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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
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234567891011-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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L;M * ON;P;QR S R T.T.UWVXQS R N YZ WN;P;>[Z;\;]U;OTU
U^_VU  Y!UN;UR J \>^`UP;abR Yc.S U JU^dVT.UT.U
U N>U.R YUec.S &U fT.UgUN UR .YG;hiNS >.R jbR N ;T 
U>VUN>kR c^lU.P;UmU^n.R po&kV.pT.UpN &P; q
a)
b)
c)
d)
e)

Conta de resultado, ativo compensado, ativo permanente
e passivo compensado.
Ativo permanente, conta de resultado, ativo compensado
e passivo compensado.
Ativo compensado, ativo permanente, conta de resultado
e passivo compensado.
Passivo compensado, ativo compensado, conta de
resultado e ativo permanente.
Passivo compensado, conta de resultado, ativo
permanente e ativo compensado.

M 2 ;U o&PT  U.RIP;{ M z r| TVkR PNy VR .
\ ^`U.P;akR O.Q.R v.Ye.SeVkR PNy VR WU^N;^l
jkPT.^`UP; tU`TUc.UpU.4US Q.;T_U`; kR >;TJV
.^VU. y T.uT.U U.^_R PTY;o.US ^`UPU`^.Pq
a)
b)
c)
d)
e)

Princípio da universalidade.
Princípio do orçamento bruto.
Princípio da anualidade ou periodicidade.
Princípio da exclusividade.
Princípio do equilíbrio.

a)
b)

e)

Balanço Orçamentário.
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e
Aplicação dos Recursos.
Demonstrativo das Receitas de Operações de Credito e
Despesas de Capital.
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos.
Demonstrativo da Despesa Corrente Bruta.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as alternativas I e III.
Apenas as alternativas I e IV.
Apenas as alternativas II e IV.
Apenas as alternativas III e V.
Apenas as alternativas I e II.

a)
b)
c)
d)
e)

Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de
valores.
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa.
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Demonstrativo do Resultado do Exercício.

a)
b)
c)
d)
e)

Controle interno.
Controle misto.
Controle esporádico.
Controle externo.
Controle Gerencial.

M 0 JU N &TN;^  U.R4T.  U;.V.P;QR S R T.;TU # R .N .S Y!.
E PR Ny VR JTR cS o..hGJT.U^lP b>kR cJTU.S >kR
U ..^_R T T.  vUN.\>h " \ ^`U.P;a.kR  U^
T.U U. ^_R P;TVUkyMT .Y_V.T.U.PTs;U.U.S UQR ^`U  b.S Y
;E U^lU ;kSUt.P.S .STT.U^lP;;k>kR c.wQ.R v3
PR Ny VR uTR cS o.lQR ^`U>;k.S ^`UP;Uq

rM 0 lU N  TJN ^spjkP\>hJT.>tN P YPuN P.QR S R T.T.U
VXQS R N>Y.S.T;tS U.kP kR c>t.QR v.JU; awUS NR PT
N;^x1obV6T.U(N &P  (T.U1U .S THV>kkR ^lPR S/T
U>vU.Ny NR q

c)

a)

d)

b)
c)
d)
e)

Representa as variações patrimoniais ocorridas no
exercício, apontando superávit ou déficit patrimonial no
exercício.
Representa o valor da situação liquida da entidade.
Representa os valores monetários recebidos por meio de
contrato de empréstimo de curto prazo.
Representa o conjunto de bens imóveis destinados pela
entidade para a produção de bens de natureza industrial.
Representa o montante de recursos monetários investidos
em ações de empresas públicas ou privadas.

z M 2 U oP.Td  UR 5 ^_VS U^`UP;.6P;{ MJL>|L T.U r|;|| YJ
TU>VU>OUO};;P\;h;~T.UON;^_V ^_R  U.h;
U;oR ; T. WUoPT~UoR ^`UWTUN;^_VU .PNR Y
.VPT UYU^N .a U.uN;^_VS U^`UP;kYnM U .S ;T
T_jkS  v._jkR P.PN UR VUS )U;oR ^`UtT.UtN;R v ;R PS U
6.S U.kP kR c1QM .R vCU1U ;a1TR U ^`UPU S R o.;T6;
N;PN;UR l;NR ^`
a)
b)
c)
d)
e)

Regime de competência.
Regime de caixa.
Regime de obediência.
Regime misto.
Regime de orçamento.

a)

Evidencia o ativo financeiro, o ativo permanente, o
passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo
patrimonial e as contas de compensação.
Evidencia a receita e a despesa orçamentária, bem como
os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie
proveniente do exercício anterior, e os que se transferem
para o exercício seguinte.
Evidencia as receitas orçamentárias previstas, suas
execuções e suas diferenças, bem como as despesas
orçamentárias fixadas, suas execuções e suas diferenças.
Evidencia as variações patrimoniais ocorridas durante o
exercício financeiro, apresentando ao final o resultado
patrimonial da entidade.
Evidencia o montante de recursos financeiros aplicados
pela entidade, durante o exercício financeiro, em
construção de bens imóveis.

M  S o.^`;nT> 0 U^lP;;k\ ]U> 5 P;aQU.R U;o&PT
 URP;{ M z r;|  Dh;4[m4.S P.\; " \>^`UP;abR Y!S .P\
# R PPN UR U!S P\ ' >bkR ^lPR S M  T.U.P bR jbR U
.5 S U.kP kR c_&UuU>;# awU.S NR &PM T.tN ^ 0 U^lP b;\;h;
Pa.QR S;!S .P\ R PPN;UR 

b)

c)
d)
e)

M  >U c.PT ;UxU^N;P;R TU\>hNS  .R jkR N ;\;h;T 
 UN UR ;uU^  U;N;UR   5 kU.P;U>lUuTU 5 .VR .S Y>.R P.S U
tV\;h;GUJR PT&R N _^`U.P;U_ JN &P;M  wT.UJUN>U.R  wTU
N>.VR .S Y T.;pN;P;>p.Q.R v.uT.U NkR  
 M 5 P;kkR Q.R \ h;uT.U`^`US bR  M
  M  S R U.P\ huT.U`QU.P M
   M  UN UR mT.U 2 U. cR \; M
M
 M "
 M E VUS >;p\ U/h;uTb.U``NT.UpT^lR   M

¡M 5 ^¢Q ;UP  UR 5 ^_VS U^`UPmP { ML>|L T.U r ||;| Y!U^
;U.  M Y-jkR N>1U>;.QUS UNR TCUY- jkR P.S-T.U1N ;T
' TkR ^`U  kUE Y¢Ua£U'^_R bR T¤VU. S bR k.S .U>T.
U>;h
# RT.N;U.US$w  Uw¥ # Y$TR PCR  &kRS-.X QS R N;N ^3_V..U.R S \  h&CkR ;GTUH.UwT¥-a
V.
^`UR uT.UpS oPpPU>v.. M  ;R P.S Umm.S UbP>bR cm&# UlPhM
ml.PU>v.uU¦j mV.UmT_U.S > kR uT.U¦¥-U>;h R N;S

§M  v R ;Uw.^`uj ^`_T.UtN;P;bS UwP;  P;kR T.T.U; ' XQS R N ;
U3VT.UwUU>vU NR TTUtc.abR  j ^`>.Y4TR U>^`U.P;U
VU.S sNR U;T;T.UYV¨^`U.R gT.UN;^_V.P^lUPgT.U
Q>_UuU. cR \;..YU_R P.TR U ^`U.P;M U YVUS JV^lkR 
VXQS R N HnVUS VTUJS U;o&R S  kR c. ;U N;P;UvU
U jU.U¦m&S>S UkP>bR cq

L>|Ml .S/T. DT.U^lP;;k;\;]U>6.Q.R v6U^N;^lHQ©U 1
.V;\;h;uT  N  y R TlT.mU^_VU>q
a)
b)
c)
d)
e)

Fluxo de caixa.
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados.
Capital Circulante Líquido.

a)
b)
c)
d)
e)

Ativo Circulante.
Passivo Circulante.
Despesas Operacionais.
Receitas Operacionais.
Passivo Exigível a Longo Prazo.

L;L M 0 UN;TN ^gGNS >.R jbR N \ h;¨T. 3N;P;>.Y+VT.U^l.
 jkR ^`.UW ~N P [dN;^_Q;; y cUR YUP.N  o
NR .R YjkU U U¨N .kU .Y 6V>;.R c.Y/T.U;N;P; 
N;PN;U;T&R TY$UHS oUR CV; R c...YmVU.U.PN U^H.S
o&kVuTUmN &P; q

L>rM  P .S R UCCN P C.Q.R v.sU.VU&SpTCc.S T
'  kbR ^lª&PR  y R T.uT.  ^_V.U mTU "   T. M
5 &P; 
 S U>pU^ 4«
z z M |;|;|
# kPU;N U;T&U>
L|M |;|;|
LrM |;|;|
54..PR vN; .
L.M |;|;|
" Q.bR o;\;].U  2 NR .R ` ' ;o
r |M |;|;|
0 VS R N >>`  U;N;UQU.
r>.M |;|;|
 ^l&QR S R >;T
r |M |;|;|
  UpT.U E U.N ;T&kR 
M ||;|
0 VS R N >> 0 U;N;P;;T 
L L;M |;|;|
0 U.VUNR \>h  N..^_S T.
L¡M |;|;|
 NuT  vUNy NR
M ||;|
' U¬b.y   N.^_S T
r |M |;|;|
5 .VR .S 2 NR S
L|M |;|;|
5 .VR .S 2 NR S  P;Uo.S R >.

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 15.000,00
R$ 23.000,00
R$ 18.000,00
R$ 10.000,00
R$ 13.000,00

L z M 5 ^ Q UP.VkR PNy VR .jkPT^`U.P;.R ®T.U
N;P;QR S R T.T.UYg^_Q^¯N;PU;NR TN ^l£U;o>
Qa>R N;>DU(Th;1N;PT&R \;].U;1V.¨&U¨DN &P;TU>
TUx^`PU.R PR j^`U¢U>vUN;U^£¢U .NkR b.\>hY(
.V;\;h;°T°U S T±U±².VU;;U.P;\ h;}T 
TU^lP b;\;].U IN;P;aQUR YiS³T.;IS U.kP kR c>
. Q|.R v.§ zDPh(N;kU VPT.UG.VkR PN;y VR )T.U S \;h;
q

a)
b)
c)
d)
e)

Princípio da Prudência.
Princípio do Conservadorismo.
Princípio da Entidade.
Princípio da Competência.
Princípio da Oportunidade.

L M  j k^_S 6 /5´n'5 pU cR T.U.PNR 1 ^lTR jbR N ;\;].U;P
V..R \;h;jkR P.PN>U.R µT.µN ^_VPM R µ" TU;N;kU.P;U T.
V.S y bR N>¶jbR PP.N>U.R }T.°U.PkR T.T.U
U>S TT.
.VS R N \ huT.U ;¦jk^_S `R PTR N>

a)
b)
c)
d)
e)

capital circulante líquido.
capital social integralizado.
capital social a integralizar.
capital investido.
capital de terceiros.

5 ^Q ;UlP.pT;T.pQR v&YU .V.PT.m p&U>;]U 
5 &P; 
 S U>pU^
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0 U.VUNR \>h
z .M |;|
# kPU;N U;T&U>
¡M |;|
2 S abR .
L|M |;|;|
54.PN;.
LrM |;|;|
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 .PN>R v. o. 2 NR .R m  .S akR 
L.M |;|;|
" Q.bR o;\;].U  2 NR .R ` ' ;o
 |M |;|;|
 UPT 
LrM |;|;|
0 VS R N >>`  U;N;UQU.
r>.M |;|;|
 ^l&QR S R >;T
L.M L>|;|
 ^_V. ¦   U.PT. 
M ||;|
0 VS R N >> 0 U;N;P;;T 
'
"    LM ;|;|
U^
5 ^_bR NVRVP\>R h>
L L;M |;|;|
0

r M |;|
5U.EV UNR \>h N..^_S T.
r>.M |;|;|
' U¬b.y   N.^_S T
rM ||;|
0 U;.VU >`N;^  S .oU.R 
L|M |;|;|
 UN>U.R ; " VUNR PR 
M ||;|
0 U;.VU > * h " VU.NR P.R 
M |;|
'

L|M |;|;|
5 .cVR R .h;S uT2 NU R ^_S V;p`Vo
L.M  VUt&S.t)U;.S ;T)S y R TGT._U^_VU>
0 US y NR    T M

L> U L>M
4«

# S U wU

a)
b)
c)
d)
e)

Lucro de R$ 2.400,00.
Prejuízo de R$ 2.400,00.
Prejuízo de R$ 1.000,00.
Prejuízo de R$ 17.600,00.
Lucro de R$ 17.600,00.

a)
b)
c)
d)
e)

Ativo R$ 38.000,00 e Passivo R$ 33.000,00.
Ativo R$ 43.000,00 e Passivo R$ 43.000,00.
Ativo R$ 60.600,00 e Passivo R$ 60.600,00.
Ativo R$ 44.000,00 e Passivo R$ 44.000,00.
Ativo R$ 65.000,00 e Passivo R$ 65.000,00.

a)
b)
c)
d)
e)

Sistema Orçamentário.
Sistema Financeiro.
Sistema de Compensação.
Sistema Patrimonial.
Sistema Gerencial.

a)

Demonstrativo das Receitas de Operações de Créditos e
Despesas de Capital.
Demonstrativos dos Gastos em causa própria.
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos.
Demonstrativo da receita Liquida de Impostos e das
Despesas Próprias com Saúde.
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

LM  V .6HU.PN Uk^`U.P; T1U>vUNy NR TH.P T.U r;| | Y
.S>pcS &TuokV.lTl>bR clU`V .R cq

LM 2 ;U o&PT)  UR!P;{ M z r;|  Y4 5 P;QR S R T.T.U ' XQS R N G
U>;kb k;TDU^µ>k 1.R  U^`;1N;P;aQU.R  M  .R P.S MU
.S.S U.kP kR clPh;`j>pV. UpT¦R  U^`;pN &P;a.QU.R 

L¡M ¢
  .U R 5 ^_VS U^`UP;P;{ MmL|L·r| || TU>Uk^_R PHS oP
N &P;a.QU.R ¹º;U.U^»;bR S R >;T.¼VU.S .
EU.S  PRNkRy VR ¸
.P TFT.CVU ;\ hnTUN P  M 0 U.P;kU
U" S U;U  a US   kR U;.^_R TT. # vUN.M \>h"
US >  R T.Ux¥U  h; R N>.S
 U\>S >^`kRUP;a bR U>i.Ux
^_R TµT.  vUN\>h " \ ^`U.P;a.kR  M
NE ^_V;GV+.PUv.N Pj ^`MUl _.S UbP>bR c _Q.R v
.Um¦S UkP>bR c`R PN;kU>

b)
c)
d)
e)

L>§M 2 &QUmt!.S .P\; ' >bkR ^lPR S Y U`R PN &kU>l jkR ^`b[
a)
b)
c)
d)
e)

demonstração destinada a evidenciar, resumidamente, o
Patrimônio
da
entidade,
quantitativamente
e
qualitativamente;
compreende todos os bens e direitos, tanto tangíveis
como intangíveis;
compreende as Obrigações e o Patrimônio Líquido da
entidade;
depois de apurado o resultado do exercício e efetuadas
as
respectivas
destinações,
todas
as
contas
permanecerão com saldo no livro razão;
Segundo a Lei 6404 76, o Balanço Patrimonial e uma
Demonstração Financeira.

a) tui-ui-ú / ex-ce-ção / pis-ci-na / trans-pa-ren-te
b) sub-al-ter-no / sub-ter-râ-neo / em-xu-tís-si-mo / es-pec-trógra-fo
c) i-o-gur-te / su-blo-car / ex-tin-ção / psi-có-lo-go
d) sub-li-nhar / Pa-ra-guai / pes-quei-ro / qui-sés-se-mos
e) nin-guém / al-guém / nen-hum / qual-quer

O resultado que a empresa obteve no desenvolvimento
de suas atividades durante um determinado período;
Evidencia resumidamente, o patrimônio da entidade,
quantitativa e qualitativamente;
O resultado apurado no exercício e a sua destinação;
Sob os aspectos qualitativos e quantitativos, as
modificações ocorridas na situação financeira da
empresa;
As contas a pagar e as contas a receber no final de cada
exercício.

estando no grau comparativo sintético.
b) O termo em destaque está incorreto. Sua forma correta é
e está flexionada no grau superlativo absoluto
sintético.
c) O termo em destaque está correto e sua classificação é
substantivo abstrato.
d) O termo está correto. Tristérrima está no grau superlativo
absoluto sintético.
e) O termo está incorreto. Sua forma correta é “tristíssima” e
está no grau superlativo absoluto sintético.

r;|M  .T U^lP;k\ h;6T.UDS N (1V.U·ky  ¨;N.^_S T
U>cR TU.PNR [
a)
b)
c)
d)
e)

r M  ; R P.S U_tS U.kP kR c_&Ut.VU>UPttTR cR h;.R S aQR N;
N &kU ¦U^ T. m;lV.S c  M

wK* 
¥ ½ ¾'G"C), ½)¥½ 2G
rL Ml .P;H1.R ;U^`D oa>jkR N;CQ. .R S UR Y  R PS U(
.S U.kP kR cpU`Ph;tV. R>TU>;cR uT.`P. ^`mNS  M

a) Toda regra tem sua excessão.
b) A enxaqueca pode ser definida como uma dor de cabeça
epizódica.
c) Preciso resolver alguns problemas no paço.
d) Comemos uma salada de alface muito vissosa.
e) Os dicentes desta escola são muito indisciplinados.

r;rM   .R P.S U33.S U.kP kR c)U(V;.R!U.kDT.UGN U.P;b;\ h
o&a>jbR N  M

a) Os polens de grama são principais reagentes de alergias
respiratórias.
b) Eles vêem dois anéis no armazém.
c) Foram encontrados fósseis de um dragão.
d) A Austria faz fronteira com a Alemanha, República Checa,
Eslovaquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suiça e
Liechtenstein.
e) Ao passear pelo jardim real, a rainha tropeçou nas raízes
das árvores que saltaram do chão.

r z M   .R P.S U¤ºS U.kP kR cºUºVU UP;¤Ub¹T.U
V.P b;\ h; M

a) O senhor daquela casa amarela na esquina da rua São
José, é uma pessoa de bem com a vida.
b) O leão, que é rei da selva, sabe como manter o equilíbrio
na natureza.
c) O leão que é rei da selva sabe como manter o equilíbrio na
natureza.
d) Os jarros, os copos, os guardanapos, os pratos de louça e
os talheres de prata: tudo estava sobre a mesa.
e) E Maria respondeu ao João, que a esperava
impacientemente:
-A pressa, amigo, é inimiga da perfeição.

r>.M  ;U  bT..P;Up .R  bR `¿`U ;k.R lTJR oJbU.+ .R S Y.P
X S R ^`¨U\  jU.R D ¡ YUDT&R ;U6&U(jbR N; À¬ bR ;. kR ^`Á M
 U(U v.N U 1jRkR T T.UH.^iR UDTU1Pky NR >1U¨j.S 
&QUg .^`ZN;P.TR MT*>³U;S R ÂZ.ÃÄU vR QR TfVUS M
UTUw¥$S Q. US UYU^l.^U. ^lGUP Ut;.V;
N>.;P.R P.S S U³
³S UkP>bR c³U¢U>vVS R N iN &kU>^`UP;U³
U. ^` M
a) Tristérrima está incorreto. Sua forma correta é Å ÆÇ È>Å É ÈÈÇ ÊmË ,
Å Æ Ç È Å Ì ÈÇ Ê¦Ë

r M¬Í * h_;U.R M M M 5 U.R;_QS `U`U.S pjR.R PTYR P.T_UuR Î ÍM   
j  Utj R&TR 3V * PU Y&U>v >;NM  PUT # S ^`U.PoY&
T.U NU>cM Uo&S&&UJkR PJjU.R  .R P.S UGS U.kP kR c
N &kU 

a) O verbo ir aparece em gradação temporal, utilizando os
tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo.
b) A conjugação “iu” está errada, e deve ser substituída pelo
verbo ir conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.
c) O pretérito perfeito deste verbo admite duas formas, uma
mais comum (foi) e outra menos usada, porém correta (iu).
d) A forma verbal “iu” está errada e deve ser substituída pela
forma correta, correspondente ao modo indicativo no
pretérito perfeito.
e) Os verbos “ir” e “ser” possuem uma forma idêntica no
pretérito contínuo (fondo).

r M  ;R P.S U¦m.S U.kP kR cpN kU> M

a) O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal em
sílabas diferentes.
b) O hiato é um encontro de duas vogais na mesma sílaba,
mas que são separadas na divisão silábica.
c) O ditongo decrescente é o encontro de uma vogal com
uma semivogal, necessariamente nesta ordem, dentro de
uma sílaba.
d) Ditongo oculto é a presença de uma semivogal sozinha
numa sílaba.
e) O tritongo é o encontro de uma vogal com duas
semivogais, não importando a ordem em que elas
aparecem na sílaba, como em Paraguai.

r ¡M  ;R P.S U¦m.S U.kP kR cpN kU> M

a) Um encontro consonantal é necessariamente um dígrafo.
b) Dígrafos é o encontro de duas letras que formam apenas
um som, como em táxi.
c) Na palavra
temos um dígrafo e um dífono,
simultaneamente.
d) Dífono é o encontro de uma consoante com uma
semiconsoante.
e) A palavra
apresenta dois dígrafos. Na divisão
silábica, o primeiro não é separado e o segundo se separa.
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r;§M " ;Q U cUulUoR P;Uu\ h4[4Ö× Ø>ÙÚ Ø>ÛÜÝ·Þ ÚbÚ ÜJß× Þ;àáÜJØ;×
áØ>ÚkÚ ×.ÙØ>Ûâ×.áÜDàÜHã>ä åÜ.æ  ;R PS U¨S U.kP kR c(N &kU 
&PlmU.S U^lUPuVU>UP;U lP¦U.P;U.P\  M
a) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.
b) encontro consonantal perfeito, encontro consonantal
imperfeito, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
c) dígrafo, dífono, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
d) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, dígrafo,
ditongo, dígrafo, dífono.
e) dígrafo, encontro consonantal imperfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.

 U.R m`UoR P;U$kU;NuT.`^_X;.R N;`+R UY;T.U 5 R N
&U¦U`U>VPTm>`U; ].U> z | U z L;M
À M M M  .PTlU.pN .P; Y;U¦;UpNR T.UpU^FPh`j&&^`U
"R ^`^`hU.`N P; YV.P.S ;TYPhuN;PU;N;UmtVU.T.h
 .PTlU.ukR
 .PTlU.lbR Y;kR U;N; N ^ll¦UN `Uh;
E UmkkR ll.^`$jUPT¦U N >c.;T.lPuN.h; M M M Á
z |M " Q;U cU¢fc.N a.QS ¢U.^ITU>;U³U³; R PS U¢
.S U.kP kR cpN bU> M

a) Os termos grafados são todos substantivos.
b) O trecho apresenta palavras homógrafas, sendo alguns
pares (como a palavra canto) casos de palavras de classe
morfológica diferentes.
c) O termo grifado “seco” o termo seco que aparece duas
vezes, sendo a primeira um substantivo e a segunda um
adjetivo.
d) Em “rio seco”, a classificação das palavras são substantivo
e adjetivo.
e) Os termos grafados não apresentam casos de homofonia,
homografia.

z L M g
 jbP\;].U TfS R Po&;oU^VU ;U.P;U>³PdkUN³T.
^_X.R N>mh

a)
b)
c)
d)
e)

função emotiva e função poética.
função apelativa e função poética.
função metalingüística e função poética.
função referencial e função poética.
função fática e função poética.

z rM  UR JtU;o&R P;UtUP;UP.\>[ç...Pt^l&3.^ePy jU GU
Ph;²T ^_R  M  ;.R P.S UµS UMkP>kR cµUNS ;;R jbR N>
N;kU ^`U.P;U¦¦;UoP.T.m\ h;

a)
b)
c)
d)
e)

Oração coordenada assindética aditiva.
Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração coordenada sindética alternativa.

z;z M  b>c 6THN &PN U.R HT.UD\ h6.QT&R P;T.(;TU kR cY
 ;R PS UmmS U.kP kR cmN &kU  M
  " .^`U^nUm`Q^FPhpUa`N b^uVR T M
   " ^`U^uY &U¦`Q.^uY;Ph;`UapN &k^_VR T M

a)
b)
c)
d)

A oração I diz que todos os homens são bons.
A oração II diz exatamente a mesma coisa que a oração I.
A oração II diz que todos os homens são bons.
A oração II diz que somente os homens que são bons que
não serão corrompidos.
e) As vírgulas da oração II podem ser retiradas sem haver
mudança de sentido do conteúdo.

z M  U.R p`UoR P;UlV.U^`[
è  y t^`U^;.kR lUPk&pUmTR  U[Q^lTR 
é y;u bt^`U^;.kR tU .V&PT.U.[Q^l TR 
ê y p^_S U.;.kR `U .V.PT.U[Q.^l T&R 
ë y p^`U.PR PR P`P.uNhtU V&PT.U.[Q^l TR 
ì y>T.lbR ^nT.U`^`cU 
í ^`UP.m;pT;pN;;T.U.R  .Y>l^`U>Y;.kY> ¦jkS U>.Y> 
V.U;TU .Y
î _U.S oR Y>lS ï^_VT.Y;tU  Y uS R c.Y _^`>M Q hY
ð ¦V> Y  `o>c  Y; pN;^_R  .Y uS U.P.\;
 ;R P.S U¦m.S U.kP kR cpN kU> M
a) Não há presença de assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
b) Há presença de polissíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
c) Há presença de assíndeto nas linhas 6 e 7, mas não na
linha 8.
d) A linha 7 é a única que apresenta polissíndeto.
e) Temos assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.

z .M  ; R P.S U11S UkP>bR c6U^ñU6V.S  cHokR jT. Ph
U>;apU^_VUo.T.mU.kPU ^`UPU M

a) Acenda as velas para o nosso jantar romântico.
b) Peguei despensa no trabalho para poder viajar com a
família.
c) Aprece estas entregas, pois precisamos ganhar mais
dinheiro.
d) Quero ascender na empresa, por isso viso aos cargos
mais altos.
e) Todas as proparoxítonas devem levar acento.

5("C*(% M ¥ 3312£(, ½ HJ0)H0D2
z M  ;R P.S U¦m.S U.kP kR clR P.N bU> M

a)
b)
c)
d)
e)

O presidente Lula se mostrou a favor da condenação de
seus ex-colegas na ação penal do mensalão instaurada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Entre os réus da ação, podemos citar o ex-ministro da
casa civil, José Dirceu, Delúbio Soares, Roberto Jefferson
e Professor Luizinho.
Em síntese, pode-se afirmar que o escândalo do
mensalão consistiu na compra de apoios no Congresso
Nacional pelo Partido dos Trabalhadores.
O relator do Mensalão foi o ministro Joaquim Barbosa.
O mensalão foi um dos escândalos que mais desgastou o
governo Lula.

z M 2 QUe³^`.R &(;NR TUP;UZU¢Q>R S U.R fT.U r;|;| Y
PS R ;UeM .R U.P;gU;oR (UZ>.R P.S UZZS U.kP kR c
N &kU 
 MI# &^^l pVU.P;` _VU ; `&UpU ;>c^sP
M
  M "cR h;NtPR TU._^P;Ul_^U.`P;cU&SP; c.lTUGl.^NR T.!UUP;UR PoGT.w¥-SUJ.^ >
 Uo.N>ÂYN;P;UNR T)P  ^l  ªPR tN;^w^l& UtT.U
L
.; M
   M  lVkRo.U U;^x
'   S UoTU DcM ªHUDNS ^_R PHP1NR T.U.P;U¨U 
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Todos estão incorretos.

z ¡M 2 &QUtt>b.S..R k;\ h;3T.  UPU>U.S YP.S R UwGR U.P;
¦UoR U¦ ;R P.S Um¦.S U.kP R c`N bU> M
 M " P.^`Uj R NR .SfT.  U.PU>U.S ò  UVXQS R N 
0 U^lNa>bR N  T  UPU>U.S  U U.S  U ;a
N S R  T¦tPUmTt>R S M
  M "oU;oU&R$>çjbR N>.P ^`U5 P;.UkS`.S n
V.PFV.U;TR sVCU
% o 5 a>cU dUxN>T.. S  ;.U¢
V.x^`U .^liU
N^lE;TnT. UÀ¬j;NM R ;Á(CU>vVU^_R HT.  .V.PY
   M ç% .o 5 .kRa c.U>l;&QP.;U>cUw.^gÀPh;ÁpN ^lGU .V.. _;
VS U.QR NR UòS UT..kR ~.P; ò^`P.T.> 
&R ;U; U M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.

a)

O excerto se refere ao candidato Nicolas Sarzoki, que
derrotou a candidata Segolène Royal nas últimas eleições
francesas.
O que o presidente eleito alegava era que em nenhum
lugar da declaração universal dos direitos humanos
aparece a garantia de emprego eterno – e com mínimo
esforço – ou de aposentadoria integral aos 50 anos.
A proposta revolucionária do presidente eleito foi
“trabalhar mais para ganhar mais”, o que nos remete a um
dos preceitos da revolução francesa em que se lutava
pela idéia de acabar com os privilégios conferidos pela
origem social e implantar a meritocracia, em que as
pessoas devem ser julgadas pelo que fazem e não pela
classe social a qual faz parte.
A França é criticada até hoje por setores da sociedade
norte-americana e portuguesa por ter dito não à
constituição única da União Européia e ter ficado a favor
dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU,
em 2004, na guerra americana de agressão ao Iraque.
Sarkozy, desde o período eleitoral, se mostra em uma
postura pró-americana no tocante dos grandes problemas
contemporâneos.

z §MJóõô Ø>öp÷-Þ)öuÞ Û Ü.ÚkÛ Þ)áÜø¨ù ÚkÞ;àã Ø>ø.ØøJúØ>Úbã;Ø>Ù&Ø;×(ß×.Ø3Ü3ú!Þ û ø
ú+ÚbØ ã Û øÞüáØýöt×.áÞ àþ;Þ>øÿØ®Ø Ø4Ø× ÜÿÞ!Ø>àâØ
Þ©ú!Þ;ÚbØ>àâØ ö_Ø>àâØDÛ áØ>Þ/ú+Þ ÚkÞ1Ø Þø ÷`á.Û øøØ6ÜÚbØ;ã öØ Ø>Û âÜ
ú+5 ÚbØøÛ áØ>àâØsù ÚkÞ;àã øæ M õæw2   U· ´ U>bVU;N>kR c r|;| ´
^ñ^lTR jbR N ;\;].U; QU6 U^`6UDU.;H; P; 
N;kUS > .Y_.P.S R UM R U.PUoR U ;.R P.S U
.S U.kP kR clR P.N bU

b)

c)

d)

e)

|M * _TR  L  YuU; bT..P;U¦.S N &U .P 5  2 UPo % R YT.U
r z .P.Y^l>  z r VU .;3U)T.U.VR GUG.R NR T¨P
N ^_V;3T.3½PR c.UR T.TU M " >bR ;TS Uc>c).^`wcR T
S R a.kR  M 0 P U1>;&U6N;^_V;YUS UH^`.P* T5
VUS )N;kU.R ¨V.J3U;TUJTUtUS U>cR h3^lUM bR" N P. 
^`GjbR )N;^x.^xÀ©^`PR jU>;1^_S kR ^ly TR ;Á Vy )U^
&U¦N PUN>U.`tU>jUbR T`>;U$j&R
a)
b)
c)
d)
e)

Coréia do Sul.
Japão.
Estados Unidos.
França.
Inglaterra.

 ^U.S ;\ h;u¿;¦kR  m.QR v.YU>VPTmmU ;h` L;M

L;M , .U PTN ^`3Q ;U_tN.o.UtT.wVU.PoU^ E  j.S T_U
N PU>v; GV&S y kR N; U;N;Pª^_R N; NR S. k.S Y.>.R P.S U_
S UkP>bR cmN;kU  M
a)

b)

c)

d)

e)

Aplicado ao contexto social carioca, a charge ironizaria
perfeitamente a incerteza constante que faz parte de seu
cotidiano, sobretudo para o de baixa renda, em que a
organização de sua vida se limitaria não apenas em viver
e, sim, sobreviver.
No contexto mundial, a charge retrataria perfeitamente a
situação de caos que se vive no oriente médio no que
concerne, mais especificamente, ao Hamas e o Fattah,
movimentos guerrilheiros que lutam em união com o
objetivo de retomar as terras perdidas para os judeus
desde a criação do Estado de Israel.
Na conjuntura socialismo x capitalismo, a charge
ironizaria perfeitamente a atual situação dos dois
principais representantes de tais sistemas econômicos
(Estados Unidos e Cuba, respectivamente), em que,
devido ao praticamente igualável nível bélico, o que na
verdade se organizaria seria a estratégia de guerra e
embargos econômicos para que apenas uma das nações
pudesse sobreviver, tendo em vista a atual
impossibilidade de coexistência pacífica.
A charge retrataria perfeitamente o perfil do pensamento
de todos os jovens contemporâneos, tendo na
personagem de Mafalda a personificação dos pais dos
adolescentes que vivem na eterna cobrança de decisões
e maturidade e, no personagem de Miguelinho a atitude
dominante entre os mesmos: viver intensamente cada dia
como se fosse o último, o que atualmente pode ser
provado pelo número de adolescentes dependentes
químicos e portadores do vírus da Aids.
A charge retrata a impossibilidade de planejamento a
longo prazo devido as constantes transformações sociais
que assolam a sociedade atual, como a nova postura da
mulher em relação ao mercado de trabalho, as
transformações no campo e as novas descobertas
científicas.

rM  P .S R UseR U.P;eU;o&R )Us;;R PS Us.S UbP>bR c
N;kU> M
 M % R S S  Â 5 S R P; P.Y;U>vtVkR ^`U.R  T.^`uP Up^`UkR N PY
QkR o.w>kS ^`U.P;UJN;^goPTU>NP.N U T US o&
N;U ;1P
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  M E R NU.S S U+;NU.S U Y! k.SV.U .R T.U.P;U3T.  oU.P;kR PY
Jj^l3V.US N;P;bR P.y ^lT.)VS y bR N>)PUS* R QU.S
.VS R N T.uM ¿tUS R T.;TUuoUP;bR PtR PR NR ;TtV U>;
   M  R NU>vUP^_U.VS T)Vy U GU)V. U^³.^`G^_S U
P.(VTUY!(>R SUcUGN ^lDXS kR ^`3^_S UJ;U
N P.TR T.>%1Vg% VU>M R T.PNR eT  U.VXQS R N e
.S ;oP U.S y  U.S U.P
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

z M 2 &QU6)o ' .P.  ^`U.kR N>.P..Y-.PS R ;UH R U.P1
U;o&R U¦ .R P.S U¦m.S UbP>bR cmN;kU> M
 M " ¦ o.uUuk^ZT.Uw.^U cU.P; ^_S bR T.U>V R c
&U1U^ñN;^lsQ " U¨ o. " 0 S y ^_VR N  UH' h;
&o^l.U..kRPRN>.PTmd
" T.VU.U.VS   M oPR >;\ h U;.V.bR c .P.

  M >R S  oUP;bR PU E >vR N;£U; h;UP;bU
M
   M " ^`UQ^_SQR N.Uu j U_JP.T.;.jTbQUSpTh;G^uoT..S R T;T.U;tUuj>>U^
VUmT. pN;^_VU kR \ ]U  M

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Apenas I está correto.

M  P S R U.gR UPZs;UoR )U .R P.S UsS U.kP kR c
N &kU  M
 M " ô ÜØ Û à NR ;TxPfVkR ^`U.R ekR g;U³U>jU.U
ô ÜØ>Û à  +Ü.öuö_Ø>Úbã Û Þ Û Ú ú Þ àØø.Y U^_VU>
^`U.kR N .PS y T.U.xPW^lP;;o.U^T.UO>M cR ].U U
Tu_^uPT ,.E
  M " ^`>>UcR bRh_.R m;UmU.PU`Na.;NbR N &plUN ^
P

kpwV;T&R _T.
P
 U.V. °T.U ô 5 &PoP>.Yn  R bQ;  z r;| Yn
   M "j.Q>kRN 3N;;T^tV`UUS NR S&Ü^`Ø Û .à R3!VÜVöuö_S .Ø>TÚbã .Û ÞUGV->Û Ú ú ;Þ;oàUØR ø.æ JTU
jk;U.S o.U^Cp ô ÜØ>Û à  M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

a)
b)
c)
d)
e)

“Trânsito informal”.
“Êxodo Rural”.
“Inclusão Social”.
“Solução alternativa”.
“Migração Pendular”.

a)

Atualmente, o meio de transporte mais viável
economicamente no Brasil é o rodoviário, uma vez que, a
abundância de vias terrestres brasileiras propicia essa
tendência.
O transporte aéreo tem sofrido uma transição
momentânea em virtude das falhas que vêm ocorrendo
principalmente no tocante da aviação civil. O gráfico que
representaria tal transição seria composto por dois
segmentos de retas que, em um primeiro momento seria
crescente, representando a facilidade na forma de
pagamento das passagens e, em um segundo momento
decrescente, representado a situação por qual passa a
aviação civil atualmente: crises e redução na procura.
O transporte ferroviário teve efeitos duradouros em
grande parte do processo econômico dos produtos
manufaturados brasileiros, no entanto, o setor sofreu um
acentuado declínio tendo em vista o progresso
tecnológico e a consideração de novas variáveis
econômicas globais.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
atua na regulação e fiscalização de transportes nos ramos
rodoviários, ferroviários e dutoviários.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é uma
agência reguladora federal e é vinculada ao Ministério da
Defesa.

.M , .U PT¨U^cR ;)¨>b.S!N;P;U>v;1VS y kR N; UN &Pª^_R N 
NR SQ .R S UR Ywky kS JTwR  kR wU.VU ;U.P;T.wP
TkR P.lVT.UkR ¦;U.

M  ;R P.S U¦m.S U.kP kR clR P.N bU> M

b)

2 &QUm.pTkR PmU$Up>.P;.pN &kU.S  .lU .V&PT.
 p.U>;].U;pT.U¦;p¦ M
c)

d)
e)

M  w VS >c;[  ^_VUR UR  E UPTU>`çXPR  Y 2 UPTY 5'4 Y
'&Ep0  Y 5 S aT&R ¥P kR OU E ªPR N   US U>;h
TR U ^`UP U`U.S ;NR &P;T m
a)
b)
c)
d)
e)

afastamento de Antônio Palocci.
afastamento de Severino Cavalcanti.
afastamento de Renan Calheiros.
afastamento de José Dirceu.
afastamento de professor Luisinho.
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   M " U^_VU>abR 5 .kS . ' UR v._T.U E ;oS hU pçXPR 
 PU> CT.U  P;ª&PR 5 M.kS  E o..S h;U;1UD^_Q^
UuVkR ^`UR `VS UPU
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Ministério das Relações Exteriores.
Ministério das Comunicações.
Ministério do Turismo.
Ministério da Educação.
Ministério do Planejamento.

a)

A Bahia é o estado brasileiro com maior número relativo
de negros e mulatos e o que possui maior influência da
cultura africana: a música, culinária, religião e o modo de
vida de sua população apresentam grande contribuição
dos escravos africanos.
Carlismo é o nome que se deu à corrente política dos
seguidores de Antônio Carlos Magalhães. Apesar da
definição ser informal, a expressão é muito popular e foi
transformada no sinônimo do mais influente político
baiano.
A maior derrota do carlismo ocorreu em 2006, quando o
candidato Paulo Souto perdeu para Jaques Wagner, do
PT.
Antônio Carlos Magalhães foi o maior e mais tradicional
adversário do PT. Assim, com a entrada no governo do
presidente Luís Inácio Lula da Silva, ACM perdeu toda a
influência que possuía no governo Fernando Henrique
Cardoso.
Apenas de não haver nenhuma influência de ACM,
diversos movimentos revoltosos tiveram na Bahia o seu
epicentro, como é o caso da Conjuração Baiana, Revolta
dos Malês e Guerra de Canudos.
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