Língua Portuguesa
Texto para responder às questões de 01 a 10:

2 – A virtude predominantemente na personagem
principal do texto _ o oculista _ é:

O PIOR CEGO E O OCULISTA

A.
B.
C.
D.
E.

Murilo Araújo
Nascido num lugarejo humilde, próximo às
divisas do Ceará com o Rio Grande do Norte,
aperfeiçoou, o moço, na Europa, os estudos que fizera
no Rio. E lá mesmo, em Paris, alcançou já os primeiros
triunfos. Inúmeros foram os doentes que por suas
mãos recuperaram o dom divino de enxergar o mundo,
de ler o poema que a Providência (nome de um Jornal)
escreveu.
Nem todos talvez merecessem um milagre. O
mestre, entretanto, em sua bondade, não entrava em
tal apreciação. E de igual modo, diante do pobre jamais
soube divisar interesses.
Certa ocasião atravessava ele a rua do
Ouvidor, quando lhe veio ao ouvido um lamuriar
lamentoso:
_ Ajudem, por favor, um pobre cego! Uma
esmolinha por amor de Deus!

Paciência.
Bondade.
Humildade.
Gratidão
Ambição

3 – Aliás, duas personagens são enfocadas nessa
história de Murilo Araújo. Na hierarquia dos valores
está a principal, representante da virtude, enquanto a
outra pode muito bem simbolizar:
A.
B.
C.
D.
E.

A incapacidade.
A pobreza.
A desgraça.
A ambição.
A preguiça.

4 – O médico atendia, em sua especialidade.
A.
B.
C.
D.
E.

Ao mesmo tempo em que estendia a esmola,
disse o facultativo mansamente:
_ Quer mesmo que eu o ajude? Não gostaria
de ver de novo?
_ Ah! Quem no mundo me faria uma felicidade
desta?! _ Gemeu o homem.
_ Vai então amanhã à minha clínica.
O pobre apressou-se em seguir, trêmulo,
aquela pálida esperança.
Moura Brasil examinou-o. E com uma
intervenção notável, corrigiu a anomalia que lhe
impedia a visão. Uma semana depois, retirada a venda,
o cego se deslumbrou com o mundo. E agradeceu
comovidíssimo.
Tempos depois, todavia, o seu operador o
encontrou de novo esmolando na rua do Ouvidor.
_ Como?! _ disse ele _ outra vez aqui? Voltoulhe acaso a cegueira?
_ Oh! Não, senhor Doutor! Vejo perfeitamente
bem. Mas peço esmola porque já agora não há meios
de acostumar-me com outro meio de vida...

Exclusivamente os pobres.
Somente as pessoas ricas.
A todos sem distinção.
Só os que encontrava na rua.
Só os de sua especialidade.

5 – O cego da rua do Ouvidor recebeu do Dr. Moura
Brasil:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas a cura quase milagrosa.
A esmola e a cura de sua visão.
A esmola para o sustento material.
A repreensão por ter ficado cego novamente.
A indiferença em relação à deficiência do
homenzinho.

6 – Observa-se pela leitura do texto que o homem:
A.
B.
C.
D.
E.

E dessa vez nada pôde o oculista... Era o
homenzinho o pior cego: era aquele não queria ver...

Era cego de nascença.
Perdera a visão num desastre aéreo.
Não era verdadeiramente cego.
Perdera, um dia, a visão.
Devido uma grave infecção nos olhos, ficou
cego.

7 – A resposta ao item anterior (questão de nº 6) se
completa no trecho presente no texto:
A. “quem no mundo me daria uma felicidade
desta?!”
B. “vai então amanha à minha clínica.”
C. “Quer mesmo que eu o ajude?”
D. “Não gostaria de ver de novo?”
E. “Ajudem, por favor, um pobre cego!”

1 – Ao ler o texto, observa-se que ele apresenta uma:
A.
B.
C.
D.
E.

Narração.
Dissertação.
Musicalidade.
Instrução.
Predição.
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“Entre ____ e ___ não existe mais confiança.”

8 – “Mas peço esmola porque já agora não há meios
de acostumar-me com outro meio de vida...” _ esse
conceito emitido pelo pobre nos leva a crer que:
A.
B.
C.
D.
E.

A. Há pessoas ingratas nesta vida, que não
merecem consideração.
B. Há pessoas parasitas, que não querem lutar
por melhores dias.
C. Os homens não aceitam a intromissão em suas
atitudes.
D. Os homens já não se esforçam mais no
trabalho decente.
E. Há homens ambiciosos que prejudicam as
pessoas honestas.

13 – Marque a afirmativa em que o grupo de palavras
apresenta acentuação gráfica correta.
A.
B.
C.
D.
E.

9 – Portanto, mesmo satisfeito “naquela pálida
esperança”, o pobre se manteve numa atitude:
A.
B.
C.
D.
E.

Eu, mim/ mim, você.
Mim, mim/ você, mim.
Mim, eu/ mim, você.
Eu, eu/mim, você.
Mim, eu/nós, vós.

De progresso contínuo em sua vida.
De volta “á estaca zero”.
De involução material e física.
De esperançosa vitória econômica.
De otimismo.

Egoismo, oculos, gêma.
Incrivél, lampada, arabê.
Folegô, dominó, dolár.
Armário, mágoa, hóspede.
Papeís, albúm, insônia.

14 – Marque a alternativa que apresenta o emprego
de grafia INCORRETA.
A. O senhor sempre tem um cumprimento de
reserva.
B. O meu vestido tem 3,50 metros de
comprimento.
C. Há engarrafamento devido ao intenso tráfico
de carro.
D. O tráfico de mulheres é uma realidade
preocupante.
E. A casa está precisando de bom conserto.

10 - “Uma semana depois, retirada a venda, o cego se
deslumbrou com o mundo....”
Nas frases a seguir, qual aquela que possui o
mesmo significado da palavra grifada no trecho do
texto.
A. O meu pai colocou a sua casa a venda.
B. Ganhei uma boa comissão com a venda do
carro do meu pai.
C. Venda o seu carro, por favor!
D. Tire a venda dos teus olhos para enxergar
melhor.
E. A confusão começou na venda do seu Manoel.

15 – Uma das opções apresenta erro quanto à
regência verbal. Assinale-a:
A. Fui na livraria comprar livros de novos.
B.

Chegando à livraria, encontrou as portas
fechadas;

C.

11 – No trecho: “Nascido num lugarejo humilde,

Todos

obedeceram

às

determinações

superiores;

próximo às divisas do Ceará com o Rio Grande do
Norte, aperfeiçoou, o moço, na Europa, os estudos que
fizera no Rio...”

D.

Assistir ao filme que tanto almejava;

E.

O gerente visou todas as folhas do ofício.

Os vocábulos grifados classificam-se em:
A.
B.
C.
D.
E.

16 - A respeito do emprego da vírgula, qual das

Substantivos próprios
Adjetivos
Verbos
Conjunção
Substantivos comuns.

alternativas apresenta o uso CORRETO?
A.
B.
C.
D.
E.

12 - Indique a letra na qual as palavras complementam

Não gostaria, de machucar você.
Ontem, acordei cedo, estudei e fui à academia.
O médico, ficou feliz com o sucesso da cirurgia.
Ele, não concordou, com a postura do irmão.
O professor ofereceu um livro, ao estudante.

respectivamente os espaços das frases abaixo:
“Traga o bolo para _____ .”
“Traga o bolo para ____ comer.”
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D. Serviço Social das cooperativas de crédito
E. Serviço Nacional de Aprendizagem
Cooperativismo

17 - Opção que preenche corretamente as lacunas: "O
diretor dirigiu-se ...... sala de reunião e pôs-se ...... falar
...... todas as pessoas convocadas."

22 - Considerando a legislação que autoriza a criação

A. à, à, a
B.

a, à, à

C.

à, a, a

do

Serviço

à, a, à

A.

B.

C.

do

SESCOOP

será

o

Constituem receitas do SESCOOP as rendas
de

prestação

de

serviços,

da

Não há representante do Ministério da
Fazenda no Conselho Nacional do SESCOOP;

D.

O presidente do SESCOOP será escolhido pelo
Congresso Nacional;

E.

A. Conclusão

O SESCOOP não poderá criar conselhos
regionais.

23 - O Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP) foi criado por meio de uma:

D. Alternância
E.

presidente

alienação ou da locação de seus bens;

oração grifada expressa o sentido de:

Explicação

O

oriundas

19 - “Arrumou o cabelo, porém não foi à festa.” A

C.

do

Emprego;

Concessão.
Causa.
Consequência.
Condição.
Conformidade.

Ideia contrária

Aprendizagem

representante do Ministério do Trabalho e

expressa o sentido de:

B.

de

assinale a alternativa correta:

18 – “Se não chover, iremos à festa.” A oração grifada

A.
B.
C.
D.
E.

Nacional

Cooperativismo – SESCOOP, e dá outras providências,

D. a, a, à
E.

do

Acréscimo
A.

Liminar Judicial

20 - “Seus olhos brilham como uma estrela.” A figura

B.

Medida Cautelar.

de linguagem presente na frase é:

C.

Associação de trabalhadores de uma mesma

A.
B.
C.
D.
E.

categoria.

Antítese
Metonímia
Comparação
Ironia
Personificação

D.

Associação de industriários.

E.

Medida Provisória

24 - Considerando o MS Office Excel 2010, qual é a
fórmula CORRETA no para obter a soma das células no

Cooperativismo e Específicas

intervalo de A2 até J1?

21 - “Sistema S” é o termo que define o conjunto de
organizações das entidades corporativas voltadas para
o treinamento profissional, assistência social,
consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de
terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes
comuns e características organizacionais similares.
Marque a alternativa abaixo que contempla a entidade
que não faz parte no chamado “Sistema S”:

A.

= SOMA(A2:J1)

B.

= SOMA(A2+J1)

C.

= TOTAL(A2:J1)

D.

= TOTAL(A2+J1)

E.

= SOMA(A2)+J1

A. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
B. Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
C. Serviço Social do Comércio
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25 - Este navegador foi criado pela Microsoft. Ele está

28 - Considerando a ética e etiqueta no trabalho,

presente na maioria dos computadores do mundo. Este

assinale a alternativa incorreta:

navegador roda tanto em sistema Windows quanto o
A.

sistema Mac. A maior vantagem deste navegador é o

A imagem pessoal deve se basear no
equilíbrio.

fato dele já vir instalado no sistema operacional
B.

Windows. Assinale a alternativa que aponta quanto o

Cumpra horários e datas e evite fazer com que
os outros tenham de esperar pela conclusão

navegador em questão:

de sua atividade para começar a parte deles.
A.

Mozila

B.

Internet Explorer

C.

Chrome

D.

Firefox

E.

Safari

C.

A comunicação escrita deve ter caráter formal
e observar as regras gramaticais.

D.

Responda a todos os e-mails que lhe forem
enviados.

E.

Retornar ligações telefônicas não deve ser
prioridade frente às questões pessoais.

26 - Considerando os atalhos do Microsoft Word 2010,
indique abaixo a opção que contempla o atalho

29 - Quanto aos pronomes de tratamento na língua

corresponde à função “imprimir”:

portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a
forma

de

tratamento

dada

aos

A.

Ctrl + M

B.

Alt + O

C.

Tab + I

A.

Vossa Excelência

D.

Ctrl + P

B.

Vossa Senhoria

E.

Ctrl + I

C.

Vossa Magnificência

D.

Vossa Eminência

E.

Vossa Excelência Reverendíssima

reitores

das

universidades:

27 - O método de organização do trabalho
denominado “5 S” visa mudar a maneira de pensar das
pessoas na direção de um melhor comportamento para

30 - O processo de planejamento e organização de

toda vida. Partindo desta filosofia compreende-se que

eventos é composto por fases. Cada fase envolve

os “5 S” não são apenas uma ferramenta de trabalho,

diversas atividades. Assinale a opção que contém

pois podem ser considerados uma filosofia de vida, um

atividade(s) que está(ão) relacionada(s) à fase da

valor cultural. O conceito do método “5 S” assim é

concepção de um evento.

chamado por ser composto por 5 palavras que
começam com a letra "S": Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu

A.

Detalhamento do projeto.

e Shitsuke. Considerando o referido método, assinale a

B.

Estimativas de tempo e recursos necessários.

alternativa abaixo que contempla o país o qual foi

C.

Identificação e análise dos participantes.

desenvolvido o método “5 S”:

D.

Preparação dos impressos e outros materiais
necessários durante o evento

A.

China

E.

Todas estão erradas

B.

Coréia do Norte

C.

Japão

D.

Estados Unidos

31 - Quanto à natureza econômica de acordo com a Lei

E.

Alemanha

4.320/64: A receita classificar-se-á nas seguintes
categorias econômicas:
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A. Receitas de Tarifa e Receitas Padronizadas.

C.

Créditos e Débitos.

B.

Receitas Correntes e Receitas de Capital.

D.

Receitas e Despesas.

C.

Receitas Fazendárias e Receitas Incorrentes.

E.

Ganhos e Perdas.

D. Receitas Potenciais e Receitas Atrasadas.
E.

36 - Em relação à Certificação Digital, analise as

Receitas Ativas e Receitas Não Ativas.

assertivas abaixo.

32 - A receita industrial se classifica, de acordo com a
I. Certificado Digital é o documento eletrônico de

Lei nº 4.320/64, como receita:

identidade que certifica a autenticidade dos emissores
A. Corrente.

e destinatários dos documentos e dados que trafegam

B.

Pendente.

numa rede de comunicação, bem assim assegura a

C.

Transitória.

privacidade e a inviolabilidade destes.

D. Lançada.
E.

II. Os Certificados Digitais podem ser utilizados por

Estrutural.

tempo indeterminado e sem nenhuma renovação.

33 - Ao fim de cada exercício social, com base na
escrituração mercantil da companhia, a seguinte

III. Revogar um certificado digital da Receita Federal do

demonstração financeira é obrigatória e apresentada

Brasil implica torná-lo inválido, impossibilitando, a

na forma da lei, que comprove a boa situação

partir da revogação, o seu uso.

financeira da empresa, que deverá ser apresentada até
É correto o que se afirma em:

o quarto mês seguinte ao término do exercício social:
A. Demonstração paralela.

A.

I, apenas.

B.

Demonstração passiva.

B.

I e III, apenas

C.

Balanço Patrimonial.

C.

II e III, apenas.

D. Relativa.

D.

III, apenas.

E.

E.

I, II e III.

Informal.

37 - Segundo a Lei n° 4.320/1964: “Art. 35”.

34 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, são:

Pertencem ao exercício financeiro: II – as despesas
nele:

A. Receitas.
B.

Tributos.

C.

Despesas.

A. não arrecadadas.

D. Contas Patrimoniais.

B.

invertidas.

E.

C.

legalmente empenhadas.

Contas Relativas.

D. lançadas.
E.

35 - Com base na escrituração mercantil da
companhia, a demonstração financeira, que deverá

arrecadadas.

exprimir com clareza a situação do patrimônio da

38 - Sobre Certificação Digital marque a alternativa

companhia e as mutações ocorridas no exercício, das já

correta:

existentes na Lei, inclui-se pela Lei 11.638/07 nessas

A. É facultativo e amparado por lei às empresas

demonstrações além de outras alterações:
A.

à certificação digital, ou seja, adquiri se
quiser.

Se companhia aberta, demonstração do valor
adicionado.

B.

Balanço Ativo e Não Ativo.
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B.

Apenas

empresas

que

trabalham

com

de exercício

informática são obrigadas a ter certificação

financeiro,

que coincidirá

com o

calendário:

digital.
C.

Nenhuma transação entre a Empresa e o

A. Financeiro.

Governo exige certificado digital.

B.

Fiscal.

C.

Eletivo.

D. Apenas empresas que vendem bovinos são
E.

obrigadas a ter certificado digital.

D. Civil.

Nenhuma das Alternativas.

E.

Formal.

39 - Nos termos da Lei Federal nº 4320/64, podemos

43 - Nas prestações de contas, em processo de tomada

considerar para a determinação do resultado financeiro

ou prestação de contas a decisão do TCU, é:

do exercício:
A. Provisória.
B.

Avaliativa.

informadas.

C.

Terminativa.

Receitas nele arrecadadas e as Despesas

D. Corretiva.

transitadas.

E.

A. Receitas nele arrecadadas e as Despesas nele
B.
C.

Receitas nele arrecadadas e as Despesas nele

44 - Nas regras de demonstrações contábeis e

arrecadadas.

legislações existentes no Balanço Patrimonial de uma

D. Receitas nele autorizadas e as Despesas nele
E.

Evolutiva.

autorizadas.

entidade, os lançamentos a débito em longo prazo

Receitas nele arrecadadas e as Despesas nele

realizáveis no curso do exercício social seguinte são

legalmente empenhadas.

classificados como:

40 - De acordo com a legislação brasileira contábil as

A. Ativo Circulante.

contas são classificadas no plano de contas no grupo

B.

Ativo Não Circulante.

de:

C.

Despesas.

D. Passivo Não Circulante.
E.

A. Transitivas e Intransitivas.
B.

Demonstração passiva.

C.

Ativo e Passivo.

45 - É conta contábil de natureza credora conforme
estrutura das demonstrações contábeis:

D. Relativa e Não Relativa.
E.

Receitas Não Circulante.

Informal e Formal.

A. Restos a pagar no exercício.

41 - No Balanço Patrimonial, a aquisição de

B.

Juros Pagos.

imobilizado será classificada como:

C.

Despesas.

D. Aplicações Financeiras.
E.

A. Ativo Circulante.
B.

Ativo Não Circulante.

C.

Despesas.

Marcas e Patentes.

46 - De acordo com as Demonstrações Contábeis,

D. Passivo Não Circulante.

assinale as operações relativas a receitas e despesas

E.

efetivas, respectivamente:

Compras.

A. Despesas

42- Tendo a finalidade de elaboração e execução do

Antecipadas

e

Descontos

Concedidos.

orçamento, a Lei nº 4.320/1964 estabeleceu o conceito
B.

Alugueis Passivos e Descontos Obtidos.
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C.

50 - No âmbito do controle externo previsto em Lei, o

Juros Passivos e Imóveis.

D. Juros Ativos e Alugueis Passivos.

responsável para o exato cumprimento da lei em

E.

relação ao controle externo é:

Descontos Obtidos e Imóveis.

47- Segundo a Lei n° 4.320/1964: “Art. 35”. Pertencem

A. do Tribunal de Contas da União.

ao exercício financeiro: I – as receitas nele:

B.

do Ministério Público Estadual.

C.

da Câmara dos Deputados.

A. arrecadadas.

D. do Prefeito.

B.

transformadas.

E.

C.

direcionadas.

do Advogado Geral da União.

D. informadas.
E.

debitadas.
Questão Discursiva:

48 – Na NBC T 19.41 Contabilidade para Pequenas e
A contabilidade brasileira sofreu importantes evoluções

Médias Empresas, pequenas e médias empresas são

e como ferramentas de grande importância nas

empresas que:

informações contábeis, temos as leis, princípios e
regras para elaboração de relatórios contábeis e

A. são sociedades de capital aberto que
possuem suas ações distribuídas.

financeiros, bem como registros e demonstrativos

B.

possuem capital fechado e sócio limitado.

contábeis, financeiros e orçamentários para uma

C.

possuem registro obrigatório na CVM (

correta Gestão Contábil. Descreva destacando qual é a

Comissão de Valores Mobiliários).

finalidade e quais são as aplicações e os benefícios

D. não têm obrigação pública de prestação de

dessas demonstrações e ainda, quais são as formas e as

contas e elaboram demonstrações contábeis

metodologias para uma eficiente Gestão e Sistema

para fins gerais para usuários externos.

Contábil.

E.

Possuem suas ações comercializadas no
mercado de ações.

49 - Segundo as Normas de Elaboração de
demonstrativos contábeis, a demonstração contábil
que possui principal objetivo de fornecer informações
sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de
uma empresa, ocorridos durante determinado período,
denomina-se:
A. Balanço de Contas variáveis.
B.

Balanço de Pagamentos somente.

C.

Demonstração informal direta.

D. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
E.

Balanço Orçamentário Fixo.
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