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CADERNO DE PROVAS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Prezado (a) candidato (a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 100 (cem) itens, ordenados de 1 a 100, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno
esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis;
2.Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta, bem
como dispositivos eletrônicos, se comunicar com outros candidatos,
usar chapéu, boné, óculos escuros, relógio e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala;
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo (a) candidato (a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O
cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta;
MARQUE ASSIM:

NÃO MARQUE ASSIM:

4. A assinatura do (a) candidato (a) no cartão-resposta é necessária, obrigatória e fundamental para
sua identificação;
5. O tempo máximo de duração da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão
resposta, contadas a partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala;
6. O (a) candidato (a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 02 (duas)
horas de seu início. Após a entrega, o (a) mesmo (a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não
podendo mais ir ao banheiro;
7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do
recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas;
8. O (a) candidato (a) não poderá levar o caderno de questões e rascunho;
9. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do Comunicado de Seleção
Pública n0 001/2017, poderá implicar na anulação da sua prova;
10. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o
cartão-resposta;
11. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova após a divulgação do gabarito que estará disponível
no site www.creci-pb.gov.br, durante o período de 19/06/17 a 21/06/17 nos horários de 08h00 as
12h00 e 14h00 as 18h00, na sede do CRECI/PB.
Boa sorte!
Comissão Organizadora do Processo de Seleção Pública do CRECI/PB
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

QUESTÃO 01

Leia a crônica Eloquência singular, de Fernando
Sabino, e assinale a alternativa incorreta.

Leia a charge a seguir:
Eloquência Singular
Fernando Sabino

Humor Brasil 500 anos. São Caetano do Sul: Virgo, 2000, p. 63.

I.
A charge faz um jogo com as palavras
enxadas e inchadas, explorando criativamente a
paronímia.
II.
A palavra enxadas faz referência a uma
situação que aflige quem vive no campo; já o
termo inchadas refere-se a uma situação que
afeta as pessoas que vivem nas grandes cidades.
III.
Ao opor as duas situações, o chargista
aborda a desolação e o vazio desses espaços.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) II.
e) III.

Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou:
— Senhor Presidente: eu não sou daqueles que...
O verbo ia para o singular ou para o plural? Tudo
indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular:
— Não sou daqueles que...
Não sou daqueles que recusam... No plural soava melhor. Mas era preciso precaver-se contra
essas armadilhas da linguagem — que recusa?
— ele que tão facilmente caia nelas, e era logo
massacrado com um aparte. Não sou daqueles
que... Resolveu ganhar tempo:
— ...embora perfeitamente cônscio das minhas
altas responsabilidades como representante do
povo nesta Casa, não sou...
Daqueles que recusa, evidentemente. Como é
que podia ter pensado em plural? Era um desses casos que os gramáticos registram nas suas
questiúnculas de português: ia para o singular,
não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, devia
ser.
— ...daqueles que, em momentos de extrema
gravidade, como este que o Brasil atravessa...
Safara-se porque nem se lembrava do verbo
que pretendia usar:
— Não sou daqueles que...
Daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto
que atravessasse de uma vez essa traiçoeira
pinguela gramatical em que sua oratória lamentavelmente se havia metido de saída. Mas
a concordância? Qualquer verbo servia, desde
que conjugado corretamente, no singular. Ou
no plural:
— Não sou daqueles que, dizia eu — e é bom
que se repita sempre, senhor Presidente, para
que possamos ser dignos da confiança em nós
depositada...
Intercalava orações e mais orações, voltando sempre ao ponto de partida, incapaz de se
definir por esta ou aquela concordância. Ambas
com aparência castiça. Ambas legítimas. Ambas
gramaticalmente lídimas, segundo o vernáculo:
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— Neste momento tão grave para os destinos da
nossa nacionalidade.
Ambas legítimas? Não, não podia ser. Sabia
bem que a expressão “daqueles que” era coisa
já estudada e decidida por tudo quanto é gramaticóide por aí, qualquer um sabia que levava
sempre o verbo ao plural:
— ...não sou daqueles que, conforme afirmava...
Ou ao singular? Há exceções, e aquela bem
podia ser uma delas. Daqueles que. Não sou
UM daqueles que. Um que recusa, daqueles que
recusam. Ah! o verbo era recusar:
— Senhor Presidente. Meus nobres colegas.
A concordância que fosse para o diabo. Intercalou mais uma oração e foi em frente com bravura, disposto a tudo, afirmando não ser daqueles
que...
— Como?
Acolheu a interrupção com um suspiro de alívio:
— Não ouvi bem o aparte do nobre deputado.
Silêncio. Ninguém dera aparte nenhum.
— Vossa Excelência, por obséquio, queira falar
mais alto, que não ouvi bem — e apontava, agoniado, um dos deputados mais próximos.
— Eu? Mas eu não disse nada...
— Terei o maior prazer em responder ao aparte
do nobre colega. Qualquer aparte.
O silêncio continuava. Interessados, os demais
deputados se agrupavam em torno do orador,
aguardando o desfecho daquela agonia, que
agora já era, como no verso de Bilac, a agonia do
herói e a agonia da tarde.
— Que é que você acha? — cochichou um.
— Acho que vai para o singular.
— Pois eu não: para o plural, é lógico.
O orador seguia na sua luta:
— Como afirmava no começo de meu discurso,
senhor Presidente...
Tirou o lenço do bolso e enxugou o suor da testa. Vontade de aproveitar-se do gesto e pedir
ajuda ao próprio Presidente da mesa: por favor,
apura aí pra mim, como é que é, me tira desta...
— Quero comunicar ao nobre orador que o seu
tempo se acha esgotado.
— Apenas algumas palavras, senhor Presidente,
para terminar o meu discurso: e antes de terminar, quero deixar bem claro que, a esta altura de
minha existência, depois de mais de vinte anos
de vida pública...
E entrava por novos desvios:
— Muito embora... sabendo perfeitamente...
os imperativos de minha consciência cívica...

senhor Presidente... e o declaro peremptoriamente... não sou daqueles que...
O Presidente voltou a adverti-lo que seu tempo
se esgotara. Não havia mais por que fugir:
— Senhor Presidente, meus nobres colegas!
Resolveu arrematar de qualquer maneira. Encheu o peito de desfechou:
— Em suma: não sou daqueles. Tenho dito.
Houve um suspiro de alívio em todo o plenário,
as palmas romperam. Muito bem! Muito bem!
O orador foi vivamente cumprimentado.
Texto extraído do livro “A companheira de viagem”, Ed. do Autor - Rio de Janeiro, 1965, pág.
139.
a) O deputado hesitou no momento de estabelecer a concordância verbal porque as duas
formas verbais (singular e plural) lhe pareceram
corretas.
b) O fato de não se decidir por uma concordância verbal adequada impediu o deputado de
concluir o seu discurso.
c) Seguindo a regra da concordância, a frase
poderia ficar “Não sou daqueles que recusam”.
d) A dúvida do deputado na escolha da concordância adequada deixa implícita uma crítica,
ou seja, o total descaso do parlamentar com as
regras da gramática.
e) Percebe-se que o deputado está preocupado
apenas com a forma do seu discurso, não com
seu conteúdo.
NOVO ACORDO, VELHAS QUESTÕES
A intenção de unificar a língua portuguesa entre
os países em que ela é o idioma oficial é antiga.
Em 1931, foi realizado o primeiro acordo ortográfico luso-brasileiro, mas ele acabou não
sendo efetivado na prática. Em 1945, a Convenção Ortográfica Luso-Brasileira foi adotada em
Portugal, mas não no Brasil.
Anos depois, em 1986, os sete países de língua
portuguesa (Timor-Leste não pôde ser incluído
na lista, pois se tornaria independente apenas
em 2002) consolidaram as Bases Analíticas da
Ortografia Simplificada da Língua Portuguesa
de 1945, que não chegaram a ser implementadas.
Em 1990, os países de língua portuguesa se
comprometeram a unificar a grafia da língua,
segundo a proposta apresentada pela Academia

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 - Página 03

de Ciências de Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras. Mesmo assim, o acordo ainda não
podia entrar em vigor.
Foram necessários mais 16 anos para que
fossem alcançadas as três adesões necessárias
para que o acordo fosse cumprido. Em 2006,
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde se uniram ao
Brasil e ratificaram o novo acordo. Entretanto,
Portugal ainda apresentava uma grande relutância às mudanças. Apenas em maio de 2008 o
Parlamento português ratificou o acordo para
unificar a ortografia em todas as nações de língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)
e)

As mulheres mantém mais tranquilidade.
O cérebro contêm massa branca.
Os homens mantêm a concentração.
Os homens detém o poder.
Eles retém mais hormônios.

Leia o anúncio a seguir e responda às
questões 5 e 6.

Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/
entenda-as-mudancas-do-novo-acordo-ortografico/ Acesso em 13
jan 2017.

QUESTÃO 03
Sobre o período: “Anos depois, em 1986, os sete
países de língua portuguesa (Timor-Leste não
pôde ser incluído na lista, pois se tornaria independente apenas em 2002) consolidaram as
Bases Analíticas da Ortografia Simplificada da
Língua Portuguesa de 1945”, analise as proposições a seguir sobre a acentuação gráfica, em
seguida assinale a alternativa que contenha a
análise correta sobre as mesmas.
I. A palavra “países” é acentuada pelo fato de a
vogal “i” ser a segunda vogal de um hiato.
II. A palavra “pôde” está conjugada no pretérito
perfeito e recebeu acento para diferenciá-la da
forma “pode”, no tempo presente.
III. Assim como “analíticas”, a palavra “língua” é
acentuada por ser proparoxítona.
IV. O termo “incluído” recebe acento por ser
uma oxítona terminada em “o”.
a) Estão corretas apenas as proposições I e II.
b) Estão corretas apenas as proposições III e IV.
c) Estão corretas apenas as proposições I e III.
d) Estão corretas apenas as proposições II e IV.
e) Estão corretas apenas as proposições II e III.
QUESTÃO 04
No trecho: “Os resultados comprovaram que as
mulheres de meia-idade têm uma memória mais
precisa...”, o termo em destaque está acentuado
pelo mesmo motivo do uso do acento na palavra
destacada em:

Disponível em: http://www.propagandaemrevista.com.br/propaganda/5316/ Acesso em 01 julh 2017.

QUESTÃO 05
As conjunções destacadas no texto, tomando
por base o objetivo do anúncio, estabelecem,
respectivamente, uma relação de:
a)
b)
c)
d)
e)

Exclusão e adição
Adição e exclusão.
Alternância e adição.
Exclusão e consequência.
Alternância e finalidade.
QUESTÃO 06

O texto publicitário estabelece uma intertextualidade com o famoso dilema existencial hamletiano, personagem da tragédia de Shakespeare,
intitulada Hamlet. Nela, o personagem princi-
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pal, Hamlet, num dado momento de sua vida,
questiona-se “Ser ou não ser, eis a questão”.
Com base nessas informações e na peça publicitária acima, só não se pode concluir que:
a)
O texto, ao invés de estabelecer uma
relação mútua de exclusão entre viver e sonhar,
estabelece uma relação de adição, transformando uma questão existencial básica num problema de consumo.
b)
O texto mantém a relação mútua de
exclusão, reescrevendo o dilema hamletiano.
c)
Foi possível trocar dúvida por decisão
na segunda frase, porque ouve também a troca
da conjunção ou (exclusão) por e (adição) nos
enunciados principais do anúncio.
d)
Ao invés de estabelecer uma relação de
mútua exclusão entre viver e sonhar, o que se
deve estabelecer é uma relação de adição.
e)
Além de trocar dúvida por decisão, o
anunciante trocou a pontuação, chamando a
atenção do consumidor para a proposta da Revista.
QUESTÃO 07
Leia a tira abaixo, de Adão Iturrusgarai:

e)
O objeto da última cena revela os hábitos do garoto e explicam o porquê de ele estar
quieto.
QUESTÃO 08
Leia a tira a seguir e analise as afirmações a
seguir.

(Luis Fernando Veríssimo. As cobras em: Se Deus existe que eu seja
atingido por um raio. Porto Alegre: LP&M, 1997, p. 98)

I.
Os pronomes los e eles substituem jogadores.
II.
O emprego do pronome eles no segundo
quadrinho está de acordo com a norma padrão
culta da língua portuguesa.
III.
O modo empregado nas locuções verbais
é o imperativo que, no contexto da tira, expressa uma persuasão.
IV.
O humor da tira é provocado pela advertência da cobra em relação à colocação pronominal em uma situação de jogo.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

(Folha de S. Paulo, 18/06/2005)

Zezo é um menino mal-humorado, que detesta
sair de casa. Sobre a tirinha, é incorreto afirmar
que:

I, II, III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
II e III.
QUESTÃO 09

Leia os textos abaixo e marque a alternativa
correta:

a)
A palavra troço, no último quadrinho,
refere-se ao pôr do sol.
b)
A última cena revela que Zezo vê televisão demais.
c)
A fala dos pais de Zezo, no segundo quadrinho, está de acordo com a situação informal
que o contexto exige.
d)
Os pais de Zezo empregam a linguagem
denotativa na expressão “Há séculos”.

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 - Página 05

QUESTÃO 10
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa
correta.
Estou estudando gramática e fico pasmo
com os milagres de raciocínio empregados
para enquadrar em linguagem “objetiva”
os fatos da língua. Alguns convencem,
outros não. Estes podem constituir
esforços meritórios, mas se trata de explicações
que a gente sente serem meras
aproximações de algo no fundo inexprimível,
irrotulável, inclassificável, impossível
de compreender integralmente. Meu consolo
é que muitas das coisas que me afligem
devem afligir vocês também. Ou pelo
menos coisas parecidas.
João Ubaldo Ribeiro

O remédio será seguir o imundo
Caminho, onde dos mais vejo as pisadas,
Que as bestas andam juntas mais ousadas,
Do que anda só o engenho mais profundo.
Não é fácil viver entre os insanos,
Erra, quem presumir que sabe tudo,
Se o atalho não soube dos seus danos.
O prudente varão há de ser mudo,
Que é melhor neste mundo, mar de enganos,
Ser louco c’os demais, que só, sisudo.
O poema pode ser considerado como um texto:
a)
b)
c)
d)
e)

Expositivo
Narrativo
Argumentativo
Informativo
Descritivo

Infere-se corretamente do texto que:
a)
o autor estuda gramática com o propósito de revelar as contradições das análises
linguísticas.
b)
a linguagem utilizada em textos de gramática reforça a ideia de que fatos da língua são
sempre inclassificáveis.
c)
a desconfiança do autor em relação à
gramática é resultado de sua experiência como
escritor, o que lhe impossibilita compartilhar
sua percepção com o leitor.
d)
o autor lamenta o fato de ser obrigado,
pelas evidências dos fatos linguísticos, a contestar a gramática.
e)
a gramática não pode oferecer um tratamento integral dos fenômenos linguísticos,
mesmo que haja esforços válidos no registro
gramatical de fatos da língua.

QUESTÃO 12

(UERJ-modificada) A disposição dos manifestantes contrasta com a atitude do homem de
terno e gravata. Essa atitude, no que diz respeito ao uso da linguagem, caracteriza-se por:
a)
b)
c)
d)
e)

falsa indignação
pouca formalidade
clara agressividade
muita subjetividade
muita formalidade

QUESTÃO 11
Leia o soneto abaixo, de Gregório de Matos Guerra.
Soneto
Carregado de mim ando no mundo,
E o grande peso embarga-me as passadas,
Que como ando por vias desusadas,
Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo.

QUESTÃO 13
A invasão dos blablablás
O planeta é dividido entre as pessoas que falam
no cinema – e as que não falam. É uma divisão
recente. Por décadas, os falantes foram minoria. E uma minoria reprimida. Quando alguém
abria a boca na sala escura, recebia logo um
shhhhhhhhhh. E voltava ao estado silencioso de
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onde nunca deveria ter saído. Todo pai ou mãe
que honrava seu lugar de educador ensinava a
seus filhos que o cinema era um lugar de reverência. Sentados na poltrona, as luzes se apagavam, uma música solene saia das caixas de som,
as cortinas se abriam e um novo mundo começava. Sem sair do lugar, vivíamos outras vidas,
viajávamos por lugares desconhecidos, chorávamos, ríamos, nos apaixonávamos. Sentados
ao lado de desconhecidos, passávamos por todos os estados de alma de uma vida inteira sem
tocar uma palavra. Comungávamos em silêncio
do mesmo encantamento.
Percebi na sexta-feira que não ia ao cinema havia três meses. Não por falta de tempo, porque
trabalhar muito não é uma novidade para mim.
Mas porque fui expulsa do cinema. Devagar, aos
poucos, mas expulsa. Pertenço, desde sempre,
às fileiras dos silenciosos. Anos atrás, nem
imaginava que pudesse haver outro comportamento além do silêncio absoluto no cinema.
Assim como não imagino alguém cochichando
em qualquer lugar onde entramos com o compromisso de escutar.
Não é uma questão de estilo, de gosto. Pertence
ao campo do respeito, da ética. Cinema é a experiência da escuta de uma vida outra, que fala
à nossa, mas nós não falamos uns com os outros.
No cinema, só quem fala são os atores do filme.
Nós calamos para que eles possam falar. Nossa
vida cala para que outra fale.
Isso era cinema. Agora mudou. É estarrecedor,
mas os blablablás venceram. Tomaram conta
das salas de cinema. E, sem nenhuma repressão
vão expulsando a todos que entram no cinema
para assistir ao filme sem importunar ninguém.
(...)
Eliane Brum. Disponível em , http://educacao.
globo.com/provas/uerj-2-exame-de-qualificacao-2014/questoes/11.html> Acesso em 07 jun
2017.
O texto revela o pensamento do autor a respeito de determinados hábitos e atitudes sociais,
que o constrangem. Essas atitudes e hábitos
revelam:
a)
Um comportamento social aceitável,
pois estão coerentes com as mudanças culturais.
b)
Um comportamento social inaceitável,
pois o cinema é lugar para silêncio.

c)
Um comportamento normal, pois a sociedade atual caracteriza-se pela conectividade
e interatividade constantes.
d)
Um comportamento inaceitável, pois o
respeito e a ética são elementos mantenedores
da boa convivência social em qualquer tempo.
e)
Um comportamento inaceitável, pois o
estilo e o gosto de cada cidadão devem ser respeitado.
QUESTÃO 14
Os usos da casimira inglesa
Estou lhe escrevendo, Matilda, para lhe transmitir aquilo que a contrariedade (para não falar
indignação) me impediu de dizer de viva voz.
Note, é a primeira vez que isso acontece nos
nossos 35 anos de casados, mas é primeira vez
que pode também ser a última. Não é ameaça.
É constatação. Estou profundamente magoado
com sua atitude e não se se me recuperarei.
Tudo por causa de sua teimosia. Você insiste,
contra todas as minhas ponderações, em dar
a seu pai um corte de casimira inglesa como
presente de aniversário. Eu já sei o que você me
dizer: é seu pai, você gosta dele, quer homenageá-lo. Mas, com casimira, Matilda. Com casimira inglesa, Matilda. Que horror, Matilda.
Raciocinemos, Matilda. Casimira inglesa, você
sabe o que é isso? A lã dos melhores ovinos,
Matilda. A tecnologia de um país que, afinal, deu
ao mundo a Revolução Industrial. O trabalho de
competentes funcionários. E sobretudo tradição, a qualidade. Esse é o tecido que está em
questão, Matilda. A casimira inglesa.
(...)
Isso, a casimira inglesa. Agora, seu pai.
Ele está fazendo noventa anos. É uma idade
respeitável, e não são muitos que chegam lá,
mas – quanto tempo ele pode ainda viver? (...)
mesmo que ele viva dez anos, mesmo que ele,
mesmo que ele viva vinte anos, a casimira sem
dúvida durará mais. Aí, depois que o sepultarmos, depois que voltarmos do cemitério, depois
que recebermos os pêsames dos parentes, e dos
amigos, e dos conhecidos, teremos de decidir o
que fazer com as coisas dele, que são poucas e
sem valor – à exceção de um casaco confeccionado com o corte de casimira que você pretende lhe dar. Você, em lágrimas, dirá que não quer
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discutir o assunto, mas eu terei que insistir, até
para o seu bem, Matilda; os mortos estão mortos, os vivos precisam continuar a viver, eu direi.
Algumas hipóteses serão levantadas. Vender?
Você dirá que não; seu pai, seu pai, o velho
fazendeiro, verdade que arruinado, despreza
coisas como comprar e vender, ele acha que ser
lojista, como eu, é a suprema degradação Dar? A
quem? A um pobre? Mas não, ele sempre detestou pobres, Matilda, você lembra a frase característica de seu pai: tem que matar esses vagabundos. O casaco ficaria pendurado em nosso
roupeiro, Matilda. Ficaria pendurado muito
tempo lá. A não ser, Matilda, que seu pai dure
mais tempo que o casaco. Não apenas isso é
impossível, como remete a uma outra interrogação: e o seguro de vida dele, Matilda? E as joias
de sua mãe, que ele guarda debaixo do colchão?
Quanto tempo ainda terei de esperar?
Estou partindo, Matilda. Deixo o meu endereço.
Como você vê, estou indo para longe, para um
pequena praia da Bahia. Lá ninguém usa casimira.
Moacyr Scliar. Contos reunidos. São Paulo:
Companhia das Letras,1995.
(UERJ-modificada) O conto de Moacyr Scliar
adota a forma de uma carta, gênero que tem
convenções específicas. Uma das marcas que
permitem associar esse texto a uma carta é a
presença de:
a)
b)
c)
d)
e)

vocativo
narrativa
confissão
argumentação
fecho
QUESTÃO 15

(UERJ-modificada) Ao descrever sua criação,
Joana expressa uma opinião crítica acerca das
redes sociais existentes. Essa crítica é reforçada, nas falas da personagem, principalmente
pelo uso de:
a)
b)
c)
d)
e)

frases de tom exclamativo
palavras de sentido negativo
elementos de caracterização sucinta
reticências de função complementar
substantivos negativos
QUESTÃO 16

Observe as formas sublinhadas no trecho a
seguir:
“Morava então (1893) em uma casa de pensão
no Catete. Já por esse tempo este gênero de
residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela
era pequena e tranquila. ”
(ASSIS, Machado de. Maria Cora. Relíquias da
casa velha. Rio de Janeiro: Garnier, 1990).
I.
Os termos sublinhados são pronomes
demonstrativos.
II.
No texto, os pronomes demonstrativos
servem para fazer referência apenas ao que já
foi dito.
III.
No texto, esse refere-se ao ano de 1893;
este, refere-se ao gênero da residência, mencionado no início do trecho; e aquela retoma a
informação dita anteriormente: uma casa de
pensão no Catete.
IV.
O pronome aquela retoma o termo “residência”.
Está correto o que se afirma em:
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Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
I e III.
QUESTÃO 17

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II e III.
I e II
I e III
II.
QUESTÃO 19

A oração assinalada tem valor de adjetivo em:
a)
“Não sei por que há de a gente desenhar
objetivamente as coisas.”
b)
“Para isso já existe a fotografia, com a
qual jamais podemos competir.”
c)
“Se tivesse o dom da pintura, eu seria um
pintor lírico.”
d)
“E se me dispusesse a pintar Eurídice,
talvez viesse a surgir na tela um hastil, o arco
tendido da lua.”
e)
“É tudo isso e outras coisas que só os
anjos e os demônios saberão.”
QUESTÃO 18
Leia este cartum, de Fernando Gonsales:

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços das frases abaixo:
I.
Eles resolveram partir ________________ já
era muito tarde.
II.
Retiraram-se da assembleia sem dizer
__________________.
III.
Você fala demais. Eis ____________ não
entende o que o professor explica.
IV.
Ela não tem consciência do ______________
dessa sua atitude.
V.
Você é contra a liberdade de imprensa?
_________________?
a)
porque – por que – por que – porquê –
por que.
b)
porque – por que – por que – porquê –
por quê.
c)
porque – porque – por que – por que –
por que.
d)
por que – por que – porque – porquê –
por quê.
e)
porquê – porque – porquê – por que –
porque.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 20

Na fala do Homem-Aranha:
I.
A palavra só mostra que ele gostaria de
ter mais moscas em sua sopa.
II.
A palavra uma indica a quantidade de
moscas.
III.
Se o Homem-Aranha dissesse “Garçom,
tem uma mosca na minha sopa”, o sentido da
palavra uma seria o mesmo.

Ter o domínio da tabuada para efetuar o cálculo
mental, dentro das quatro operações da matemática, ainda hoje deve ser:
a) abolido
b) conversado
c) esquecido
d) ensinado
e) N.D.R.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 26
A representação decimal do numero fracionário

Sabendo que o conjunto N = {1,2,3,4...}, qual das
afirmativas abaixo é a correta:
a) Podemos determinar o maior numero natural.
b) Todo número natural não tem um sucessor.
c) Sempre haverá um antecessor em N.
d) A soma de dois números naturais pertence a
N.
e) Os números impares não pertencem a N.
QUESTÃO 22

é:
a) 0,8
b) 4,5
c) 5,4
d) 8
e) 0,08
QUESTÃO 27
Verifique quanto vale o resultado da operação

O filho do Sr. Paulo é sócio de um sindicato. O
numero de sua carteirinha é um milhão, três
mil e noventa. Verifique qual das alternativas
abaixo, representa este numero natural:
a) 1003900
b) 103090
c) 1003090
d) 1030090
e) 10000309

QUESTÃO 28
Sabendo-se que a.a.a...a = an então na potência
de 25= X, podemos afirmar que:
QUESTÃO 23

Somando-se os números decimais 0,3 +
73,85+4,7 vamos obter o seguinte resultado:
a) 7,885
b) 78,85
c) 0,7885
d) 788,5
e) 83,97

a) 5 é a base, 2 é o exemplo e + = 32.
b) 2 é a base, 5 é o expoente e x =32.
c) a e b estão corretas.
d) a e c estão corretas.
e) NDR
QUESTÃO 29
Aplique seu conhecimento de potencias e de
termine o valor de:

QUESTÃO 24

QUESTÃO 30

QUESTÃO 25
A representação fracionária de 2/3 é:

Um biólogo observou o crescimento de uma
planta aquática circular e percebeu que, a cada
dois meses, o diâmetro da planta duplicava.
Sabendo que no inicio das observações o
diâmetro da planta era igual a 1 cm, qual será o
diâmetro dessa planta ao fim de 1 ano?
a) 64 cm b) 121 cm c) 12 cm d) 32 cm e) 27
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QUESTÃO 31
Calculando as potencias vamos
obter o seguinte resultado:

QUESTÃO 32
Um capital de R$ 600,00 foi aplicado por 3
meses á taxa de 2% de juros ao mês. No final
desse tempo, com juros simples, esse capital vai
produzir respectivamente:
a) j = R$12,00 e M = R$ 612,00
b) j = R$ 36,00 e M R$ 636,72
c) j = R$ 12,24 e M= R$ 624,24
d) j = R$ 36,00 e M= R$ 612,48
e) j= R$ 12,39 e M= R$ 517,39

QUESTÃO 36
Calcular a soma entre os números decimais
7,972 e 43,08 subtraindo o resultado de 34,702
e em seguida marcar a alternativa certa:
a)
b)
c)
d)
e)

73,052
12,347
16,350
35,016
18,758
QUESTÃO 37

Efetuar a seguinte soma:
e multiplicar o resultado por 0,5 e dividindo em
seguida por 0,3 para então marcar a resposta
certa:

QUESTÃO 33
Se temos um capital de R$ 24.000,00 que foi
aplicado por 6 meses se obtendo um juro simples de R$ 4.320,00 a que taxa se ajustou essa
aplicação:
a) 3% b) 7% c) 0,3% d) 0,7% e) 0,9
QUESTÃO 34
Um capital de R$ 10.00,00 que foi aplicado à
taxa de juros composto de 3% ao mês durante 4
meses, vai produzir:
a) j= R$ 1.272,09 e M = R$ 12.722,09
b) j=R$ 1.255,09 e M= R$ 11.255,09
c)j= R$ 712,29 e M= R$ 11.255,09
d) j= R$179,05 e M= R$ 1.790,05
e) j= R$189,75 e M=R$ 1.876,00
QUESTÃO 35
Marque qual das alternativas abaixo é a correta:
a) a m =82= 3 4= 81
b) o numero - 73/2 não é fracionário.
c) a+b = b+a então 17+37=37+17
d) N* = {0,1,2,3,4,5;6,7,8,9}
e) N = { -1, -3,-5,-7,0}

QUESTÃO 38
Uma loja anunciou a venda de uma TV de 20
polegadas à vista por R$ 477,00 ou em 13 pagamentos iguais de R$ 47,89, sabendo-se que à
prazo se pagará R$ 622,57. Analise esses valores e nas alternativas abaixo, marque qual das
alternativas abaixo é a incorreta:
a) O valor de R$ 622,57 no caso representa o
capital;
b) O valor de R$ 477,00 é, de fato, o capital;
c) O valor de R$ 622,57 é o montante, que representa um empréstimo;
d) O valor a prazo menos o valor à vista é maior
que R$ 140,00 e menor que R$ 150,00;
e) O acréscimo entre o valor à vista e o valor à
prazo pode ser chamado de juros;
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INFORMÁTICA
QUESTÃO 39
O uso constante e prático de Pen Drive é hoje
em dia uma prática bastante comum, mas devemos ter alguns cuidados, principalmente na
hora de retirar o dispositivo da sua máquina.
Dentre as opções abaixo, qual apresenta o melhor procedimento na hora de retirada um Pen
Drive da porta USB de seu computador?
a. Desligar o computador, em seguida retirar o
dispositivo e depois ligar o computador.

lação
b. Configurando a régua do editor de texto
c. Altera o tipo de alinhamento do parágrafo
d. Configurando a página ativa do documento
e. Altera o alinhamento do texto

QUESTÃO 41
A primeira Figura 01 é a representação de
uma planilha onde o conteúdo das células A1
e B1 estão dispostos em mais de uma linha. Já
na Figura 02 você vai encontrar os recursos
disponíveis de alinhamento, escolha dentre as
opções a que representa esse recurso.

b. Retirar o Pen Drive com o computador ligado.
c. Abrir o Windows Explorer, clicar com o botão
direito no disco removível que representa seu
Pen Drive, escolher a opção ejetar.
d. Abrir o Windows Explorer, clicar com o botão
direito no disco removível que representa seu
Pen Drive, escolher a opção formatar.
e. Abrir a pasta Meus Documentos, escolher
a unidade que representa o disco removível,
botão direito e clicar em ejetar.
a) 1
QUESTÃO 40
Dentre as opções abaixo relacionadas, qual a
função deste recurso que tá em destaque na
figura abaixo?

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

QUESTÃO 42
Quando você está utilizando a ferramenta
PowerPoint no Modo de Exibição Estrutura de
Tópicos, você consegue criar uma apresentação
muito mais rápida e prática, para isso é preciso
conhecer algumas teclas para avançar e criar
novos slides, tópicos e subtópicos. Dentre as
opções de teclas qual representa o retorno de
um tópico ou subtópico?

a. Altera os tipos de alinhamento para a tabu-

a. CTRL
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b. ENTER
c. TAB
d. SHIFT
e. SHIFT + TAB

QUESTÃO 45
Quando você deseja desinstalar um determinado programa de seu computador, você deve
escolher qual dos ícones abaixo selecionados?
QUESTÃO 43

A Figura abaixo é uma tela para apresentar informações a respeito do que foi digitado em seu
documento, disponível na ferramenta Microsoft
Word é muito utilizada para identifica a produção de um determinado artigo ou documento
para ativar esse recurso você deve escolher o
menu?

a.
b.
c.
d.
e.

Página Inicial
Inserir
Layout
Referências
Revisão
QUESTÃO 44

Diante da planilha abaixo, a coluna Situação
apresenta apenas duas respostas: Aprovado ou
Reprovado, qual das opções abaixo é a resposta
para apresentar um desses resultados, lembrado que para ser aprovado o aluno deverá ter
Média maior ou igual a 7,00, e será considerado
reprovado os alunos com Média inferior a 7,00.

a. =SOMASE(E2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”)
b. =CONTSE(E2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”)
c. =SEMEDIA(E2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”)
d. =SE(E2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”)
e. =SE(B2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
QUESTÃO 46
Dentre os dispositivos que formam um computador, é muito comum quando da compra de
um PC você escolher alguns equipamentos pela
sua capacidade de armazenamento e processamento, dentre os equipamentos abaixo, qual
apresenta a possibilidade de maior armazenamento?
a)
b)
c)
d)
e)

HD
RAM
ROM
CACHE
Placa de Vídeo
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Diante da imagem abaixo, escolha a opção que
representa o recurso utilizado pelo Editor de
Texto Microsoft Word e que pode auxiliar nas
atividades de trabalho colaborativos entre as
equipes.

Diante da imagem apresentada abaixo, representando o Windows Explore, uma ferramenta
do Sistema Operacional Windows, marque a
opção que melhor reponde a questão: Quantas
e quais as unidades de discos e de discos removíveis estão disponíveis?

a.
b.
c.
d.
e.

Inserir – Caixa de Texto
Design – Efeitos
Revisão – Novo Comentário
Exibir – Modo de Leitura
Layout – Margens
QUESTÃO 48

Numa planilha do Excel é preciso calcular o
produto de duas matrizes, veja imagem abaixo,
marque a opção que apresenta a função mais
eficiente para resolver essa questão?

a.

=SOMARPRODUTO(G3:J5)

b.

=SOMARPRODUTO(B3:E5)

c.

=SOMARPRODUTO(B3:E5;G3:J5)

d.

=SOMA(B3:E5)*SOMA(G3:J5)

e.

=SOMA(B3:E5;G3:J5)

a) 3 unidades de discos;
b) 2 unidades de discos e 1 unidade de disco
removível;
c) 1 unidade de disco e 2 unidades de discos
removíveis;
d) 1 unidade de disco e 1 unidade de disco removível;
e) 3 unidades de discos removíveis
QUESTÃO 50
A ferramenta Microsoft Excel é uma poderosa
planilha de dados que você pode automatizar
e colocar uma grande variedade de fórmulas e
funções para ajudar no seu dia a dia, dependendo da sua necessidade é possível montar uma
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grande variedade de planilha que podem estar
inter-relacionadas e operando de forma consolidada. Para que isso seja possível a ferramenta
disponibiliza vários tipos de dados, marque a
opção que melhor representa todos os tipos de
dados que é possível digitar.
a) Texto, número, data e fórmula;
b) Texto, número, data, hora e fórmula;
c) Texto, número e fórmula;
d) Texto e número;
e) Texto, número, data, hora, fórmula e figura.
QUESTÃO 51
Os arquivos e pastas estão por toda a parte do
Sistema Operacional, manusear e operar com
esses elementos é fundamental para a organização da sua estrutura de arquivos. Um dos
tipos de operações que você pode fazer e a
criação de atalhos para ajudar na identificação e
acesso aos documentos que são utilizados com
maior frequência, dentre as opções abaixo qual
podemos afirmar que é um atalho?

QUESTÃO 53
Qual o conjunto de teclas que devo pressionar
no Windows 10 para que ele exiba a relação de
aplicativos que estão abertos no meu sistema
operacional naquele momento, veja a figura
abaixo que representa essa relação.

a) CTRL + SHIFT
b) CTRL + TAB
c) ALT + CTRL
d) ALT + TAB
e) SHIT + T
QUESTÃO 54
Uma empresa deseja montar um template para
enviar a todos os seus funcionários, lembrando
que ele deseja colocar uma figura como pano
de fundo de todos os slides, além da logo marca
da empresa. Qual dos recursos apresentados
abaixo é o mais adequado para resolver essa
questão?
a) Módulo de exibição
b) CTRL + C e CTRL + V
c) Slide Mestre
d) Folheto Mestre
e) Anotações Mestre

QUESTÃO 52
Qual a função do conjunto de teclas CTRL +
ENTER quando pressionadas dentro da ferramenta de editor de texto do Microsoft Word?
a) Inserir uma quebra de página
b) Inserir uma quebra de coluna
c) Selecionar todo o texto
d) Vai para o início do documento
e) Inserir uma tabela

QUESTÃO 55
Dentre as opções apresentadas abaixo, qual
apresenta a sintaxe correta com relação a aplicação da função condicional SE que é aplicada
nas Planilhas do Microsoft Excel?
a) = SE (CONDIÇÃO ; PARA VERDADE ; PARA
FALSO)
b) = SE (CONDIÇÃO ; PARA FALSO ; PARA
VERDADE)
c) = SOMASE (CONDIÇÃO ; PARA VERDADE ;
PARA FALSO)
d) = SE (PARA VERDADE ; PARA FALSO ;
CONDIÇÃO)
e) = SE (CONDIÇÃO;SE(CONDIÇÃO;PARA
VERDADE;PARA FALSO);PARA FALSO)
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QUESTÃO 56
Um dos recursos que é disponível no editor de
texto Word é o “espaço não separável”. Utilizado para colocar duas palavras de maneira
inseparável quando você justifica um parágrafo.
Qual o conjunto de teclas utilizado para inserir
o “espaço não separável”?
a) CTRL + Espaço
b) CTRL + SHIFT + Espaço
c) SHIFT + Espaço
d) CTRL + TAB + Espaço
e) CTRL + SHIFT
QUESTÃO 57
Diante da figura abaixo, identifique a fórmula
que melhor representa o cálculo para a transformação do valor em real do produto para o
valor em dólar. A fórmula deve ser colocada na
célula C4 e apresentar em uma referência relativa e uma referência absoluta, para que possa
copiar para as demais células.

b) Plenário, Presidente; Vice- Presidente; Diretoria; Conselho Fiscal; Comissões.
c) Plenário, Presidente; Vice- Presidente; Diretoria; Conselho Fiscal; Tribunal de Ética.
d) Plenário; Câmaras Recursais; Conselho de
Ética; Conselho Fiscal; Comissões e Grupos de
Trabalho.
e) Plenário; conselho e ética; conselho fiscal;
presidência e vice presidência.
QUESTÃO 59
No primeiro quadrimestre de cada ano o
Plenário, convocado pelo Presidente, reunir-se-á prioritariamente para apreciação do
Processo de Prestação de Contas do COFECI,
neste caso NÃO é considerada peça obrigatória
para o processo de prestação de contas:
a) Ata de Reunião do Conselho Fiscal;
b) Ata de Reunião da Diretoria;
c) Balanço Financeiro;
d) Conciliação Bancária;
e) Relatório elaborado pela assessoria contábil.
QUESTÃO 60
As despesas devem ser tratadas sempre com
base nos princípios da transparência e melhor interesse da categoria dos corretores de
imóveis, neste caso regimento interno do sistema COFECI/CRECI proíbe:

a) =B4/B1
b) =$B$4/B1
c) =$B$4/$B$1
d) =B4/$B$1
e) =B4*B1

a) Emissão dos comprovantes de despesas;

LEGISLAÇÃO

b) Emissão de cheques nominais;
c) Pagamento antecipado de despesas;

QUESTÃO 58
Sobre a estrutura organizacional do COFECI,
este é composto de:
a) Plenário; Câmaras Recursais; Diretoria; Conselho Fiscal; Comissões e Grupos de Trabalho.

d) Emissão de cheque com a respectiva cópia
para arquivamento;
e) Despesas com divulgação de caráter institucional.
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QUESTÃO 61
Sobre as despesas em geral do Conselho Regional de Corretores de imóveis é incorreto
afirmar que:
a) As receitas devem ser aplicadas em na organização e funcionamento administrativo;
b) O CRECI poderá contratar seguro de vida
para empregados e diretores;
c) O CRECI poderá contratar plano de saúde e
odontológico para seus empregados;

do primeiro trimestre de cada ano inclusive a
primeira anuidade;
c) O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor a multa fixada pelo Conselho
Federal;
d) a anuidade do corretor de imóveis é facultativa aos que desejam integrar o quadro de conselheiros do CRECI;
e) o sistema CRECI/COFECI realiza cobrança
mensal de seus filiados.
QUESTÃO 64

d) O CRECI fica obrigado a contratar seguro
sobre bens móveis e imóveis, sob pena de
responsabilidade para seus ordenadores de
despesas.
e) O CRECI poderá contratar plano de saúde
e odontológico para os dependentes dos seus
funcionários.
QUESTÃO 62
Não constitui receitas de cada conselho Regional dos corretores de imóveis:
a) As multas;
b) A renda patrimonial;
c) As contribuições voluntárias;
d) A totalidade das anuidades e emolumentos;
e) as subvenções e dotações orçamentárias.
QUESTÃO 63
Sobre o pagamento das anuidades ao CRECI é
correto afirmar que:
a) O pagamento da anuidade ao Conselho
Regional constitui condição para o exercício da
profissão de Corretor de Imóveis pessoa física,
sendo dispensável para pessoa jurídica;
b) A anuidade será paga até o último dia útil

A ética é um dos valores básicos que norteiam
a profissão de imóveis, Pedro recém inscrito
no CRECI anuncia publicamente proposta de
transação imobiliária sem autorização por documento escrito, neste caso Pedro:
a) Constituiu infração disciplinar pois os recém
ingressos não podem anunciar propostas publicamente;
b) Constituiu infração disciplinar pela falta de
documento escrito para anunciar publicamente
a proposta;
c) Não constituiu infração disciplinar pois exige-se apenas o consentimento oral para anunciar publicamente a proposta;
d) Não constituiu infração disciplinar pois
exige-se apenas o consentimento tácito para
anunciar publicamente a proposta;
e) Constituiu infração disciplinar pois exige-se
o consentimento tácito para anunciar publicamente a proposta;
QUESTÃO 65
Nos casos de transgressões disciplinares os
corretores de imóveis estão sujeito as sanções
aplicadas pelo CRECI, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Multa;
Censura;
Desagravo público;
Advertência Verbal;
Advertência Escrita;
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QUESTÃO 66
O exercício da profissão de corretor de imóveis
é regido pela lei nº 6.530/78, com base nela
podemos afirmar que:
a) Compete ao Corretor de Imóveis exercer a
intermediação na compra, venda, permuta e
locação de imóveis, entretanto não podendo,
opinar quanto à comercialização imobiliária de
seus clientes.
b) As Pessoas Jurídicas que exercem atividade
imobiliária deverão ter como sócio-gerente
ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito;

e) Não podem negociar, pois a venda de loteamento é reservada para agrônomos.
QUESTÃO 68
Compete ao Conselho Regional de corretores
de imóveis por meio de suas atribuições legais,
exceto:
a) Expedir carteiras profissionais de corretores
de imóveis;
b) Impor sanções previstas em lei, inclusive de
caráter criminal;
c) Eleger sua diretoria;
d) Expedir certificados de inscrições;

c) O corretor de imóveis não pode associar-se a
mais de uma imobiliária;
d) O exercício da profissão de Corretor de
Imóveis será permitido ao possuidor de título
de Técnico em Transações Imobiliárias e Técnico
em Edificações.
e) O corretor de imóveis não pode ser profissional liberal autônomo;
QUESTÃO 67
João, conhecido empresário do ramo de loteamentos, oferece aos corretores a opção de
intermediar a venda de seus lotes, entretanto
ainda não apresentam registros de incorporação, neste caso os corretores:
a) Podem negociar normalmente, uma vez que
possuem autorização do proprietário
b) Podem negociar normalmente, uma vez que
o empresário já é conhecido no ramo de loteamentos;
c) Não podem negociar, pois a venda de loteamento é atividade exclusiva do proprietário.
d) Não podem negociar, pois falta o registro de
incorporação do loteamento;

e) Eleger seus Conselheiros Federais.
QUESTÃO 69
José corretor de imóveis, muito animado com
o fechamento de um bom negócio, divulga para
os vizinhos de sua cliente, que a mesma vendeu
bem acima do mercado, um apartamento no
mesmo prédio, perante a lei 6.530/78 , José:
a) Cometeu ato vedado a referida lei por opinar
sobre preços de mercado;
b) Cometeu ato vedado pela referida lei, por
fazer marketing de seus negócios;
c) Não cometeu ato vedado pela referida lei,
pois as informações são públicas;
d) Cometeu ato vedado pela referida lei, pois
violou o sigilo profissional;
e) Não cometeu ato vedado pela referida lei,
pois as informações são para todos os moradores.
QUESTÃO 70
Felipe, corretor de imóveis , captou um imóvel
no valor de R$ 300.000,00 e o vendeu pelo valor de R$ 350.000,00 visando obter como lucro
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a diferença dos valores , sem autorização contratual do proprietário , haja visto isto Felipe
cometeu a infração disciplinar de:
a) promover a intermediação com cobrança de
“over-price”;
b) promover a intermediação sem autorização
contratual;
c) promover intermediação com desvantagem
para a categoria;
d) promover intermediação desviando clientes
de outros corretores;

6.530/78, dotada de personalidade jurídica de
direito público, vinculada ao COFECI,
c)
Autarquia estadual com amparo na Lei nº
6.530/78, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, vinculada ao COFECI,
d)
Autarquia Estadual com amparo na Lei
nº 6.530/78, dotada de personalidade jurídica
de direito público, vinculada ao COFECI,
e)
Autarquia Municipal com amparo na Lei
nº 6.530/78, dotada de personalidade jurídica
de direito público, vinculada ao COFECI.
QUESTÃO 73

e) promover a intermediação sem os devidos
cuidados técnicos.
QUESTÃO 71
Dentre a categoria de corretores de imóveis o
princípio do respeito mútuo e disseminado entre os colegas, o código de ética portanto veda:
a) Que hajam parcerias entre os corretores de
imóveis para as transações imobiliárias;

Com a resolução 1.356/2015 priorizou-se a modalidade de venda de bens ou imóveis a quem
oferecer maior lance, igual ou superior ao valor
mínimo previamente estabelecido pelo proprietário do bem , este modalidade chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Licitação;
Arrematação;
Leilão Público;
Compra coletiva;
Compra direta.

b) Que sejam rateados honorários entre as partes que contribuíram para o negócio;
c) desviar, por qualquer modo, cliente de outro
Corretor de Imóveis;
d) Anunciar conjuntamente com outro Corretor
de imóveis;
e) Que sejam respeitados reciprocamente os
anúncios dos colegas.
QUESTÃO 72
O conselho Regional de corretores de imóveis é
considerado legalmente:
a) Autarquia federal com amparo na Lei nº
6.530/78, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, vinculada ao COFECI,
b)

Autarquia federal com amparo na Lei nº

QUESTÃO 74
Caio aceitou uma transação imobiliária ilegal,
Rodrigo Realizou um negócio imobiliário injusta, Yuri auxiliou em uma transação claramente
imoral, já Cristiano não inteirou-se de todas as
circunstâncias do negócio antes de oferece-lo.
Sendo todos corretores de imóveis e regidos
pelo código de ética, não cometeu uma infração
de natureza grave:
a)
b)
c)
d)
e)

Caio
Rodrigo
Yuri
Cristiano
N.d.a
QUESTÃO 75

Ricardo iniciou a venda de um apartamento,
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momentos antes da assinatura do contrato o
vendedor desistiu, todos os documentos da
negociação ficaram na posse de Ricardo, neste
caso ele deve:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE
QUESTÃO 77

a) Descartar os documentos de forma eficiente;
b) Restituir os documentos ao comprador uma
vez que o vendedor desistiu;
c) Restituir os documentos á ambas as partes;
d) Guardar os documentos em virtude do seu
ofício.

A situação patrimonial da empresa Bolas de
Gude S/A era a seguinte: $ 100 (A) = $ 60 (PE) +
$ 40 (PL), correspondendo A - Ativo, PE - Passivo Exigível e PL - Patrimônio Líquido. Houve
a liquidação de um empréstimo de $20, devido
pela empresa, mediante pagamento de $ 30,
em virtude de juros e outros encargos. A nova
situação patrimonial da empresa está assim
representada:

e) Descartar os documentos para reciclagem.
QUESTÃO 76
O orçamento do CRECI deve ser destinado ao
fomento da categoria de corretores de imóveis ,
com base no regimento interno 5% do orçamento é destinado para tal objetivo , exceto:
a) Realizar eventos e solenidades comemorativas dos corretores de imóveis ou do mercado
imobiliário, vedado o pagamento de bebidas
alcoólicas;
b) Promover eventos de esclarecimento público
e de fomento ao mercado imobiliário;
c) Realizar Propaganda em redes sociais de
cunho político.
d) Promover propaganda institucional do Sistema COFECI/CRECI e suas instituições internas, de valorização profissional do corretor de
imóveis e de fomento ao mercado imobiliário.
e) Promover eventos para de aperfeiçoamento
profissional.

a) $ 80 (A) = $ 40 (PE) + $ 40 (PL)
b) $ 120 (A) = $ 80 (PE) + $ 40 (PL)
c) $ 70 (A) = $ 30 (PE) + $ 40 (PL)
d) $ 120 (A) = $ 60 (PE) + $ 60 (PL)
e) $ 70 (A) = $ 40 (PE) + $ 30 (PL)
QUESTÃO 78
Integram o ativo do balanço patrimonial as
seguintes contas:
a) Clientes, adiantamento de clientes, imóveis e
mercadorias
b) Caixa, fornecedores, Mercadorias
c) Veículos, despesas de juros, Bancos
d) Contas a receber, Máquinas e equipamentos
e Adiantamento a fornecedores
e) Caixa, bancos, Veículos e Capital Social
QUESTÃO 79
Marque a opção não verdadeira:
a) O passivo a descoberto se dá quando o ativo
é menor que o passivo exigível.
b) A contabilidade como ciência tem em seu
objeto o patrimônio.
c) São técnicas contábeis a escrituração, a
demonstração, o lançamento e a análise
d) A função econômica da contabilidade é evidenciar o rédito
e) Podem ser considerados usuários da contabilidade: trabalhador, bancos e acionistas.
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QUESTÃO 80
Considerando os seguintes valores abaixo, qual
o valor do Capital Próprio?

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 82
A empresa Alfa devia uma duplicata vencida em
20 de agosto de X6, no valor de $ 200,00. Em
31.08.X7, em liquidação da duplicata vencida,
entregou ao credor mercadorias no valor de
204.000. O lançamento contábil de liquidação
da operação, nos registros do credor é:
a) Mercadorias
a Diversos
Duplicatas a pagar
200.000
Despesas Financeiras
4.000

$100.000
$90.000
$140.000
$240.000
$200.000
QUESTÃO 81

O patrimônio da Empresa Tudo Bom S/A, em
31.12.X1, era composto pelas seguintes contas
e respectivos saldos, em valores simbólicos.

b) Duplicatas a receber
Mercadorias

204.000

c) Duplicatas a pagar
Mercadorias

204.000

d) Mercadorias
a Diversos
Duplicatas a receber
Receitas Financeiras

200.000
4.000

e) Duplicatas a receber
Mercadorias

200.000

QUESTÃO 83
A empresa Aços e Metais S/A demonstrou, no
exercício de 2016, os valores que seguem:

A representação gráfica do patrimônio que
acima se compõe evidenciará um ativo total no
valor de:
a) R$ 5.600,00 b) R$ 4.800,00 c) R$ 5.200,00
d) R$ 5.700,00 e) R$ 6.100,00

A tributação do lucro dessa empresa se faz à
alíquota de 30% para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, conjuntamente, vai aumentar o passivo no valor de:
a) R$ 24.600,00 b) R$ 26.100,00
c) R$ 27.900,00 d) R$ 28.200,00 e) R$ 30.000,00
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QUESTÃO 84
A empresa Alvas Flores S/A foi constituída em
outubro de 2015. Após constituída, foram realizadas as seguintes transações no referido ano.

Investimento consumiram caixa no valor de
R$550.000,00; e as Atividades de Financiamento não consumiram nem geraram caixa.
QUESTÃO 85
Marque a alternativa errada segundo a Lei
4320/64 aplicada ao setor público
a) Valores são recursos destinados ao consumo,
transformação venda ou revenda, ações, títulos
de crédito, debêntures, estoques de materiais
não permanentes.
b) Créditos são direitos que o Estado possui
perante terceiros: empréstimos, dívida ativa,
etc.

Considerando que estas foram as únicas transações realizadas no ano de 2015 e desconsiderando a incidência de tributos sobre o Lucro,
é CORRETO afirmar que na Demonstração dos
Fluxos de Caixa do ano de 2015:
a) As Atividades Operacionais geraram caixa no
valor de R$60.000,00; as Atividades de Investimento não consumiram nem geraram caixa; e as
Atividades de Financiamento geraram caixa no
valor de R$500.000,00.
b) As Atividades Operacionais geraram caixa
no valor de R$110.000,00; as Atividades
de Investimento geraram caixa no valor de
R$450.000,00; e as Atividades de Financiamento não consumiram nem geraram caixa.
c) As Atividades Operacionais geraram caixa
no valor de R$110.000,00; as Atividades de
Investimento consumiram caixa no valor de
R$50.000,00; e as Atividades de Financiamento
geraram caixa no valor de R$500.000,00.
d) As Atividades Operacionais geraram caixa
no valor de R$60.000,00; as Atividades de
Investimento consumiram caixa no valor de
R$500.000,00; e as Atividades de Financiamento não consumiram nem geraram caixa.
e) As Atividades Operacionais geraram caixa
no valor de R$50.000,00; as Atividades de

c) Obrigações consiste em dívida do Estado
para com terceiros (dívida passiva que pode ser
flutuante e fundada).
d) Material permanente é aquele com vida útil
superior a 6 meses, e no qual consta o tombamento (números sequenciais de controle) feito
por órgão competente.
e) O inventário físico de bens permanentes e
almoxarifado deve ser realizado ao menos uma
vez ao ano.
QUESTÃO 86
Avalie as afirmações e marque a opção correta
I - Receita pública é todo o recebimento ou
ingresso de recursos arrecadados pela entidade
com o fim de ser aplicado em gastos operacionais e de administração.
II - A Receita Pública não gera obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros.
a) A primeira proposição é falsa e a segunda
proposição é verdadeira
b) As duas proposições são falsas
c) A primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa
d) As duas proposições são verdadeira e a segunda é justificativa da primeira
e) As duas proposições são verdadeira e a segunda não é justificativa da primeira
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QUESTÃO 87
Despesa pública é o conjunto de dispêndio do
Estado, a fim de saldar gastos fixados na lei
do orçamento visando o funcionamento dos
serviços públicos. Dada a informação podemos
classificar a despesa quanto a sua natureza em:
a) Despesa Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária
b) Despesa Corrente e Despesa de Capital
c) Despesa Efetiva e Despesa por Mutação
Patrimonial
d) Despesa Ordinária e Despesa Extra-Ordinária
e) Despesa Corrente e Despesa Ordinária
QUESTÃO 88
Segundo a Lei Lei 4320/64 os restos a pagar
podem ser definidos como:
a) Somente como despesas liquidadas e não
pagas no exercício.
b) Todas aquelas despesas empenhadas porém
que não foram pagas no exercício
c) Despesas que foram anuladas do exercício
d) Despesas previstas no orçamento que não
foram realizadas
e) Despesas que foram liquidadas, mas não empenhadas do exercício
QUESTÃO 89
Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor
Público assim define a Resolução do STN nº
437/2012: “A contabilidade aplicada ao setor
público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os
princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial
das entidades do setor público”. Desta maneira
marque a opção errada em relação a contabilidade pública.
a) A contabilidade pública estuda, registra,
controla e demonstra o orçamento aprovado e
acompanha sua execução.
b) A contabilidade deverá apurar os custos dos
serviços de forma a evidenciar os resultados da
gestão.

c) A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, com exceção dos que administrem ou
guardem bens a ela pertencentes.
d) Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento
da execução orçamentária.
e) A administração pública manterá sistema
de custos que permita a avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial.
QUESTÃO 90
Na União há sistema único, integrado, informatizado e padronizado para fins de registro dos
atos e fatos contábeis: o SIAFI. Essa unificação
e integração permite um melhor controle dos
quatro subsistemas que são:
a) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e
Compensação
b) Orçamentário, Custos, Financeiro e Patrimonial
c) Custos, Financeiro, Patrimonial e Resultado
d) Orçamentário, Patrimonial, Compensação e
Custos
e) Resultado, Patrimonial, Financeiro, Compensação
QUESTÃO 91
Sobre o plano de contas aplicado a contabilidade pública avalie as afirmativas
I – O plano de contas do setor público registra
atos e fatos administrativos, as quais são organizadas de forma sistemática em Plano de
Contas Único.
II – Assim, reduzir divergências conceituais e
procedimentos, em benefício da transparência
da gestão fiscal, da racionalização de custos nos
entes federados e do controle social.
a) A primeira proposição é falsa e a segunda
proposição é verdadeira
b) As duas proposições são falsas
c) A primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 - Página 23

d) As duas proposições são verdadeira e a segunda não é justificativa da primeira
e) As duas proposições são verdadeira e a segunda é justificativa da primeira

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

QUESTÃO 92
QUESTÃO 94
A NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC
nº 1.133/2008 criou mais dois demonstrativos
financeiros para o setor público além dos existentes. Marque a alternativa na qual constam
esses novos demonstrativos.
a) Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
b) Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo
de Caixa
c) Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado
d) Demonstração do Valor Adicionado e
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido e Balanço Orçamentário
QUESTÃO 93
Considere as seguintes assertivas sobre a
análise de recuperabilidade de ativos (teste de
impairment) estabelecida pela Lei nº 6.404/76 e
pelo Pronunciamento Técnico CPC 01.
I. O valor recuperável de um ativo corresponde ao menor valor entre o seu valor líquido de
venda e o seu valor em uso.
II. Se o valor contábil do ativo excede o seu
valor recuperável, a entidade deve reduzir o
valor contábil do referido ativo ao seu valor
recuperável.
III. A análise de recuperabilidade também deve
ser efetuada a fim de que sejam revisados e
ajustados os critérios utilizados para determinar a vida útil econômica estimada de um
ativo e o cálculo da depreciação, amortização e
exaustão.
IV. A entidade deve testar, no mínimo, a cada
dois anos, a redução ao valor recuperável de um
ativo intangível com vida útil indefinida.
Está correto o que se afirma em

As alternativas abaixo a única que não pode ser
considerada propriedade para investimento
está na alternativa:
a) Terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado (se a entidade não tiver
determinado que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda
a curto prazo no curso ordinário do negócio, o
terreno é considerado como mantido para valorização do capital);
b) Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo
no curso ordinário dos negócios;
c) Edifício que esteja ocupado, mas mantido
para futuro arrendamento sob um ou mais arrendamentos operacionais;
d) Edifício que seja propriedade da entidade
(ou mantido pela entidade em arrendamento
financeiro) e que seja arrendado sob um ou mais
arrendamentos operacionais;
e) Propriedade que esteja sendo construída ou
desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento.
QUESTÃO 95
Avalie as afirmativas abaixo
• Arrendamento mercantil é um contrato entre
duas partes, também conhecido como leasing.
• Dependendo da essência do contrato o arrendamento poderá ser classificado como financeiro ou operacional
• O arrendatário deverá registrar o bem pelo
valor justo da propriedade arrendada
a) VFF
b) FVV
c) VFV
d) VVV
e) FFV
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QUESTÃO 96

QUESTÃO 99

Sociedade empresária adquiriu um ativo
imobilizado por meio de arrendamento mercantil financeiro em 80 parcelas mensais de
R$2.000,00 cada.
O valor presente das prestações equivale
ao valor justo do ativo arrendado que é de
R$116.000,00.No momento da aquisição, a
sociedade empresária deve reconhecer:

Analise:
I- Receitas são definidas como aumentos nos
benefícios econômicos, durante o período
contábil, que resultem em aumento do patrimônio líquido, sob a forma de entrada de recursos provenientes de aumento de ativos ou de
diminuição de passivos ou, ainda, de aporte dos
proprietários da empresa.

a) Um ativo de R$116.000,00 e uma despesa
financeira de R$44.000,00.
b) Um ativo de R$16.000,00 e uma despesa de
R$550,00.			
c) Um ativo de R$160.000,00 e uma despesa
financeira de R$44.000,00.
d) Um ativo de R$160.000,00.
e) Um ativo de R$116.000,00

II - Se a empresa tem uma obrigação presente,
derivada de eventos já ocorridos, de cuja liquidação se espera que resulte saída de recursos
capazes de gerar benefícios econômicos, tal
obrigação deve ser enquadrada como um passivo da entidade.

QUESTÃO 97
Num balanço patrimonial podem ser encontradas num mesmo grupo as contas
a) Seguros a Vencer e Duplicatas a Receber.
b) Despesas Pagas Antecipadamente e Salários
a Pagar.
c) Adiantamento a Empregados (até 60 dias) e
Adiantamento a Diretores (até 60 dias).
d) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Férias.
e) Adiantamento de Clientes e Adiantamento a
Fornecedores.
QUESTÃO 98
Segundo o CPC 00 são características qualitativas que tornam as demonstrações contábeis
úteis para seus usuários:
a) a imaterialidade, a confiabilidade e a relevância.
b) a verificabilidade, a comparabilidade e a
compreensibilidade.
c) a transparência, a continuidade e a independência.
d) o denominador comum, a imaterialidade e a
relevância.
e) a consistência, a relevância e o custo beneficio.

III - De acordo com o conceito físico de capital,
capital é a capacidade produtiva fundamentada,
por exemplo, nas unidades de produtos finalizadas diariamente.
a) VVV b) VFV c) FVV d) VVF e) FFF
QUESTÃO 100
A empresa Estudantes S/A em um determinado
período tinha as seguintes contas em sua contabilidade:
− Ações em Tesouraria
− Amortização Acumulada
− Disponível
− Participações Societárias Permanentes
− Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
− Impostos a Recolher
− Empréstimos a Coligadas e Controladas
− Marcas e Patentes
− Duplicatas a Receber
− Reserva de Ágio na Emissão de Ações
− Capital Social
− Fornecedores
− Reserva de Lucros a Realizar
− Salários a Pagar
− Estoques
− Imobilizado
− Depreciação Acumulada
− Empréstimos Recebidos de Longo Prazo
− Despesas do Exercício Seguinte
Sabendo-se que determinada pessoa jurídica
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não efetua vendas com prazo de recebimento
superior a 90 dias, existem:
a) três contas classificadas no patrimônio líquido.
b) quatro contas classificadas no passivo circulante.
c) cinco contas classificadas no ativo não circulante.
d) cinco contas classificadas no ativo circulante
e) duas contas classificadas no passivo não
circulante.

RASCUNHO
.
.
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RASCUNHO
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