa a dizer de forma lógica
e racional.

TEIXEIRA, Jerônimo. Riqueza da língua. Veja, São Paulo: Abril, ed. 2025,
ano 40, n.36, p.88-96, 12 set. 2007. Especial. Adaptado.
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Questão 1
Está sem suporte textual a afirmação da alternativa
01) O domínio do idioma impulsiona não só o crescimento
pessoal, mas também o profissional.
02) A ascensão profissional de um indivíduo está diretamente
relacionada com sua riqueza vocabular, assim como a
sua competência para absorver novas idéias e se
comunicar publicamente.
03) A língua portuguesa vem sofrendo transformações, como
reduções, acréscimos, o que a tem empobrecido e
enfraquecido nesses últimos anos, pondo-a em situação
de risco de extinção.
04) Um idioma, quando resguardado pelas normas cultas,
torna-se um bem de significativo valor cultural,
funcionando como instrumento facilitador de grandes
conquistas nos campos político e socioeconômico.
05) A globalização e a tecnologia, através da internet,
introduziram novas palavras e novos conceitos no
cotidiano das pessoas, contribuindo para a informalidade
da comunicação diária, com ocorrência de subvenções
ortográficas, o que, dentre outros fatores, serve para
reforçar a necessidade de se cuidar do padrão culto do
idioma.

Questão 2

A alternativa cuja afirmação traduz um ponto de vista do
autor do texto, sem o apoio do discurso de outros
enunciadores, é a
01) Um mundo lingüístico diverso do até então existente é fruto
da universalização e da tecnologia.
02) A linha de trabalho adotada pelos Correios não condiz mais
com as marcas características da época atual.
03) A falência de alguns gêneros escritos decorre da
objetividade e da informalidade da comunicação
eletrônica.
04) A escrita permeada de símbolos, que se processa, hoje,
entre os mais jovens, via internet, pode ser considerada
como origem de uma linguagem escrita mais difícil e
coerente no futuro.
05) A maior possibilidade de se atingir, hoje, o grau mais
elevado de uma carreira profissional é através do
domínio da norma padrão do idioma, além de uma boa
qualificação profissional.

Questão 3
A análise do último parágrafo permite inferir que o autor
do texto se revela
01) omisso quanto à interferência da comunicação eletrônica
no léxico da língua portuguesa.
02) entusiasta em relação aos “blogs” e “chats” porque as
pessoas passaram a usar bem mais a palavra escrita
do que o faziam antes.
03) contestador da relação entre domínio vocabular e nível de
renda, já que considera muito mais importante o
profissional ter algo a dizer lógica e racionalmente.
04) inclinado a aceitar a hipótese de ser a complexidade do
linguajar simbólico dos bate-papos eletrônicos um
prenúncio de uma linguagem mais densa posteriormente.
05) defensor de que há sempre uma estreita correlação entre
o poder aquisitivo e o repertório vocabular do indivíduo, um
demonstrativo de que saber se comunicar é algo
imprescindível no mundo dos negócios.

Questão 4
A idéia principal do texto se constrói, basicamente,
através das expressões indicadas na alternativa
01) Transformações lingüísticas / valorização da norma padrão /
importância do domínio lingüístico na vida profissional.
02) Ataques deformadores da língua / aumento da velocidade
na extinção de idiomas / informalidade lingüística.
03) Chances de galgar o topo de uma carreira / objetividade
na comunicação eletrônica / melhores salários.
04) Qualificação profissional / realização de pesquisas em
empresas / subversões ortográficas.
05) Demonstração de competência profissional / aptidão para
o trabalho / boa elocução.
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Questão 5

Questão 10
No texto, apresenta-se com a mesma regência que a
forma verbal destacada em “os testes de admissão
concedem à competência lingüística dos candidatos,
muitas vezes, o mesmo peso” (l. 8-10) a que aparece
em negrito no fragmento transcrito em

O texto revela, em seu desenvolvimento, a seguinte
estrutura:
01) Explicitação de um ponto de vista, abonação, expansão e
reiteração desse mesmo ponto de vista.
02) Apresentação de uma tese, rejeição dessa mesma tese,
formulação de uma nova tese e conclusão.
03) Desenvolvimento de uma narração, posicionamento
assumido em face do narrado, defesa desse mesmo
posicionamento e conclusão.
04) Segmento dissertativo introdutório, ilustração da opinião
manifesta, questionamento posterior dessa opinião,
sugestão de uma tese e conclusão.
05) Apresentação de uma tese, contradição na argumentação
apresentada e tentativa de contornar as declarações
dadas com o discurso de outros enunciadores.

Questão 6

A respeito do texto, é incoerente o que se declara sobre os termos transcritos na alternativa
01) “plataforma” (l. 1) e “topo” (l. 6) são palavras ressignificadas
no contexto em que se encontram.
02) “de um lado” (l. 14) e “de outro” (l. 15) estabelecem um confronto
de idéias no período a que pertencem.
03) “ferramentas” (l. 24), “armas” (l. 25) e “riquezas” (l. 25) mantêm
relação semântica com “a norma culta de um idioma”
(l. 1).
04) “Até” (l. 27) e “nunca” (l. 40) denotam, respectivamente, as
idéias de inclusão e de tempo/negação.
05) “Embora” (l. 39) e “mesmo que”(l. 51) estabelecem com
as orações a que se ligam diferentes relações.

Questão 7

O termo que expressa a idéia de quantidade está
destacado no fragmento transcrito na alternativa
01) “têm mais chances de chegar ao topo” (l. 5-6).
02) “a correspondência eletrônica tornou a comunicação mais
informal” (l. 33-34).
03) “essa tendência foi mais longe na empresa privada.”
(l. 34-35).
04) “Os mais otimistas apostam que os bate-papos da
garotada” (l. 41-42).
05) “hoje podem ser a semente de uma comunicação escrita
mais complexa” (l. 43-44).

Questão 8

01) “Diversas pesquisas estabelecem correlações entre
tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação”
(l. 12-13).
02) “a globalização e a revolução tecnológica da internet estão
dando origem a um ‘novo mundo lingüístico’.” (l. 16-18).
03) “Cresce a consciência de que as línguas bem faladas”
(l. 22-23).
04) “e que essa tendência foi mais longe na empresa privada.”
(l. 34-35).
05) “Vários estudos demonstram a correlação positiva entre
um bom domínio do vocabulário e o nível de renda”
(l. 49-51).

Questão 11
Possui o mesmo valor sintático que a oração em negrito
na frase “ Seria ótimo que fosse assim.” (l. 46) a
destacada no fragmento transcrito na alternativa
01) “Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e
administradores que falam e escrevem certo” (l. 3-4).
02) “A carta comercial que iniciava com a fórmula ‘vimos por
meio desta’ é peça de museu.” (l. 28-30).
03) “‘Os Correios ainda mantêm uma infra-estrutura
anacrônica, que exige fotocópias e carimbos nos
comunicados internos.’” (l. 36-38).
04) “assim como o balbuciar dos bebês denota a prontidão
para a fala lógica que se seguirá.” (l. 44-46).
05) “Além de conhecer as palavras, é preciso que se tenha
alguma coisa a dizer de forma lógica e racional.”
(l. 53-55).

Questão 12
É formada pelo mesmo processo de “infra-estrutura”
(l. 37) a palavra transcrita na alternativa
01) “riqueza” (l. 5).
02) “desapareça” (l. 22).
03) “ataques” (l. 39).

QUESTÕES de 13 a 20
TEXTO:
Muitos donos

Quanto aos recursos lingüísticos usados no texto, é
correto afirmar:
01) Em “à aptidão para trabalhar em grupo ou ao
conhecimento de matemática.” (l. 10-11), o termo “ou”
denota exclusão.
02) Na oração “Como diz o lingüista David Crystal” (l. 16),
o conectivo “Como” expressa conformidade.
03) Na frase “Estima-se que um deles desapareça a cada
duas semanas.” (l. 21-22), a partícula “se” é parte
integrante do verbo.
04) No fragmento “mesmo que não se possa traçar uma
correlação direta linear entre uma coisa e outra.” (l. 51-53),
o termo “entre” indica reciprocidade.
05) No trecho “é preciso que se tenha alguma coisa a dizer
de forma lógica e racional.” (l. 53-55), “que” tem valor
pronominal.
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Questão 9
A idéia de temporalidade está expressa no fragmento
transcrito em
01) “Entre os fenômenos desse novo mundo, estão as
subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas
de e-mails” (l. 18-20).
02) “Até no âmbito profissional a objetividade está imperando.”
(l. 27-28).
03) “‘Os Correios ainda mantêm uma infra-estrutura anacrônica’ ”
(l. 36-37).
04) “Seria ótimo que fosse assim.” (l. 46).
05) “mesmo que não se possa traçar uma correlação direta
e linear entre uma coisa e outra.” (l. 51-53).
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04) “bate-papos” (l. 42).
05) “balbuciar” (l. 45).
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O idioma é um campo minado. Domínio de todos,
de poucos, de ninguém. É matéria flutuante, gelatinosa,
difícil de equacionar. E está em litígio.
Há uma guerra surda pelo controle do seu território,
há braços erguidos por uma reforma agrária da
linguagem, que o idioma não é só mais latifúndio dos
gramáticos. Não o é, primeiro, porque talvez não tenha
algum dia sido, tal e qual ocorre com os dicionários, que
jamais detiveram a exclusividade sobre a certeza em
torno das palavras.
Não o é, tampouco, porque aumentou o número de
atores em disputa, muitos com densidade de exploração,
nem sempre com autoridade fundada em pesquisa direta,
que há boa informação reembalada após colheita em
obras de peso.
Lingüistas de diferentes matizes contestam cada
palmo de certeza normativa. Consultores de TV ou jornal,
legitimados pelo tempo de exposição, simulam o domínio
do terreno, que arrendaram, ante a negligência de alguns
lingüistas, ao menos aqueles que dão por menos a tarefa
de levar seus conhecimentos e pesquisas à comunidade.
Plantadores de curiosidades etimológicas assentam
suas enxadas. Lexicógrafos dividem a cerca com
dicionários amadores.
O circuito universitário detém, como poucas vezes
no país, um domínio, uma pluralidade e uma consistência
alcançada por sistemática pesquisa. Há hoje mais
segurança nas afirmações sobre os fenômenos
lingüísticos. E mais confronto intestino que real empenho
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30 na divulgação dos resultados da pesquisa a quem de
direito, os donos do idioma.
Pois cada um de nós é dono do idioma porque,
afinal, o somos de pequenininhos. A consciência da
linguagem não é reduto de especialistas, quem dera
35 fosse tão simples. O fato é que o espólio em disputa
não está só nas mãos dos professores de português —
os da ponta (sala de aula) e os de ponta (os
pesquisadores de pós-graduação). Nem nos consultórios
gramaticais da mídia, dos palestrantes de oficinas
40 empresariais ou das nem sempre relevantes teses
acadêmicas.
Há muitos níveis idiomáticos no cotidiano e é o
mergulho neles que nos habilita como falantes de distintas
situações de comunicação.
PEREIRA JÚNIOR, Luiz Costa. Muitos donos. Língua portuguesa, São
Paulo: Segmento, ano II, n. 17, p. 5. mar. 2007. Carta ao leitor. Com cortes.

Questão 13
O texto evidencia a
01) diversidade de conceitos formais em torno de uma mesma
temática lingüística.
02) simulação de domínio lingüístico entre os pesquisadores
das universidades brasileiras.
03) importância dada à língua portuguesa pelos diferentes
segmentos culturais da sociedade atual.
04) existência de um complô entre os estudiosos do
português para não divulgar os resultados de pesquisa
realizadas.
05) disputa para demonstrar maior domínio da língua
portuguesa entre aqueles que se consideram seus
legítimos donos.

Questão 14
Esse texto se desenvolve
01)
02)
03)
04)
05)

a partir de uma hipótese.
em um tom crítico-irônico.
tendo em vista o apreço à invariabilidade lingüística.
em função da desmitificação do conceito de lingüista.
com base em questionamentos sobre a função dos
estudos lingüísticos.

Questão 15
O autor desse texto
01) demonstra consciência de que, no país, há quem faça
pesquisa abalizada sobre a língua, embora os resultados
desse estudos não sejam devidamente passados para
quem tem o direito de conhecê-los.
02) enaltece os que buscam aprofundar-se no conhecimento
do idioma, porque é através desse mergulho no seio da
língua que se obtém a certeza sobre os fenômenos
lingüísticos, como ocorre hoje em dia.
03) refuta a idéia de que se faça diferença entre povo e
especialistas tarimbados no estudo da língua quanto ao
domínio dos fenômenos lingüísticos descobertos.
04) reconhece que os consultores de TV e jornal buscam
fundamentos em lingüistas de peso, porque ficam muito
expostos à crítica do público.
05) condena os que não procuram ilustrar-se, porque o
domínio lingüístico é o verdadeiro esteio de um povo.

Questão 16

No texto,

01) a afirmativa “que há boa informação reembalada após
colheita em obras de peso.” (l. 14-15) faz referência ao
plágio a que se recorre, quando se tem que fundamentar
afirmações e não se fez um estudo direto da matéria em
questão.
02) o fragmento “simulam o domínio do terreno, que
arrendaram, ante a negligência de alguns lingüistas”
(l. 18-20) mostra que, como todos os pesquisadores da
língua são marcados pela desatenção, os mais
espertos tiram proveito da situação.
03) a frase “Plantadores de curiosidades etimológicas
assentam suas enxadas.” (l. 22-23) faz referência ao
desânimo dos curiosos diante de tanto confronto sem
lógica.
04) o período “Lexicógrafos dividem a cerca com dicionários
amadores.” (l. 23-24) revela a expansão vital do léxico
através da produção de dicionários.
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05) a declaração “A consciência da linguagem não é reduto
de especialistas” (l. 33-34) contradiz a afirmação
“aumentou o número de atores em disputa” (l. 11-12).

Questão 17
O fragmento que se apresenta em linguagem puramente
referencial é
01) “O idioma é um campo minado.” (l. 1).
02) “Há uma guerra surda pelo controle do seu território” (l. 4).
03) “Não o é, primeiro, porque talvez não tenha algum dia sido”
(l. 7-8).
04) “Lingüistas de diferentes matizes contestam cada palmo
de certeza normativa.” (l. 16-17).
05) “Plantadores de curiosidades etimológicas assentam
suas enxadas.” (l. 22-23).

Questão 18

Há correlação entre o termo transcrito e o que ele indica
no texto na alternativa
01) “o”, em “Não o é” (l. 7), contrariamente ao “o”, em “Não
o é” (l. 11), resgata a idéia de “que o idioma não é mais
só latifúndio dos gramáticos” (l. 6-7).
02) “tal e qual”, em “tal e qual ocorre com os dicionários”
(l. 8), tem o mesmo valor semântico de “como”, em “como
poucas vezes no país” (l. 25-26).
03) “tampouco”, em “ Não o é, tampouco” (l. 11), indica
exclusão.
04) “afinal”, em “Pois cada um de nós é dono do idioma,
afinal, porque o somos de pequenininhos.” (l. 32-33),
denota ênfase.
05) “de ponta”, em “os da ponta” (l. 37), opõe-se a “de ponta”,
em “e os de ponta” (l. 37).

Questão 19
Sobre os elementos que compõem o texto, é correto
afirmar:
01) “uma guerra surda”, em “Há uma guerra surda pelo
controle do seu território” (l. 4), mantém a mesma função
sintática se o verbo haver for substituído por existir.
02) “dão por menos”, em “aqueles que dão por menos a tarefa
de levar” (l. 20-21), é uma expressão que pode ser
substituída, preservando-se o sentido do contexto, por
tripudiam.
03) “a”, em “que real empenho na divulgação dos resultados
da pesquisa a quem de direito” (l. 29-31), usado antes
de “quem”, deve-se à presença do substantivo “pesquisa”.
04) “do”, em “é dono do idioma” (l. 32), pode ser reescrito
de o, ficando mantida a correção gramatical do período
e atribuindo-se maior formalidade ao texto.
05) “de”, em “o somos de pequenininhos.” (l. 33), denota
origem.

Questão 20
Uma pessoa, ao ser solicitada a pôr uma vírgula na frase
“Se o homem soubesse o valor que tem a mulher andaria
de quatro à sua procura.”, se for mulher, é bem provável
que coloque a vírgula depois de “mulher”. Mas se for
homem, é bem possível que a vírgula venha depois de
“tem”. Observe que o sentido da frase muda inteiramente.
Assim, é de suma importância a pontuação correta de
um texto.
Considerando-se as variadas funções da vírgula,
pode-se afirmar que a alternativa em cujo fragmento ela
está sendo usada, respectivamente, para separar
orações da mesma natureza de outra, com função
explicativa, é a
01) “Domínio de todos, de poucos, de ninguém.” (l. 1-2).
02) “É matéria flutuante, gelatinosa, difícil de equacionar.”
(l. 2-3).
03) “Há uma guerra surda pelo controle de seu território, há
braços erguidos por uma reforma agrária da linguagem,
que o idioma não é mais só latifúndio dos gramáticos.”
(l . 4-7).
04) “Não o é, primeiro, porque talvez não tenha algum dia sido,
tal e qual ocorre com os dicionários, que jamais detiveram
a exclusividade sobre a certeza em torno das palavras.”
(l. 7-10).
05) “Consultores de TV ou jornal, legitimados pelo tempo de
exposição, simulam o domínio do terreno, que
arrendaram, ante a negligência de alguns lingüistas, ao
menos aqueles que dão por menos a tarefa de levar seus
conhecimentos e pesquisas à comunidade.” (l. 17-21).
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RED
AÇÃO
REDAÇÃO
INSTRUÇÕES:
• Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
• Transcreva seu texto na Folha de Redação, com caneta de tinta azul ou preta, usando, no
mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas.
• Caso utilize letra de imprensa, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas.
• Coloque um título adequado a seu texto.
Será anulada a Redação
— redigida fora do tema e do tipo proposto;
— apresentada em forma de verso;
— assinada fora do campo apropriado;
— escrita a lápis ou de forma ilegível;
— constituída apenas da transcrição “ipsis literis” (total) dos textos da prova.

Tema da RRedação
edação
Uma reflexão sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão deve iniciar-se bem antes da prática profissional.
A fase de escolha profissional, ainda durante a adolescência muitas vezes, já deve ser permeada por essa reflexão. A escolha
de uma profissão é optativa, mas, ao escolhê-la, o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório.
Ao completar a formação em nível superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com
a categoria profissional na qual formalmente ingressa. Isso caracteriza o aspecto moral da chamada Ética Profissional, ou seja, a
adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais adequadas para o seu exercício.
O varredor de rua que se preocupa em limpar o canal de escoamento de água da chuva, o auxiliar de almoxarifado que verifica
se não há umidade no local destinado para colocar caixas de alimentos, o médico cirurgião que confere as suturas nos tecidos
internos antes de completar a cirurgia, a atendente do asilo que se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa após ir ao
banheiro, o contador que impede uma fraude ou um desfalque, ou que não maquia o balanço de uma empresa, o engenheiro que
utiliza o material mais indicado para a construção de uma ponte, todos estão agindo de forma eticamente correta em suas
profissões, ao fazerem o que não é visto, ao fazerem aquilo que, alguém descobrindo,não saberá quem fez, mas que estão
preocupados, mais do que com os deveres profissionais, com as pessoas.
(GLOCK, Rosana Soibelmann; GLODIM, José Roberto. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/eticaprof.htm >. Acesso em: 20 dez. 2007. Adaptado.)

Considerando as informações disponibilizadas no fragmento em evidência e os conhecimentos a respeito da importância
de um comportamento ético adequado para a conquista do sucesso contínuo, escreva um texto argumentativo enfocando
a Ética Profissional como sinônimo de compromisso social.
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C ONHECIMENT
OS E SPECÍFICOS
ONHECIMENTOS
QUESTÕES de 21 a 50

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21
Conforme o Art. 5º da Constituição: Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos
seguintes termos:
01) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido,
inclusive, o anonimato.
02) Só o indivíduo pego em flagrante poderá ser submetido
à tortura, ao tratamento desumano ou degradante.
03) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização, por dano moral ou à
imagem.
04) Dependendo da censura ou licença, é livre a expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação.
05) As associações só poderão ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se o trânsito de
julgado.

Questão 22
Como cidadãos, todos são donos do patrimônio público.
Os administradores agem em nome de todos os
cidadãos, quando gerenciam interesses nesse sentido.
Significa que eles têm o dever de agir dentro dos
parâmetros da moralidade e não causar qualquer prejuízo
ao patrimônio público, que é de todos.
Pode-se, então, afirmar que a ação popular tem por
finalidade
01) garantir a possibilidade de circular livremente pelo território
nacional.
02) obter informações junto a entidades públicas ou que
persigam fins públicos.
03) anular ato lesivo ao patrimônio do cidadão que se vê
prejudicado pelo Poder Público.
04) conseguir que ninguém seja considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
05) anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que
participe o Estado, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Questão 23
Os princípios constitucionais são normas de natureza
estruturante de toda a ordem jurídica que legitimam o
próprio sistema, pois consagram valores culturalmente
fundantes da própria sociedade. Assim, o princípio
constitucional democrático estrutura juridicamente todo
o regime político e o faz legitimamente porque se funda
no valor conatural ao homem da liberdade política hoje
positivado em diversos matizes.
O mais recente princípio constitucional da Administração
Pública, introduzido pela Emenda Constitucional
nº 19/98, é o da
01)
02)
03)
04)
05)

impessoalidade.
razoabilidade.
motivação.
legalidade.
eficiência.
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Questão 24
O sentido geralmente aceito da palavra greve é a
paralisação unilateral e coletiva do trabalho, de iniciativa
dos trabalhadores, para reivindicar o reconhecimento ou
a aplicação prática de direitos ou vantagens, lutar por
melhores salários e/ou pela obtenção ou melhoria das
condições de segurança, higiene e conforto dos locais
de trabalho, etc.
O texto constitucional dispõe que greve é
01) direito amplo, mas deve ser entendido juntamente com os
demais direitos, de forma a não ir contra a própria
valorização do trabalho.
02) direito amplo e absoluto do trabalho, já que não tem
responsabilidade para com a sociedade civil.
03) proibida para trabalhadores cuja remuneração for acima
de 20 salários mínimos.
04) proibida, pois gera prejuízo para os empregadores.
05) possível nos casos em que a lei permite.

Questão 25
Entende-se por papéis de trabalho o conjunto de
formulários ou planilhas eletrônicas e documentos que
contêm as informações obtidas pelo auditor durante a
execução do seu trabalho.
O objetivo da revisão dos papéis de trabalho consiste na
01) obtenção do critério utilizado para seleção de amostras
pelo auditor.
02) determinação dos procedimentos para cumprimento de
formalidades.
03) análise da variação de taxa horária média dos três últimos
anos praticada pelo auditor.
04) emissão de pareceres com ressalva por auditores
contratados por clientes.
05) avaliação dos procedimentos adotados pelos auditores
com vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos.

Questão 26
Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer
dos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de
comunicá-los à administração da entidade e sugerir
medidas corretivas, informando, no seu parecer, sobre
os possíveis efeitos, caso elas não sejam adotadas.
Segundo as normas gerais de auditoria independente,
as definições de fraude e erro são, respectivamente,
01) ato não intencional de registrar documentos oficiais
corretamente, bem como elaborar demonstrações
financeiras de forma correta. / ato intencional resultante de
omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na
elaboração de registros e demonstrações contábeis.
02) ato não intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e
demonstrações contábeis./ ato intencional resultante de
omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na
elaboração de registros e demonstrações contábeis.
03) ato não intencional de evidenciar a manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e
demonstrações contábeis./ ato intencional resultante de
omissão, desatenção ou interpretação correta de fatos na
elaboração de registros e demonstrações financeiras.
04) ato intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e
demonstrações contábeis. / ato não resultante de omissão,
desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração
de registros e demonstrações contábeis.
05) ato intencional de registrar as transações de forma
adequada os fatos contábeis e a elaboração das
demonstrações contábeis. / ato não intencional resultante
de omissão, desatenção ou interpretação de fatos, de
forma correta, na elaboração de registros e demonstrações
contábeis.
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Questão 27
O controle interno é um sistema da empresa, constituído
de seu plano de organização, atribuição de deveres e
responsabilidades, projetos de contas e relatórios,
incluindo todas as medidas e os métodos empregados.
Quanto às características da auditoria interna e externa,
pode-se afirmar que a primeira
01) é obrigatória, conforme determina a Lei no 6.404/76, e a
segunda deve disponibilizar seus papéis de trabalho
sempre que solicitados à auditoria interna.
02) não avalia os controles internos, e a segunda os elabora,
modifica e implanta na empresa auditada.
03) tem como objetivo a revisão das atividades da empresa
continuamente, e a segunda é independente em todos os
aspectos.
04) é independente da empresa, e a segunda deve realizar
testes nos controles internos e modificá-los quando
necessário.
05) tem como objetivo atender à gestão da empresa, e a
segunda atender às necessidades da diretoria da
empresa, com a finalidade somente de dar parecer em
balanços.

Questão 28
Hoje, mais do que nunca, pode-se afirmar que a auditoria
é a arte de administrar o risco, considerando o aumento
da complexidade e do volume das operações. Diante
dessa impossibilidade, deve administrar os vários tipos
de risco, entre eles, de auditoria, inerentes, de controle,
detecção e final.
O risco de controle é aquele que se caracteriza pelo
fato de

05) A DOAR evidencia as origens de recursos que ampliam
a folga financeira de longo prazo e as aplicações de
recursos que consomem essa folga.

Questão 31
Ao serem registrados na conta Tributos a Compensar e
Recuperar, os saldos devedores (credores, na linguagem
fiscal) de impostos, em face de natureza variada das
operações, devem ter segregação em subcontas,
facilitando, assim, o seu controle.
Nessas condições, é correto afirmar:
01) A Contribuição Sindical a restituir/compensar refere-se aos
registros apurados no encerramento do período fiscal,
decorrentes de retenções e/ou antecipações superiores
ao valor devido no exercício, ficando o débito a ser feito
quando do efetivo recebimento do valor total.
02) As parcelas do IR e CS, que representam diferenças entre
os valores de lucro apurados segundo as normas fiscais
e o regime de competência, serão registradas na conta
IR e CS diferido, quando esses valores forem menores
e as diferenças forem temporárias.
03) A conta ICMS a compensar destina-se a abrigar o saldo
credor do ICMS, no qual trimestralmente os créditos fiscais
pela venda são compensados pelos débitos fiscais das
compras.
04) Os impostos sobre a saída de bens (mercadorias), que,
colocados em demonstração ou consignação, não
deverão retornar ao estabelecimento, são registrados na
conta Outros Tributos a Recuperar.
05) A conta PIS a compensar destina-se a abrigar o saldo
credor do PIS, no qual semestralmente os créditos fiscais
pela venda são compensados pelos débitos fiscais das
compras.

Questão 32

01) os sistemas administrativos e o auditor deixarem de
avaliar as demonstrações contábeis.
02) o auditor associar a empresa a um cliente sem
credibilidade e ter sua imagem confundida com a do cliente.
03) os sistemas contábeis e de controle interno deixarem de
detectar uma distorção de saldo que poderia ser relevante.
04) o auditor deixar de realizar um procedimento de auditoria,
que levará a divergências relevantes nas demonstrações
contábeis.
05) o auditor emitir uma opinião tecnicamente inadequada
sobre as demonstrações contábeis e estas apresentarem
uma situação enganosa ao mercado.

01)
02)
03)
04)
05)

Questão 29

Questão 33

A auditoria fiscal ou tributária é aquela voltada para a
análise do correto cumprimento das obrigações
tributárias pelos contribuintes. O Auditor fiscal é a
autoridade administrativa incubida de verificar o correto
funcionamento do sistema tributário.
Assim sendo, cabe a ele examinar
01) as notas explicativas dos balanços publicados.
02) a identificação do sujeito ativo nos lançamentos contábeis.
03) a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
identificando o sujeito passivo.
04) a revisão de papéis de trabalho da auditoria interna,
verificando o fluxo de atividade da empresa auditada.
05) a revisão dos controles internos da empresa, visando
identificar duplicidade de lançamentos no setor comercial.

Questão 30
Quanto às Demonstrações Contábeis, pode-se afirmar:
01) A apresentação do Relatório da Administração é exigida
por lei.
02) O balanço representa um posição dinâmica das contas
financeiras e patrimoniais.
03) O Relatório da Administração faz parte das demonstrações
contábeis propriamente ditas.
04) A DMPL evidencia a mutação do patrimônio líquido em
termos globais e em termos de mutações externas.
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No exercício de 2006, a empresa X vendeu mercadorias
no valor de R$500 000,00, tendo recebido o montante de
R$440 000,00. No mesmo exercício, a empresa realizou
despesas no montante de R$450000,00, tendo sido pago
R$430 000,00.
Com base nas informações dadas, pode-se afirmar:
O
O
O
O
O

saldo
lucro
saldo
saldo
lucro

de
da
de
de
da

caixa ao final do exercício foi
empresa no exercício foi de
caixa ao final do exercício foi
caixa ao final do exercício foi
empresa no exercício foi de

de R$10 000,00.
R$20 000,00.
de R$20 000,00.
de R$70 000,00.
R$70 000,00.

Quanto à classificação das contas, é correto afirmar:
01) ISS a recolher é uma conta do Passivo Exigível em Longo
Prazo.
02) Florestamento e Reflorestamento é conta do Patrimônio
Líquido.
03) Prêmios de seguros a apropriar é uma conta do Passivo
Circulante.
04) Ágio na emissão de ações/quotas é uma conta do Ativo
Permanente.
05) Provisão para riscos fiscais é conta do Passivo Exigível
a Longo Prazo.

Questão 34
O Novo Código Civil, com a redação dada pela
Lei no 10.402/02, menciona que os balanços deverão ser
assinados por
01)
02)
03)
04)
05)

técnico em Contabilidade.
bacharel em Ciências Contábeis.
técnico em Contabilidade legalmente habilitado.
técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado.
bacharel em Ciências Contábeis legalmente habilitado.

Questão 35
A demanda sempre influencia a oferta, ou seja, é ela
que determina o movimento da oferta. Por isso, para as
empresas, além de identificar os desejos e as
Auditor Fiscal - 7

necessidades de seus consumidores, é muito importante
identificar a demanda para um determinado produto ou
serviço, pois é ela que vai dizer o quanto se comprará da
oferta que a empresa disponibiliza no mercado.
Maior demanda em relação à oferta resulta em
01)
02)
03)
04)
05)

queda da procura.
queda dos preços.
aumento dos preços.
queda dos níveis de produção.
aumento dos custos de produção.

Questão 36
O Governo representa um papel cada vez maior na
moderna economia.
Assim sendo, isso está refletido
01)
02)
03)
04)
05)

na livre economia de mercado.
na não-redistribuição de renda pelo Estado.
na direta regulamentação da vida econômica.
na diminuição do quantitativo das despesas governamentais.
nas empresas privatizadas que não estão sujeitas às
agências reguladoras.

Questão 37
Na atual composição da dívida líquida brasileira, são
consideradas moedas de privatização
01) todos os títulos federal, estadual e municipal fora da
carteira de títulos do Banco Central.
02) o total das dívidas emitidas pelos governos federal e
estadual, exceto os Títulos da Dívida Agrária.
03) todo e qualquer ativo financeiro, exceto os títulos públicos
federais e os Certificados de Privatização.
04) o total das dívidas emitidas pelo governo federal utilizáveis
nos processos de privatização, incluindo os Certificados
de Privatização, as diversas dívidas vencidas e
renegociadas e os Títulos da Dívida Agrária.
05) os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, títulos privados com prazo
de 15 anos a contar da data da privatização e as diversas
dívidas vencidas e renegociadas junto ao governo federal.

Questão 38

Ao interagir economicamente, os grupos de agentes
econômicos (unidades familiares, empresas e governo),
praticam três categorias diferentes de atividade: a
produção, o consumo e a acumulação. Em uma
economia moderna, para efetivação de cada uma dessas
atividades, a moeda se apresenta como elemento
imprescindível, não apenas para atuar como
instrumentos de trocas, mas também por se constituir
uma das mais importantes formas de reserva de valor.
Comparando-se a moeda com as outras formas de ativos,
pode-se afirmar que consta, entre seus atributos
essenciais,

Questão 40
Quanto ao lançamento, é verdadeiro o que se afirma na
alternativa
01) As modalidades de lançamento são duas: de ofício e por
homologação.
02) A lei fixa o prazo para a homologação do lançamento, a
contar da ocorrência do fato gerador.
03) Os lançamentos em geral não podem ser objeto de
revisão, mesmo que constatado erro em sua feitura.
04) Os lançamentos em geral podem ser objeto de revisão,
mesmo que esteja extinto pela decadência do direito de
lançar.
05) O erro de direito ocorre quando o lançamento é feito
ilegalmente, em virtude de ignorância ou errada
compreensão da lei.

Questão 41
Quanto a prazo da fiscalização, pode-se afirmar:
01) Não pode perdurar indefinidamente, pois seus trabalhos
causam transtornos aos contribuintes, que a este não
estão obrigados a submeter-se, a não ser o mínimo
necessário.
02) Podem ser lavrados os autos de infração depois de
esgotado o prazo fixado para conclusão das diligências.
03) Não necessita ser fundamentado o ato de prorrogação de
prazo para os trabalhos de fiscalização.
04) Pode perdurar indefinidamente, pois os contribuintes estão
obrigados a submeter-se.
05) Deve o Auditor prorrogar indefinidamente seus trabalhos.

Questão 42
Quanto à moratória, é verdadeiro o que se afirma na
alternativa
01) Só pode ser concedida em caráter individual, por despacho
da autoridade administrativa.
02) A autoridade administrativa que conceder a moratória
deverá circunscrever expressamente a sua aplicabilidade.
03) Apenas pode ser concedida em caráter geral pela pessoa
jurídica de direito privado competente para instituir o tributo
a que se refira.
04) A autoridade administrativa que conceder moratória em
caráter geral ou autorize sua concessão em caráter
individual especificará o prazo de duração do favor e as
condições da concessão do favor em caráter individual.
05) Somente pode ser concedida pela União, quanto a tributos
de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, quando simultaneamente concedida quanto
aos tributos de competência federal e às obrigações de
direito privado.

Questão 43
Quanto à isenção de tributos, é correto afirmar que

rendimento fixo ou variável.
custo de manutenção de estocagem.
grau de liquidez inferior ao dos ativos monetários.
possibilidade de gerar ou estar gerando rendimentos ou
serviços.
05) rendimento zero, dado que seu valor nominal não se altera
com o tempo.

01) é sempre decorrente de lei que especifique as condições
e os requisitos exigidos para a sua concessão, ainda
quando prevista em contrato, os tributos a que se aplica
e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
02) é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua
concessão.
03) não pode ser restrita à determinada região do território da
entidade tributante.
04) não pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo.
05) é extensiva a taxas e às contribuições de melhoria.

Questão 39

Questão 44

01)
02)
03)
04)

Sobre Direito Tributário, é correto afirmar:
01) A prestação tributária é pecuniária, in natura e in labore.
02) O dever de pagar o tributo nasce dependentemente da
vontade.
03) O tributo tem como hipótese de incidência um ato lícito
ou ilícito.
04) Um tributo pode ser instituído por medida provisória,
decreto ou lei.
05) Os tributos são cobrados mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
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As funções do governo na economia expandiram-se
bastante no século XX, refletindo uma evolução na
ampliação do elenco das atribuições econômicas
governamentais.
No Estados modernos, a política de gastos , ou política
fiscal do governo, tem três principais funções, que são
respectivamente,
01) distributiva, fiscalizadora e alocativa.
02) distributiva, estabilizadora e alocativa.
03) fiscalizadora, estabilizadora e alocativa.
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04) distributiva, estabilizadora e fiscalizadora.
05) distributiva, estabilizadora, alocativa e fiscalizadora.

Questão 45
As despesas, no modelo orçamentário, são classificadas
segundo os seguintes critérios:
01)
02)
03)
04)

Institucional, funcional-programática e corrente.
Institucional, corrente, econômica e por elementos.
Corrente, extra-orçamentária, econômica e por elementos.
Corrente, funcional-programática, econômica e por
elementos.
05) Institucional, funcional-programática, econômica e por
elementos.

Questão 46
O estágio de fixação, segundo o Regulamento de
Contabilidade Pública (Decreto Federal no. 15.783/1922),
em seu Art.140, compreende a organização das
estimativas e os lançamentos de impostos diretos, as
taxas e as contribuições individuais, depois de votado o
orçamento.
Dispondo-se em ordem direta as mencionadas
atividades, próprias do estágio de fixação, tem-se
01) proposta orçamentária, arrecadação e recolhimento aos
cofres públicos.
02) proposta orçamentária, conversão da proposta em
orçamento público e lançamento.
03) conversão da proposta em orçamento público, arrecadação
e recolhimento aos cofres públicos.
04) conversão da proposta em orçamento público, lançamento
e recolhimento aos cofres públicos.
05) proposta orçamentária, conversão da proposta em
orçamento público e recolhimento aos cofres públicos.

Questão 47

Quanto à dívida pública, é correto afirmar:
01) O pagamento de uma parcela do principal da dívida
pública chama-se pagamento de serviços da dívida.
02) A dívida pública é classificada, para fins contábeis, em
dívida flutuante e dívida fundada ou consolidada.
03) A dívida pode ser contraída com a finalidade de pagar
despesas correntes.
04) A dívida fundada refere-se às exigibilidades com prazo
inferior a 12 meses.
05) A dívida pública se refere apenas ao principal do
financiamento.

Questão 49
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana — IPTU — tem como fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse a qualquer título de todo bem
imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como
definido em lei civil, situado na zona urbana do município,
possuindo alíquotas progressivas, como forma de
atendimento à função social da propriedade.
Sobre o IPTU, é correto afirmar:
01) O fato gerador do IPTU considera-se ocorrido em primeiro
de maio de cada ano.
02) A incidência do imposto não alcança as edificações
contínuas das povoações e suas áreas adjacentes.
03) A massa falida não é responsável pelo pagamento do
imposto incidente sobre os imóveis de propriedade do
falido.
04) Os imóveis que sejam beneficiados por imunidade ou
isenção não serão obrigatoriamente inscritos no Cadastro
Imobiliário.
05) A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel,
apurado anualmente por avaliação cadastral, arbitramento
ou avaliação especial.

Questão 50

É considerada inter vivos toda transmissão de bens ou
direitos entre pessoas em vida. É da competência
municipal, quando a transmissão tiver como objeto
exclusivamente bens imóveis e for onerosa, isto é, com
reposição patrimonial, quando tiver sido pago um preço.
Nesse caso, o imposto incidente é o ITVI, na forma da
Lei no 392/97, tem como fato gerador a
01) transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão
física.
02) sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica.
03) transmissão de direitos de garantias sobre imóveis.
04) decorrente cisão ou extinção de pessoa jurídica.
05) decorrente fusão, incorporação de pessoa jurídica.

* * * * *

Questão 48
O Cadastro Fiscal do Município é composto de três
cadastros específicos, sendo que o Cadastro Geral de
Atividades compreende todas as atividades para cujo
exercício é exigida a concessão de Alvará de Licença.
Esse cadastro desdobra-se em
01) cadastro dos terrenos sem área construídas para venda
e cadastro das atividades exercidas em logradouros
públicos.
02) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral
e cadastro das atividades exercidas em logradouros
públicos.
03) inscrição de todas unidades imobiliárias existentes no
município e cadastro dos terrenos sem área construídas
para venda.
04) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral
e cadastro das atividades de reduzido movimento
econômico a ser definido em regulamento.
05) cadastro das atividades de reduzido movimento
econômico a ser definido em regulamento e inscrição de
todas as unidades imobiliárias existentes no município.
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