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Leia com atenção:
01. Só abra este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for  
    autorizado pelos fiscais de sala.
02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. Autorizado o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  40
    questões.
04. Todas as questões desta prova são de múltipla  escolha,  apresentando
    como resposta uma alternativa correta.
05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da  prova e, só  depois
    transfira os resultados para a Folha de Respostas.
06. Confira  também, na  sua  Folha  de Respostas, todos  os  seus  dados 
    impressos. 
07. Para marcar  a  Folha de Respostas, utilize  caneta  esferográfica de 
    cor azul ou  preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, 
    em  nenhuma hipótese, ela será substituída.
08. Não risque,  não  amasse, não dobre e não  suje a Folha de Respostas,
    pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a  emitir  opinião,  nem  a  prestar
    esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.  Cabe  única  e  exclusiva
    mente ao candidato interpretar e decidir.
10. Conforme item 7.12 do Edital: 
    É facultada ao  candidato,  após o  decurso de 03h (três horas)  da 
    aplicação das provas,  a transcrição de suas respostas, registradas 
    no  documento  oficial  (Folha de Respostas),  para  um  formulário 
    específico,  denominado  Folha   de   Cópia  de  Respostas,  a  ser
    entregue pela equipe de fiscalização.
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   TEMA / TÍTULO DA REDAÇÃO: 

O idoso em uma sociedade sustentável 
 

 
1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
4.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
5.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
6.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
7.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
8.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
9.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
10.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
11.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
12.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
13.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
14.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
15.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
16.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
17.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
18.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
19.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
20.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
21.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
22.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
23.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
24.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
25.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
26.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
27.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
28.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
29.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
30.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Redija um texto dissertativo argumentativo, obedece ndo aos critérios abaixo discriminados: 
• Fidelidade à temática; 
• Originalidade; 
• Coerência, coesão e clareza na exposição das ideias; 
• Atendimento às normas da língua formal; 
• Obedecer ao limite de linhas (25 a 30)  
• Os textos da prova poderão servir como reflexão, havendo plágio a nota será zero. 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO  



.
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PROVA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
1. As contas redutoras do Ativo são contas de 

natureza credora que, por força da Lei nº 6.404/76 
e suas atualizações, devem figurar no Balanço 
Patrimonial do lado do Ativo. Assinale a alternativa 
que apresenta apenas as contas redutoras do 
Ativo: 

 
a) Custos ou perdas Correspondentes, Titular Conta 

de Capital a Realizar e Depreciação Acumulada. 
b) (-) Ações em Tesouraria, Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa e Amortização Acumulada. 
c) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, 

Amortização Acumulada e Amortização 
Acumulada. 

d) (+ ou -) Ajuste de Avaliação Patrimonial, 
Amortização Acumulada e  ( - ) Prejuízo 
Acumulado. 

e) Depreciação Acumulada , (-) Ações em Tesouraria 
e Amortização Acumulada . 

 
 
2. Marque a opção que contém, na ordem correta, os 

grupos do Balanço Patrimonial, de Acordo com a  
Lei nº 11.638/07 e 11.941/09 (Lei das Sociedades 
por Ações).  

 
a) Ativo Circulante,  Ativo Não-Circulante, Passivo 

Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido. 
b) Ativo Circulante,  Ativo Realizável a Longo 

Prazo, Ativo Permanente, Ativo Imobilizado. 
c) Ativo Circulante,  Ativo Realizável a Longo 

Prazo, Ativo Não- Circulante, Passivo Circulante , 
Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio 
Líquido. 

d) Ativo Circulante, Indisponível, Estoque, Ativo 
Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido. 

e) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo 
Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio 
Líquido.  
 
 

3. A unificação das demonstrações Contábeis da 
empresa controladora e de suas controladas, 
visando apresentar a situação econômica e 
financeira  de todo grupo como se fosse uma única 
empresa , é uma técnica contábil denominada: 

 
a) Consolidação de Balanço. 
b) Escrituração. 
c) Demonstrações Contábeis. 
d) Auditoria.  
e) Análise de Balanço. 
 
 
4. Contabilmente, ao registrar os atos e fatos, a 

empresa J. Nunes S/A, recebeu a importância de 
R$ 3.500,00 em dinheiro, proveniente de receitas 

de alugueis de imóveis. Logo podemos classificar 
essa ação como fato: 

 
a) Modificativo diminutivo. 
b) Misto diminutivo. 
c) Modificativo aumentativo. 
d) Misto aumentativo. 
e) Permutativo diminutivo. 
 
5. Caracterizam o livro Razão todos os atributos 

abaixo mencionados, exceto:  
 

a) É o livro de grande importância para contabilidade,  
porque se destina ao registro de todas as Contas. 

b) O primeiro passo para escriturar esse livro é abrir 
uma página para cada conta usada na escrituração 
do livro Diário. 

c) Sua escrituração passou a ser obrigatória a partir 
de 1991(art.14 da Lei 8.218 DE 29/08/1991). 

d) Nele são registrados todos os fatos administrativos 
que envolvam entrada e saída de dinheiro. 

e) Para escriturar o razão, pegamos em cada 
lançamento no Débito ou Crédito, conforme essas 
contas estejam debitadas ou creditadas no Diário.       

 
6. O método das partidas dobradas é de uso 

universal e foi divulgado no século XV(1494), NA 
Cidade de Veneza , pelo Frade Franciscano Luca 
Pacioli. O método das partidas dobradas significa 
que: 

 
a) É o meio pelo qual se processa a Escrituração. 
b) Consiste no registro de operações específicas, 

envolvendo o controle de um só elemento. 
c) É deficiente e incompleto, por não permitir o 

controle global do Patrimônio. 
d) O registro de qualquer operação implica que a um 

débito numa ou mais contas, deve corresponder 
um crédito equivalente em uma ou mais conta, de 
forma que a soma dos valores debitados seja 
sempre igual à soma dos valores creditados.  

e) As entidades que utilizam apenas esse método de 
registro, normalmente, são aquelas que não visam 
ao lucro, pois só conseguem controle estanques de 
alguns eventos. 
 
 

7. Com o advento das novas convergências das Leis 
11.638/2007 e Lei 11.941/2009, (Lei das 
Sociedades por ações): Qual o documento contábil 
que passou a ser desnecessário ou facultativo? 
 

a) DVA.  
b) DOAR. 
c) FLUXO DE RECEITAS FINANCEIRAS.  
d) CAIXA. 
e) DRE. 
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8. Considerando os critérios de avaliação de 
estoques, conforme a Resolução CFC nº 1.255, de 
10/12/2009. Assinale a alternativa correta, com 
relação aos métodos permitidos pelas normas 
contábeis: 

 
a) PEPS e Custo Médio. 
b) Preço Específico e UEPS. 
c) UEPS e PEPS. 
d) Custo Real e Custo Médio. 
e) Custo Fixo e Preço Específico. 

 
9. A empresa Prata da Casa S/A apresentou a 

seguinte movimentação de mercadorias:  
 

  Estoque Inicial....................R$  2.800,00 
  Compras ............................R$     500,00 
  Devolução de Vendas.........R$    100,00 
  Estoque Final......................R$  2.400,00 
  Devolução de Compra........R$     200,00  
             Vendas...............................R$  1.400,00 
     
  O Lucro Bruto foi de: 
 
a) 400. 
b) 600. 
c) 800. 
d) 100. 
e) 300. 

 
 

10. A obrigatoriedade de elaboração dos Fluxos de 
Caixa (DFC), é uma das importantes inovações 
trazidas pela Lei nº 11.638/2007, que promoveu 
expressivas alterações na Lei das Sociedades  por  
Ações , visando adequar os procedimentos 
contábeis  praticados no Brasil aos padrões de 
contabilidade praticada nos principais mercados 
financeiros do mundo. O Fluxo de Caixa pode ser 
estruturado pelos métodos:  

 
a) Corrente e Indireto.  
b) Operacionais Financeiros. 
c) Partidas Simples e Partidas Dobradas. 
d) Direto e Descontado. 
e) Indireto e Direto. 

 
 

11. No âmbito da União, foi instituída, pela medida 
Provisória nº 2.026 de 2000, a modalidade de 
licitação denominada: 

 
a) Concorrência. 
b) Tomada de Preços. 
c) Pregão. 
d) Convite. 
e) Leilão. 

 

12. A despesa orçamentária, de acordo com a edição 
do Código de Contabilidade Pública, em 8 de 
novembro de 1922, determinou que toda despesa 
do Estado deve passar por três estágios: 

 
a) Escrituração contábil, o empenho e a liquidação. 
b) Fixação, o empenho e o pagamento. 
c) O pagamento, o empenho e a fixação.  
d) Lançamento, o pagamento e a liquidação. 
e) Empenho, a liquidação e o pagamento. 
 
 
13. Os Restos a Pagar destina-se a evidenciar:  
 
a) A elaboração dos orçamentos anuais 

compreendidos aqui a orçamento fiscal, orçamento 
de investimento das empresas e o orçamento de 
seguridade social, de forma a adequá-las às 
diretrizes, objetivo e metas da administração 
pública, estabelecidos no plano plurianual. 

b) As despesas de empenho, mas não pagas até 31 
de dezembro, para efeito do encerramento do 
exercício. 

c) O equilíbrio do ponto de vista financeiro entre os 
valores de receitas e despesas. 

d) As receitas, inclusive as operações de crédito 
autorizadas em lei.  

e) A realização de recursos financeiros oriundos da 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos. 

 
14. O Sistema de Planejamento Integrado, no Brasil, 

também conhecido como processo de 
planejamento Orçamentário, substancia-se nos 
seguintes instrumentos, atendendo o mandado 
Constitucional: 
 

a) Empenho, Licitação e Plano Plurianual. 
b) Plano Plurianual (PPP), Lei de Orçamento Anuais 

(LOA) e fixação. 
c) Licitação, Empenho e Fixação. 
d) Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Fixação e 

Licitação. 
e) Plano Plurianual (PPP), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamentos Anuais 
(LDA). 

 
15. A classificação da Receita de Capital, conforme o 

anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320/64 obedecera  
ao seguinte esquema : 

 
a) Operação de Crédito, Alienação de Bens 

Amortizados de Empréstimos, Transferência de 
Capital  e  outras Receitas de Capital. 

b) Receita Tributária, Transferência Correntes, 
Receitas Patrimonial, Amortização de empréstimo 
e Receita Patrimonial. 
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c) Transferência de Capital, outras receitas de 
Capital, Receita de Contribuição, Receita Industrial 
e Receita Agropecuária. 

d) Operações de Créditos, Receita de Serviços, 
Receita Tributária, Transferência de Capital e 
Outras Receitas. 

e) Receita de Serviços, Receita Agropecuária, 
Receita Patrimonial, Receita Tributária e Receita 
de Contribuições. 

 
 

16. Analise as afirmativas e marque a opção correta: 
 

1) O plano plurianual é um plano de médio prazo 
através do qual se procura ordenar as ações do 
governo que levam ao atingimento dos objetivos e 
metas fixadas para um período de quatro anos, ao 
nível do Governo Federal  e de dois anos ao nível 
de Governos Estaduais e Municipais. 
2) No Brasil , o Setor Público, a partir  do exercício  
financeiro de 2009, adota o regime de 
competência. 
3) O empenho, por estimativa, é utilizado para os 
casos  de despesas contratuais e outras sujeitas a 
parcelamento. 
4) Nos tempos atuais , em face das técnicas 
utilizadas, a receita pública deverá percorrer três 
estágios: previsão, lançamento, arrecadação e 
recolhimento. 
            

a) Apenas 1 e 2 são falsas. 
b) 2  e  4 são verdadeiras. 
c) 1  e  4  são falsas. 
d) Apenas a 3 é  verdadeira. 
e) 2, 3 e 4 são falsas.  

 
17. O ciclo orçamentário é a seqüência das etapas 

desenvolvidas pelo processo orçamentário.  Essa 
sequência das etapas é: 
 

a) Estudo, elaboração, execução e avaliação. 
b) Clareza, equilíbrio, estudo e aprovação. 
c) Elaboração, estudo e aprovação, execução e 

avaliação. 
d) Unidade, universalidade, elaboração, estudo e 

aprovação. 
e) Estudo, equilíbrio, estudo, avaliação e execução. 
 
 
18. Os créditos adicionais são valores que se 

acrescem ao orçamento público.  Eles se 
classificam em: 

  
a) Suplementares, especiais e global. 
b) Extraordinária, global e suplementares. 
c) Por estimativa , extraordinário  e suplementares. 
d) Ordinário ou normal, especiais e suplementares. 
e) Suplementares, especiais e extraordinário. 
 

19. O empenho é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o estado de obrigação 
de pagamento pendente ou não de implementação 
de condição. 

     Existem três modalidades de empenho: 
 

a) Estudo, aprovação e execução. 
b) Planejamento-orçamento, ciclo orçamentário e 

orçamento por programa. 
c) Orçamento financeiro e patrimonial. 
d) Ordinário ou normal, por estimativa e global. 
e) Liquidação das despesas, ordem de pagamento e 

realização da despesa. 
 
20. O orçamento público tem como finalidade principal:  
 
a) Os procedimentos relativos ao processamento e 

execução da receita orçamentária adotados para o 
ressarcimento de valores recebidos indevidamente 
dos contribuintes. 

b) A previsão de receita e fixação da despesa para 
um determinado período de tempo, um ano e 
constitui o documento fundamental das finanças do 
estado. 

c) A realização de recursos financeiros advindos das 
constituições de dividas através de empréstimos e 
financiamentos, que podem ser internas ou 
externas. 

d) A verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos  comprobatórios 
de respectivos créditos. 

e) O ato administrativo que o Poder Executivo utiliza, 
visando identificar e individualizar os contribuintes 
ou devedores e os respectivos valores, espécie e 
vencimentos. Estudo, aprovação e execução. 
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto 1 
 
Aspectos demográficos e epidemiológicos do idoso no 
Brasil 
 
 O envelhecimento da população é fenômeno 
mundial iniciado, a princípio, nos países 
desenvolvidos em decorrência da queda da 
mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento 
médico, urbanização adequada das cidades, melhoria 
nutricional, elevação dos níveis de higiene pessoal e 
ambiental tanto em residências como no trabalho 
assim como em decorrência dos avanços 
tecnológicos. Todos esses fatores começaram a 
ocorrer no final da década de 40 e início dos anos 50. 
 Nos países menos desenvolvidos como o Brasil, o 
aumento da expectativa de vida tem sido evidenciado 
pelos avanços tecnológicos relacionados à área de 
saúde nos últimos 60 anos, como as vacinas, uso de 
antibióticos, quimioterápicos que tornaram possível a 
prevenção ou cura de muitas doenças. Aliada a estes 
fatores, a queda da fecundidade, iniciada na década 
de 60, permitiu a ocorrência de uma grande explosão 
demográfica. 
[...] 
Aspectos psicossociais do envelhecimento 
 Na sociedade atual, capitalista e ocidental, qualquer 
valoração fundamenta-se na idéia básica de 
produtividade, inerente ao próprio capitalismo. 
 O modelo capitalista fez com que a velhice 
passasse a ocupar um lugar marginalizado na 
existência humana, na medida em que a 
individualidade, já teria os seus potenciais evolutivos e 
perderia então valor social. Desse modo, não tendo 
mais a possibilidade de produção de riqueza, a velhice 
perderia o seu valor simbólico. 
 Todos os seres vivos são regidos por um 
determinismo biológico e sendo assim, o 
envelhecimento envolve processos que implicam na 
diminuição gradativa da possibilidade de 
sobrevivência, acompanhada por alterações regulares 
na aparência, no comportamento, na experiência e 
nos papéis sociais. 
 Diante dessa visão, o envelhecimento é entendido 
como parte integrante e fundamental no curso de vida 
de cada indivíduo. É nessa fase que emergem ex- 
periências e características próprias e peculiares, 
resultantes da trajetória de vida, na qual, umas têm 
maior dimensão e complexidade que outras, 
integrando assim a formação do indivíduo idoso. 
 As tensões psicológicas e sociais podem apressar 
as deteriorações associadas ao processo de 
envelhecimento. Percebe-se no indivíduo que 
envelhece uma interação maior entre os estados 
psicológicos e sociais refletidos na sua adaptação às 
mudanças. A habilidade pessoal, provavelmente, 
influencia as transformações biológicas e de saúde 

que ocorrem no tempo da velhice. Assim, o 
envelhecimento é decisivamente afetado pelo estado 
de espírito, muito embora dele não dependa para se 
processar. 
 O papel social dos idosos é um fator importante no 
significado do envelhecimento, pois o mesmo 
depende da forma de vida que as pessoas tenham 
levado, como das condições atuais que se encontram. 
[...] 
(Internet - Artigo,A situação social do idoso no Brasil: 
uma breve consideração,revisado em 07/2004 e 
aprovado em 23/02/2005, Marcia R.S.S, Josiane Lima 
de Gusmão, Ana Cristina Mancussi Faro, Rita de 
Cássia Bungos) 
 
           Texto para as questões de 21 a 26 
 

21. Todas as situações citadas nas alternativas 
evidenciam fatores inerentes à longevidade, 
exceto: 

 
a) O progresso da medicina com medicamentos 

possíveis de combater a degenerescência 
crescente dos órgãos. 

b) Alimentação nutritiva capaz de suprir 
necessidades orgânicas prementes a fim de o 
idoso sentir-se mais resistente. 

c) As condições ambientais, melhorando a vida 
do idoso mediante conhecimentos de higiene 
utilizados por ele em sua residência. 

d) A sociedade capitalista e o emprego de verbas 
em hospitais, no Brasil estão dentre as 
principais causas da longevidade, uma vez 
que propiciam melhores condições de vida. 

e) No Brasil, a longevidade é implementada por 
vários fatores, dentre os quais estão os 
avanços tecnológicos, ligados à área de 
saúde e à queda da fecundidade. 

 
22. Considere as assertivas abaixo a fim de 

responder à questão. 
 

I – Deduz-se que o envelhecimento da 
população foi iniciado em meados do 
século passado. 

II – No Brasil, a mulher passou a gerar menos 
filhos na segunda metade do século XX. 

III – Mais da metade dos idosos, na região 
paulistana possui um tipo de doença 
crônica. 

IV – Em uma sociedade capitalista, a velhice é 
enaltecida sempre com uma eminente 
posição social. 

V – Surgem, na velhice, experiências 
características de etapas anteriores e que, 
apenas, afetam a sua parte somática. 

 
            Estão corretas apenas as alternativas: 
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a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) I, III e IV. 

 
23. Quanto aos aspectos textuais, há uma 

alternativa discordante, assinale-a: 
 

a) Todos os termos, quanto às normas de 
regência e de concordância, estão 
empregados adequadamente. 

b) Em “Todos esses  fatores”  ( 1º parágrafo) e 
 “Aliado a estes  fatores ”( 2º parágrafo), os 
elementos sublinhados, embora sejam 
morfologicamente idênticos, diferem quanto à 
semântica. 

c)  Em “Todos esses fatores ” existe uma 
retomada pronominal, a fim de que haja 
coesão textual. 

d) “... o mesmo  depende de ...” (último 
parágrafo), o termo sublinhado é uma 
retomada de elemento anterior. 

e) Quanto ao aspecto ortográfico, o texto se 
encontra de acordo com a língua formal, sem 
ainda haver adoção das novas normas de 
acentuação gráfica. 

 
24.  “Todos os seres vivos são regidos por um 

determinismo biológico e sendo assim, o 
envelhecimento envolve processos que 
implicam na diminuição gradativa da 
possibilidade de sobrevivência, acompanhada 
por alterações regulares na aparência, no 
comportamento, na experiência  e nos papéis 
sociais.” 
 
Analisando todos os itens em relação ao 
parágrafo, em epígrafe, responda a esta 
questão. 

 
I - Ele se encontra redigido de acordo com as 

normas vigentes na língua formal. 
II – Em “Todos os seres...”, há uma relação de 

totalidade, advinda do correto emprego do 
artigo, antes do nome do ser. 

III – As vírgulas em ”...na aparência, no 
comportamento, na experiência...”separam 
elementos de idêntico valor semântico. 

IV – “...um determinismo biológico rege todos 
os seres vivos”, apesar da transformação 
formal, as orações continuam com sentido 
idêntico, apenas havendo mudança nos 
valores sintáticos dos termos sublinhados. 

V - Percebe-se que, na transformação 
evidenciada, no item IV, a forma verbal é 
uma perífrase. 

As alternativas corretas estão, apenas, nos 
itens: 

 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II, III, IV e V. 
c) II e V. 
d) II, IV e V. 
e) II, III e IV. 

 
25.  “...na medida em que ...a individualidade já 

teria os seus potenciais evolutivos...”(5º 
parágrafo) 
 

O valor semântico dos termos destacados, 
acima, encontra valor idêntico, apenas, em uma 
das alternativas, identifique-a: 

 
a) Posto que a humanidade se encontre diante 

da longevidade, ela se encontra confusa e 
está agindo de maneira, por vezes, 
desordenada. 

b) Á proporção que crescemos interiormente, 
pensamos no amanhã de modo otimista e 
temos, então, a certeza de que nossos atos 
serão determinantes do amanhã. 

c) Como somos seres bastante falhos, em 
constante mutação, devemos viver atentos, a 
fim de não negligenciarmos aqueles que se 
encontram distantes de nossa faixa etária. 

d) A velhice é uma etapa da existência inerente a 
todos que anseiam por viver muito, no 
entanto, esquecemo-nos muitas vezes disso, 
quando discriminamos os idosos. 

e) Quando o ser humano possui uma vivência 
equilibrada, certamente, no amanhã, terá 
como resultante uma velhice sustentável. 

 
26.  “...que tornaram possível a prevenção ou 

cura de muitas  doenças. ”(2º parágrafo) 
 
Em relação aos termos sublinhados, assinale 
a única alternativa em que há deslize. 

 
a) “que ” é retomada pronominal dos elementos 

anteriores e possui, na oração, uma função 
adjetiva. 

b) “possível ” está empregado corretamente, não 
poderia ser pluralizado, devido a referir-se a 
termos que vêm pospostos. 

c) “ possível ” caracteriza  e indica o estado de a 
“a prevenção ou cura ”, exercendo, no 
contexto, função complementar. 

d) Se construirmos uma oração, trocando 
“possível”  por “adequado” , o correto, de 
acordo com a língua formal, será “adequada” . 

e) Trocando-se a palavra “muitas ” por 
“bastante” , obrigatoriamente, a concordância 
será “bastantes ”. 
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Texto 2 
 
 
01/10/2009 – 09h55 População de idoso no Brasil 
aumenta, o desrespeito também 
Agência Brasil 
Dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que a população de idosos no Brasil vem 
aumentando. Em 2008, havia mais de 21 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, 
aproximadamente 2 milhões a mais do que no ano 
anterior. 
Hoje (1º) é comemorado o Dia Internacional do idoso. 
A data foi instituída com a intenção de mostrar a 
importância e as dificuldades que essas pessoas 
enfrentam rotineiramente. Problemas como falta de 
meios de transporte adequados e o precário 
atendimento hospitalar na saúde pública são as 
principais queixas de quem chegou à terceira idade. 
Para saber deles as principais dificuldades 
enfrentadas nas tarefas do dia a dia, a  Agência Brasil 
foi às ruas conversar com alguns idosos. 
“Eu acho que os maiores problemas são a saúde e o 
transporte. É preciso haver uma condição de 
transportes condizente com a terceira idade”, disse o 
fiscal do Tesouro aposentado Willian de Souza, de 69 
anos. 
Para a dona de casa Elza Maria, de 65 anos, a maior 
dificuldade é entrar nos ônibus. “O degrau é lá nas 
alturas. A gente tem quase que andar com um 
banquinho para subir. E, outra dificuldade, é 
atendimento nos hospitais. A melhor conquista do 
idoso, nem sei direito o que é. Mas o restante vai 
levando.” 
A aposentada Dora Ribeiro, de 67 anos diz que os 
idosos tiveram algumas conquistas. “Nós temos 
muitas coisas que melhoraram como as filas 
preferenciais para idosos, pois são mais reduzidas. E 
certas tarifas que para o idoso são menores. Então 
não é tão ruim assim ser idoso.” 
“A gente pega o ônibus, o cara que está lá pilotando 
arranca com tudo. Se a pessoa não tiver equilíbrio 
‘sobra’. Outra coisa, é ficar no ponto do ônibus 
fazendo sinal e ele não parar. Quanto ao direito do 
idoso, deixa muito a desejar”, contestou o servidor 
público aposentado, Valter dos Santos, 69 anos. 
A comerciante aposentada Salam Qozak, de 81 anos, 
nasceu na Síria e diz que se preocupa com aqueles 
mais pobres. ”Eu posso andar de táxi, e de 
acompanhante. E os outros que não tem ninguém? 
Esse privilégio conquistei quando ainda era jovem. 
Mas quem não conseguiu e ficou velho, me conta?” 
(24 Horas News – Notícias 24 horas 
WWW.24 horasnews.com.br) 
 
 
 

27. Compare os textos 1 e 2 a fim de responder a 
esta questão. 

 
I – Ambos possuem um enfoque em comum: a 

situação da população longeva. 
II – Quanto aos tipos textuais, pode-se afirmar 

que o texto 1 é de caráter científico e o texto 2 
é uma notícia jornalística, uma reportagem. 

III – Em ambos os textos, há preocupação dos 
autores quanto ao emprego do discurso direto 
e indireto, característica do gênero narrativo. 

IV – Enquanto, no texto 1, existe maior rigor em 
relação ao emprego da língua formal, no texto 
2, há, nas entrevistas, presença da variedade 
informal. 

V – No texto 1, em “ ...de encontrar significado 
para viver ...”( Último parágrafo) e, no texto 2, 
em “...para saber  deles ...”(3º parágrafo), os 
termos sublinhados possuem valor semântico 
igual. 

 
 Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I, II, IV e V. 
b) I, II, III, IV e V. 
c) I, II, III, e V. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
28. Quanto ao texto 2, existe apenas uma 

alternativa correta, assinale-a. 
 

a) Todos os entrevistados expuseram posição 
satisfatória quanto ao tratamento que lhes é 
ministrado. 

b) O dia nacional do idoso, 1º de outubro, foi 
instituído apenas para mostrar a importância 
dos longevos. 

c) As formas verbais, utilizadas no texto, indicam 
sempre uma ação hipotética em relação ao 
amanhã. 

d) Passando a expressão “A gente pega o 
ônibus, o cara que está lá pilotando  
arranca com tudo. ”, para a variedade formal 
da língua, ter-se-á: “Nós pegamos o ônibus, 
o homem que está dirigindo sai com 
violência” . 

e) A fala da comerciante aposentada é a única 
que se encontra sem falha em relação às 
normas da língua formal. 

 
29. “...havia  mais de 21 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos de idade... ” . O verbo 
sublinhado possui vários sentidos, admitindo, 
por isso, mais de uma concordância. Entre as 
alternativas, encontra-se apenas uma que não 
está correta, identifique-a. 
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a) Todos aqueles homens, que trabalhavam na 
construção, já haviam ultrapassado os 50 
anos. 

b) Há muitos homens que, em se crendo deuses, 
aniquilam-se interiormente, pois se 
transformaram em seres manipuladores de 
títeres. 

c) Muitos jovens se houveram bem no concurso, 
porque, sendo responsáveis, prepararam-se, 
em consonância com as normas do edital. 

d) Naquele aprazível recinto, haviam pessoas 
insatisfeitas, pois, esperavam ver apenas 
jovens e era enorme a presença de idosos. 

e) Em nós, existe uma força interior, impelindo-
nos para a vitória, por isso haveremos de 
vencer, ultrapassando todos os obstáculos. 
 

30. Observe os períodos abaixo: 
 

I – “... havia mais de 21 milhões... ” 
II– “É preciso haver uma condição de 

transportes. ” 
III– “... nasceu na Síria e diz que se 

preocupa... ” 
 

Analisando-os, percebe-se uma falha na 
alternativa: 

 
a) Trocando-se no item I, haver  por existir , este 

verbo obedecerá à mesma concordância 
daquele explicitado no período. 

b) O sentido e a concordância de haver nas 
ocorrências dos períodos I e II são idênticos. 

c) A oração do item III “haver uma condição de 
transporte” , exerce uma função substantiva. 

d) Mesmo que, no item II, o sintagma “uma 
condição ” fosse pluralizado, o verbo haver 
não sofreria modificação. 

e) “... que se preocupa... ”a posição proclítica 
do pronome pessoal átono não poderá ser 
modificada devido à existência da palavra 
atrativa que.  

 
31. “Mas quem não conseguiu e ficou velho, me 

conta? ” Há uma falha quanto à toponímia 
pronominal, pois, deveria ter sido empregado 
ênclise. Quanto à colocação pronominal, 
analise os períodos abaixo, a fim de responder 
a esta questão. 

 
I – Alguns pertencentes à terceira idade 

haviam queixado-se dos maus-tratos 
sofridos naquela clínica. 

II - Em se referindo à socialização do idoso, 
aquele cidadão é abnegado, pois vive 
dedicando-se carinhosamente a sua 
profissão como assistente social. 

III – Nunca se arrependa do perdão concedido 
àquela  pessoa que lhe fez ofensas, porque 

você receberá, com certeza, um excelente 
retorno. 

IV – Agora dir-te-ei algo que te fará feliz: serás 
sempre vitorioso, acredite nisso! 

V – “Deus te abençoe!” dizia todos os dias, ao 
acordar, aquela mãe prestimosa ao filho 
semiadormecido. 

 
       Estão corretos apenas: 

 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) II, III e V. 

 
 

32. Considere as afirmações abaixo: 
 

I - A ocorrência do acento indicativo de crase 
em “quem chegou à terceira idade. ” é 
obrigatória, devido à regência do verbo 
chegar e por este ser seguido por vocábulo 
feminino. 

II - Em “foi às ruas ”, a justificativa do acento 
indicativo de crase é uma exigência do verbo 
ir e haver presença, após ele, de um termo 
feminino. 

III – “O degrau é lá , nas alturas .”, as palavras 
sublinhadas possuem idêntica relação 
semântica. 

IV – As palavras estatística  e ônibus  possuem 
a mesma justificativa para receberem acento 
gráfico. 

V – é, lá, ninguém   são acentuadas 
graficamente por serem palavras oxítonas 
terminadas em e, a  e em. 

 
   Estão corretas apenas as afirmações: 

 
a) II, III e IV. 
b) II, III, IV e V. 
c) I, II, III, e IV. 
d) I, III, IV e V 
e) I, II, IV e V. 
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PROVA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
33.  Para a transmissão de voz através de uma LAN, 

de uma WAN ou da Internet por meio de pacotes 
TCP/IP, utiliza-se o método: 

 
a) DNS. 
b) VoIP. 
c) Windows Messenger. 
d) Telnet. 
e) DHCP. 
 
34. O e-mail é um dos meios mais usuais para a 

troca de informações. Os protocolos utilizados 
por ele para o envio e recebimento de 
mensagens são respectivamente: 

 
a) FTP e HTTP. 
b) HTTP e POP3. 
c) DNS e TELNET. 
d) SMTP e POP3. 
e) HTTP e SMTP. 

 
35. Na digitação de um texto de três páginas, no 

Microsoft Word 2003 BR, um digitador deseja 
que o texto, na terceira página, seja igual ao 
texto contido na primeira página, porém, em 
negrito. Logo após a digitação, o texto foi salvo. 
Assinale quais comandos abaixo foram 
utilizados: 

 
a) <CTRL> + X, <CRTL> + V, <CTRL> + N, 

<CTRL> + Enter 
b) <CTRL> + Enter, <CRTL> + W, <CTRL> + N, 

<CTRL> + A 
c) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + B 
d) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + A 
e) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + W 
 

36. Para agilizar o procedimento de impressão, 
pode-se criar uma seqüência de comandos e de 
instruções do Word, agrupados em um único 
comando, para executar a tarefa 
automaticamente, utilizando-se o recurso: 

 
a) Mala direta. 
b) Classificar. 
c) Fórmula. 
d) Índice. 
e) Macro. 

 
 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha no Microsoft Excel 
2003 BR, com as contas de um determinado 
orçamento, contendo apenas valores positivos. 
Considerando essa figura, responda às questões 37 e 
38. 
 
37.  Assinale a fórmula utilizada na célula B7 
 
a) = $B$6 – B5 
b) = B5 – ( B6 ) 
c) = $B$5 – B6 
d) = SOMA(B6:B5) 
e) = SOMA(B2:4) – B7 
 
38.  Assinale as categorias de formatação aplicadas 

nas células B2,B3,B4,B5,B6 e B7 
 
a) Científico e Fração. 
b) Texto e Especial. 
c) Texto e Científico. 
d) Número e Moeda. 
e) Científico e Moeda. 

 
39.  Assinale o recurso que está disponível no 

ambiente BROffice e que não faz parte do modo 
básico do ambiente Microsoft Office: 

 
a) Inserir quebras. 
b) Exportar diretamente como PDF. 
c) Desfazer digitação. 
d) Localizar e substituir. 
e) Ortografia e gramática. 

 
40. O arquivo digital planilha_de_custo.odt para ser 

aberto, utilizará o seguinte software:  
 
a) Microsoft Excel 2003 BR. 
b) BROffice Calc. 
c) Microsoft Word 2003 BR. 
d) BROffice Impress. 
e) BROffice Writer. 
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