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Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus
dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local indicado. É
obrigatóriasuaassinaturanoCartãodeRespostas.
O gabarito Oficial daprovaobjetiva demúltipla-escolha será publicado noendereço
eletrônicohttp://www.tradecensus.com.brnodiaseguinteàrealizaçãodaprova.
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01)Dentre as definições dosprincípiosfundamentais
decontabilidade,tem-se:

I - O patrimônioda entidadenãoseconfundecomo
dosseussóciosouacionistas.

II-Asreceitasedespesasdevemserreconhecidasna
apuração do resultado do período a que
pertencerem.

III- Asmudançasnosativos,passivosenaexpressão
contábildopatrimôniolíquidodevemreconhecer-
seformalmentenosregistroscontábeis,logoque
ocorrerem, ainda que os seus valores sejam
razoave lmente es t imados e as provas
documentaisposteriormentecomplementadas.

Asdefiniçõesacimacorrespondem,respectivamente,
aosseguintesprincípioscontábeis:
A)

B)

C)

D)

E)

02)AconstituiçãodaReservadeReavaliaçãodeAtivo
dá-seatravésdolançamentoadébitodaconta:
A)

B)

C)

D)

E)

03) De acordo com a Lei 6.404/76, pode-se afirmar,
acercadedebêntures,que:

A)

B)

C)

D)

E)

I - da Personalidade / II - da Periodicidade / III - da
Continuidade;
I - da Personalidade / II - da Periodicidade / III - da
Oportunidade;
I - da Entidade / II - da Competência / III - da
Continuidade;
I - da Entidade / II - da Competência / III - da
Oportunidade;
I - da Entidade / II - da Periodicidade / III - da
Oportunidade.

de DespesascomReavaliaçãodeAtivosecréditoda
contadeResultado;
de Despesas com Ágio e crédito da conta de
Resultado;
do bemqueestásendoreavaliadoecréditodaconta
ReceitadeReavaliação;
do bemqueestásendoreavaliadoecréditodaconta
dePatrimônioLíquido;
de Despesas comReavaliaçãodeAtivosecréditoda
contadePatrimônioLíquido.

as debêntures da mesma série terão sempre igual
valornominaleconferirãoaseustitularesosmesmos
direitos;
acompanhiapoderáefetuarmaisdeumaemissãode
debêntures,desdequepossuamamesmasérie;
a debênture deverá conter cláusula de correção
monetária, aos mesmos coeficientes fixados para a
correçãodostítulosdadívidapública;
a amortização de debêntures da mesma série que
tenham vencimentos anuais distintos deverão ser
feitos mediante sorteio ou com basenavariação de
taxacambial;
é proibido à companhia adquirir debêntures de sua
emissão.

Considerandoosdadosabaixo,respondaàsquestões
4e5:

EmpresaX S.A.

04) Com base no Balancete da Empresa X S.A., os
totais do At ivo e do Patr imônio L íqu ido ,
respectivamente,são:
A)
B)
C)
D)
E)

05) Com base no Balancete da Empresa X S.A., os
totais do Lucro Bruto e do Lucro Líquido,
respectivamente,são:
A)
B)
C)
D)
E)

R$13.380,00/R$10.780,00;
R$16.380,00/R$12.780,00;
R$13.380,00/R$12.780,00;
R$16.380,00/R$10.780,00;
R$13.380,00/R$ 9.780,00.

R$8.120,00/R$3.400,00;
R$8.520,00/R$3.000,00;
R$8.120,00/R$3.000,00;
R$8.520,00/R$3.400,00;
R$8.220,00/R$3.000,00.

Conhecimentos Específicos

Tel.:(21)2722-181502

BalancetedeVerificação31.12.2003(emR$)

Comissões

CustoReceitasExercíciosFuturos

DespesascomDepreciação

DevoluçãodeVendas

Veículos

DepreciaçãoAcumuladodeVeículos

ReceitadeExercíciosFuturos
ReservaEstatutária



06) Considere os dados abaixo sobre determinada
empresa.

Bancos R$4.600,00
Caixa R$2.500,00
Capital R$10.000,00
Clientes R$9.000,00
CMV R$8.000,0
DespesascomOrdenados R$9.580,00
DuplicatasaPagar R$3.400,00
ImpostossobreVendas R$4.500,00
INSSaPagar R$1.500,00
Mercadorias R$2.500,00
Ganhonaalienaçãode R$3.000,00
ReceitaBrutadeVendas R$23.000,00
SegurosaAmortizar R$500,00

OResultadoOperacionalLíquidodareferidaempresa
é:
A)
B)
C)
D)
E)

07)Sãoobjetivosdaauditoriagovernamental:
A)

B)

C)

D)

E)

08) Com relação às diversas formas de auditoria
governamental existentes, é correto afirmar que a
forma:
A)

B)

C)

D)

E)

Imobilizado

(R$1.580,00);
(R$2.800,00);
R$ 3.920,00;
R$ 3.420,00;
R$ 920,00.

avaliar o desempenho administrativo e operacional
das unidades da administração direta e entidades
supervisionadas;
verificarocontroleeautilizaçãodosbensevaloressob
usoeguardadosadministradoresougestores;
examinar a observância da legislação federal
específicaenormascorrelatas;
verificar e avaliar os sistemas de informação e a
utilizaçãodosrecursoscomputacionaisdasunidades
daadministraçãodiretaeentidadessupervisionadas;
apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos
procedimentos administrativos e controles internos
das unidades da administração direta e entidades
supervisionadas.

diretaérealizadasobacoordenaçãodiretadoórgão
central com a utilização de Analistas de Finanças e
Controle em exercício no DTNenosórgãossetoriais
e/ouseccionaisdoSistema;
indireta é realizada com a utilização de auditoresde
umaentidade para,emconjuntocom osAnalistasde
Finançase Controledoórgãosetoriale/ouseccional,
sob a coordenação do órgão setorial, desenvolverem
trabalhosespecíficosnaprópriaentidadeauditadaou
numaterceira;
integradaérealizadacomautilizaçãodeAnalistasde
FinançaseControle,comatribuiçãodeauditoria,em
exercícionoórgãocentralousetorialdoSistema;
subsidiária é realizada pela respectiva unidade de
auditoria interna das entidades em exame, sob a
orientaçãodoórgãosetorialdoSistema;
compartilhada é realizada por firmas ou empresas
privadasdeauditoria,contratadaemcarátersupletivo
devidoasituaçõesexcepcionais,sobasupervisãodos
órgãoscentralousetorialdoSistema.

09) Com relação aos diversos tipos de auditoria
governamental existentes, é certo afirmar que a
Auditoria:
A)

B)

C)

D)

E)

10)Noâmbitodoserviçopúblico,aopiniãodoAnalista
deFinançase Controle, comatribuição de auditoria,
deveráserexpressaatravésdeRelatórioe/ouParecer
de Auditoria. São tipos de pareceres da Auditoria
Governamentalospareceres:
A)
B)
C)
D)
E)

11)Umdosprocedimentosempregadospelaauditoria
governamental é o dos exames parciais, também
chamado de prova seletiva ou de amostragem. Os
tiposbásicosdeamostragenssãoaestatísticaeapor
julgamento. O tipo de amostragem estatística mais
adequada a ser utilizada, quando do exame de itens
cujo valor apresenta grande variedade, é a
amostragem:
A)
B)
C)
D)
E)

12) A auditoria poderá apresentar formas diversas,
cada uma delas com características peculiares. A
classificaçãodaformadaauditoriaquerealizaexames
parciais sem a aplicação de todas as normas de
auditoria, realiza uma revisão analítica de todos os
registros contábeisepodeserrepetidaourenovada
periodicamenteéaauditoria:

Especial objetiva o exame de fatos ou situações
consideradas relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária, sendo realizadas para atender
determinação do Presidente da República, Ministros
deEstadoouporsolicitaçãodeoutrasautoridades;
Operacional objetiva emitir opinião com vistas a
certificar a regularidade das contas, verificar a
execuçãodecontratos,convênios,acordosouajustes,
a probidadenaaplicação dos dinheirospúblicos e na
guardaouadministraçãodosvaloreseoutrosbensda
Uniãoouaeleconfiados;
de Gestão atua nas áreas inter-relacionadas do
órgão/entidade, avaliando a eficácia dos seus
resultados em relação aos recursos materiais,
humanos e tecnológicos disponíveis, bem como a
economicidade e eficiência dos controles internos
existentesparaagestãodosrecursospúblicos;
de Programas objetiva assegurar a adequação,
privacidade dos dados e informações oriundas dos
sistemas eletrônicos do processamento de dados,
observandoasdiretrizesestabelecidase a legislação
específica;
Contábil objetiva acompanhar, examinar e avaliar a
execução de projetos governamentais específicos,
bemcomoaaplicaçãodosrecursosdescentralizados.

comressalva/semressalva/adverso;
pleno/restritivo/deirregularidade;
adverso/semressalva/deirregularidade;
restritivo/pleno/decomabstençãodeopinião;
afirmativodefraude/restritivo/deadverso.

aleatóriasimples;
exploratória;
porestratificação;
porintervalo;
eliminatória.

A)
B)
C)
D)
E)

parcial/integral/permanente;
parcial/integral/periódica;
parcial/portestes/periódica;
derevisãolimitada/integral/permanente;
derevisãolimitada/portestes/permanente.
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13) “Todos os instrumentos da organização
destinados à vigilância, fiscalização e verificação
administrativa,quepermitam prever, observar,dirigir
ou governar os acontecimentos que se verificam
dentrodaempresa e que produzam reflexos em seu
patrimônio”.Estaéadefiniçãode:
A)
B)
C)
D)
E)

14) Os papéis de trabalho de auditoria devem ser
organizados e juntados segundo sua finalidade. A
forma mais prática é de mantê-los em pastas
apropriadas. Abaixo relacionam-se pastas que se
consideram apropriadas para a organização desses
papéisdetrabalho,EXCETOapasta:
A)
B)
C)
D)
E)

15) Dentre todos os relatórios gerados pela
contabilidade, o relatório considerado o pivô dos
trabalhosdeauditoriaédenominado:
A)
B)
C)
D)
E)

16) A principal vantagem que a auditoria oferece à
riquezapatrimonial,soboaspectoeconômico,é:
A)

B)

C)

D)
E)

17) Uma das principais vantagens oferecida por um
adequadoprocessodeauditoriaparaoinvestidoré:
A)
B)
C)
D)
E)

18) São consideradas normas gerais de auditoria
operacional,EXCETO:
A)

B)

C)

D)

E)

procedimentosdeauditoriainterna;
procedimentosdeauditoriaexterna;
manualdeprocedimentos;
controlesinternos;
códigodeéticaprocedimental.

deCorrespondência;
deManualdeProcedimentos;
deAnálisesdasContas;
deAssuntosdaAuditoria;
Permanente.

DemonstraçãodoResultadodoExercício;
DemonstraçãodasOrigenseAplicaçõesdeRecursos;
BalançoPatrimonial;
Diário;
BalancetedoRazão.

assegurar maiorexatidãodoscustoseveracidadedos
resultados;
contribuir para redução de improbidade de
empregadoseadministradores;
possibilitarmelhor controledosbens quefazemparte
dopatrimônio;
contribuirparaamaisadequadautilizaçãodascontas;
resguardar créditos de terceiros contra possíveis
fraudes.

fiscalizaraeficiênciadoscontrolesinternos;
assegurarmaiorcorreçãodosregistroscontábeis;
assegurarmaiorexatidãodosresultadosapurados;
permitirmaiorexatidãodasdemonstraçõescontábeis;
contribuirparaamaiorobservânciadasleisfiscais.

os auditores devem ter, no conjunto, proficiência
profissionalparasedesincumbiremdastarefasaeles
confiadas;
a organização de auditoria e os auditores,
individualmente, não devem ter sua independência
prejudicada,mantendo-anasatitudesenaaparência;
o trabalho deve ser adequadamente planejado e
supervisionadoe corroborado por papéis de trabalho
corretamentefeitos;
devemexercerzeloprofissionalaofazeremaauditoria
eprepararemorelatório;
oauditordevecomunicarqualquerlimitaçãoimposta
aoescopodoexame.

Tel.:(21)2722-181504

19) A possibilidade de emissão de uma opinião
tecnicamente inadequada sobre as demonstrações
contábeis significativamente incorretas chama-se
risco:
A)
B)
C)
D)
E)

20) O procedimento de auditoria independente que
consistenaobtençãodeinformaçõesdasinstituições
que emprestaram recursos financeiros à entidade
auditadaédenominado:
A)
B)
C)
D)
E)

decontrole;
sistêmico;
dedetecção;
inerente;
deauditoria.

investigaçãoeconfirmação;
;

;
revisãoanalítica;
testedeobservância.

cut-off
stop-or-go



01
02
03
04

06
07
08
09

11
12
13
14

16
17
18
19

21
22
23
24

26
27
28
29

31
32
33
34

36
37
38
39

41

42
43
44

46
47
48
49

51
52

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Leiaotextoabaixoerespondaàsperguntasque
seguem.

Texto:
PREFEITURAMUNICIPALDEPALMEIRADOSÍNDIOS

RelatórioaoGovernodoEstadodeAlagoas
(fragmento)

Exmo.Sr.Governador:

Trago a V. Exª. um resumo dos trabalhos
realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em
1928.

Nãoforammuitos,queosnossosrecursossão
exíguos. Assim minguados, entretanto, quase
insensíveisaoobservador afastado, que desconheça
ascondiçõesemqueoMunicípioseachava,muitome
custaram.

COMEÇOS

O PRINCIPAL, o quesem demora iniciei, o de
que dependiam todos os outros, segundo creio, foi
estabeleceralgumaordemnaadministração.

Havia em Palmeira inúmeros prefeitos: os
cobradores de impostos, o Comandante do
Destacamento, os soldados, outrosquedesejassem
administrar. Cada pedaço do Município tinha a sua
administração particular, com Prefeitos Coronéis e
Prefeitosinspetoresdequarteirões.Osfiscais,esses,
resolviamquestõesdepolíciaeadvogavam.

Paraquesemelhanteanomaliadesaparecesse
luteicomtenacidadeeencontreiobstáculosdentroda
Prefeitura e fora dela - dentro, uma resistência mole,
suave, de algodão em rama; fora, uma campanha
sorna, oblíqua, carregadadebílis.Pensavamunsque
tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que
administramelhordoquetodosnós;outrosmedavam
trêsmesesparalevarumtiro.

Dos funcionários queencontreiemjaneirodo
ano passado restam poucos: saíram os que faziam
políticaeosquenãofaziamcoisanenhuma.Osatuais
nãosemetemondenãosãonecessários,cumpremas
suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em
contas.Devomuitoaeles.

NãoseiseaadministraçãodoMunicípioéboa
ouruim.Talvezpudesseserpior.

RECEITAEDESPESA

Areceita,orçadaem50:000$000,subiu,apesar
deoanotersidopéssimo,a71:649$290,quenãoforam
sempre bem aplicadospordois motivos: porquenão
me gabo de empregar dinheiro com inteligência e
porque fiz despesas que não faria se elas não
estivessemdeterminadasnoorçamento.(...)

EVENTUAIS

Houve1:069$700dedespesaseventuais:feitio
econsertodemedidas,materiaisparaaferição,placas.

724$000foram-separauniformizarasmedidas
pertencentesaoMunicípio.Oslitrosaquitinhammile
quatrocentosgramas.Emalgumasaldeiassubiam,em
outras desciam. Os negociantes de cal usavam
caixões de querosene e caixões de sabão, a que
arrancavam tábuas, para enganar o comprador. Fui
descaradamenteroubadoemcomprasde cal para os

trabalhospúblicos.

CEMITÉRIO

Nocemitérioenterrei189$000 - pagamentoao
coveiroeconservação.(...)

ADMINISTRAÇÃO

A administração municipal absorveu
11:457$497 - vencimentos do Prefeito, de dois
secretários (um efetivo, outro aposentado), de dois
fiscais, de um servente; impressão de recibos,
publicações, assinatura de jornais, livros, objetos
necessáriosàsecretaria,telegramas.

Relativamenteàquantiaorçada,ostelegramas
custaram pouco. De ordinário vai para eles dinheiro
considerável. Não há vereda aberta pelos matutos,
forçadospelosinspetores, que prefeitura do interior
nãoponhanoarame,proclamandoqueacoisafoifeita
porela;comunicam-seasdatashistóricasaoGoverno
do Estado, que não precisa disso; todos os
acontecimentos políticos são badalados. Porque se
derrubouaBastilha umtelegrama; porquesedeitou
umapedranarua umtelegrama;porqueodeputadoF.
esticouacanela umtelegrama.Dispêndioinútil.Toda
agentesabequeistoporaquivaibem,queodeputado
morreu, que nós choramos e que em 1559 D. Pedro
Sardinhafoicomidopeloscaetés.(...)

CONCLUSÃO

Procureisempreoscaminhosmaiscurtos.Nas
estradasqueseabriramhácurvasondeasretasforam
inteiramenteimpossíveis.

Eviteiemaranhar-meemteiasdearanha.
Certos indivíduos, não sei por que,imaginam

que devem ser consultados; outros se julgam
autoridade bastante para dizer aoscontribuintesque
nãopaguemimpostos.

Nãomeentendicomesses.
H á q u em a c h e t u d o r u i m , e r i a

constrangidamente, e escreva cartas anônimas, e
adoeça, e se morda por não ver a infalível
maroteirazinha, a abençada canalhice,preciosa para
quem a pratica,mais preciosa aindaparaosquedela
se servem como assunto invariável; há quem não
compreendaqueumatoadministrativosejaisentode
lucropessoal;háatéquempretendaembaraçar-meem
coisatãosimplescomomandarquebraraspedrasdos
caminhos.

Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei
1:325$500demultas.

Não favoreci ninguém. Devo ter cometido
numerososdisparates.Todos os meuserros, porém,
foramdainteligência,queéfraca.

Perdi vários amigos, ou indivíduos que
possamtersemelhantenome.

Nãomefizeramfalta.
Há descontentamento. Se a minha estada na

Prefeitura por estes dois anos dependesse de um
plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e
prosperidade.

PalmeiradosÍndios,10dejaneirode1929.
GracilianoRamos

(RAMOS,Graciliano. .14ed.SãoPaulo:
Record,1984,p.165-174.)

ViventesdasAlagoas

Tel.:(21)2722-1815
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21)OescritorGracilianoRamosexerceuomandatode
Prefeito emPalmeiradosÍndios,interiordeAlagoas,
por dois anos, ao fim dos quais redigiu o relatório
acima, encaminhado ao Sr. Governador do Estado,
dando conta de sua administração. Lendo-se com
atenção as partes do relatório transcritas acima e
considerando-se as normas estabelecidas para a
redaçãode relatórios,pode-se afirmarque o textodo
PrefeitoGracilianoRamos:

22) No item “Começos”, o autor refere-se aos
obstáculosqueencontrou,dentroeforadaPrefeitura,
para poder organizá-la administrativamente. Pela
maneiracomoosdescreve,épossívelentenderqueos
obstáculoseram,respectivamente:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

está rigorosamente de acordo com as normas de
redação de relatórios, em razão da objetividade e
daclarezadotexto;
contraria por completo as normas de redação de
relatórios, pela falta de exatidão das informações
apresentadas;
é uma peçaderedaçãotécnica,masproduzidacom
elementos de redação literária, por força da
combinação de dados objetivoscomoutros repletos
desubjetividade;
tem a extensão própria dos relatórios técnicos, mas
limita-seaapresentaraopiniãodoenunciadorsobre
osdadosquesãoobjetodeinformação;
não pode ser considerado um relatório, no sentido
exato da palavra, mas uma peça literária produzida
para impressionar Sua Excelência o Governador d o
Estado.

aincompetênciadefuncionárioseafaltadeeducação
departedoshabitantesdacidade;
ainsídiaarquitetadaporfuncionárioseamaledicência
espalhadaporcidadãosdescontentes;
a insatisfação dos barnabés por causa dos baixos
salários e a falta de perspectiva dos habitantes por
causadamisériaemqueviviam;
odescontentamentodosfuncionários em virtude da
carga maior de trabalho e as manifestações dos
contribuintes contrários ao aumento da carga
tributária;
arevoltadefuncionáriosameaçadosdedemissãoea
ameaçadecoronéisinsatisfeitoscomanovaordem.

23)Noitem“ReceitaeDespesas”,depoisdereferir-se
aumareceitaobtidadequase50%superioràprevista
noorçamento,oautoratribuiadoisfatoresaaplicação
nem sempre adequada do dinheiro público
arrecadado. Tais fatores podem ser resumidos da
seguinteforma:

24) No item “Eventuais”, ficaclaroqueasdespesas
referidastiveram,essencialmente,efeito:

25) No item “Cemitério”, explica-se o emprego do
verbo como:

26) No item “Administração”, o autor relacionou os
vários motivos utilizados pelos esbanjadores do
dinheiro público para justificar a remessa de
telegramas,entreosquaisNÃOseencontra:

27) No item “Conclusão”, com a expressão “Evitei
emaranhar-me em teias de aranha” o Prefeito quis
dizerque:

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)

D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

a incompetência do Prefeito para realizar obras
públicas e a desonestidade dos antecessores na
aplicaçãododinheiropúblico;
aimodéstiadoadministradornavisãodacoisapública
eaprodigalidadedopoderlegislativoaodeterminaras
prioridadesdegastospúblicos;
as amarras legais a que estão submetidos os
administradores e a inversão de prioridades em
orçamentosmalelaborados;
aslimitaçõesdeterminadasporumbaixoquocientede
intelectualidade e a inconsistência de um orçamento
elaboradoparalevaroMunicípioàfalência;
a modéstia do gestor quanto à própria capacidade
administrativa e a falta de zelo na elaboração do
orçamento.

moralizadorepolicialesco;
punitivoeexcludente;
disciplinadoreantiinflacionário;
reguladorecorretivo;
preventivoedenunciativo.

umametáforasugeridapelocontexto;
umdesviosemânticoinvoluntáriodoautor;
uma forma de desvalorizar gastos públicos com
necrópoles;
umavisãonegativaquesetemdamorte;
umdesvioinsólitodeestilodeumescritorclássico.

divulgaçãodeobraspúblicas;
informaçõessobreeventoshistóricos;
anúnciodecrimesdesvendadospelapolícia;
comunicaçãodeacontecimentospolíticos;
comunicadodefalecimento.

furtou-se deempreenderobraspúblicas de fachada,
seminteresseparaapopulação;
esquivou-sedecondutasquepudessemcomprometer
asuaautoridade;
desviou-sedeadotarpolíticasquepermitissemaseus
adversáriospediracassaçãodeseumandato;
preservou-se da contaminação de opiniões que
desafiavamasuaautoridade;
relegouasegundoplanoasmanifestaçõescontrárias
àsuagestão.

enterrei
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34)Notrecho“Oslitrosaquitinhammilequatrocentos
gramas” (linhas 45-46), o autor usou o substantivo

(unidade de peso) no gênero masculino,
conforme determina a norma culta da língua. Das
frases baixo, aquela em que há impropriedade de
empregodesubstantivoquantoaogênerogramatical
é:

35)Aformagrifadanotrecho“Certosindivíduos,não
sei , imaginam que devem ser consultados”
(linhas 78-79) está corretamente grafada, com os
elementos separados. A mesma forma terá os
elementosgrafadosjuntos,enãoseparados,nafrase:

36)Dasalteraçõespropostasabaixoparaaredaçãoda
parte sublinhada no trecho “Se a minha estada na
Prefeitura por estes dois anos dependesse de um
plebiscito, ”(linhas
101-103),háerrodeflexãoverbalem:

grama

por que

talvez eu não obtivessedezvotos

A)
B)
C)
D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

Omaridodenunciousuacônjugeaodelegado.
Amarcadacalestavaestampadanomonumento.
Ojogadortinhafraturadoaomoplata.
Descobriu-se um novo estratagema para atrair a
freguesia.
Ochampanhefrancêsenobreceuafesta.

Tenho para mim que a medida por que lutei era
desnecessária.
O Prefeito quer saber por que os funcionários não
compareceram.
Ainda se discutia por queaobranãot inhasa ídodo
papel.
As razões porqueoPrefe i to executou a obra eram
muitas.
Porquenãoqueriaouvi-los,fecheiosouvidos.

talvezeunãorequisessedezvotos;
talvezeunãodispusessededezvotos;
talvezeunãoantevissedezvotos;
talvezeunãointerviesseemdezvotos;
talvezeunãodesfizessedezvotos.

28) No trecho “Não foram muitos, os nossos
recursos são exíguos” (linhas 5-6), para que se
mantenha o sentido original do texto, a palavra
sublinhadasóNÃOpodesersubstituídapor:

29)Paraoadequadoentendimentodotexto,épreciso
interpretarqueosujeitodoverbo (linha9)é:

30) Nos itensabaixo,alterou-searedaçãodaoração
sublinhada no trecho “o

” (linhas 10-11), observando-se as normas de
regência quanto ao emprego do pronome relativo. A
opçãoemqueseconstataerroderegênciaé:

31)Dirigindo-seaoGovernadordeAlagoas,oPrefeito
usouaformadetratamento VossaExcelência. Se ele
estivesse dirigindo-se ao Presidente do Tribunal de
JustiçadaqueleEstado,usariaaformadetratamento:

32) Entre as duas orações que compõem o trecho
“Para que semelhante anomalia desaparecesse lutei
com tenacidade” (linhas 20-21), depreende-se uma
relaçãodesentidode:

33)Aosereescrever a partesublinhada dotrecho“A
receita,orçadaem50:000$000,subiu,

,a71:649$290”(linhas36-37),alterou-
seosentidooriginalem:

que

custaram

dequedependiam todos os
outros

apesardeoano
tersidopéssimo

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

portanto;
porque;
pois;
porquanto;
dadoque.

“nossosrecursos”;
“PrefeituradePalmeiradosÍndios”;
“ascondiçõesemqueoMunicípioseachava”;
“trabalhosrealizados”;
“oobservadorafastado”.

oaquerecorremtodososoutros;
ocomquepartilhamtodososoutros;
oparaondesedirigemtodososoutros;
oemqueconfiamtodososoutros;
osobrequesereferemtodososoutros.

SuaMajestade;
VossaEminência;
SuaMagnificência;
VossaExcelência;
VossaSenhoria.

concessãoerestrição;
causaeconseqüência;
finalidadeemeio;
condiçãoepressuposição;
comparaçãoefiguração.

adespeito deoanotersidopéssimo;
contantoqueoanotenhasidopéssimo;
aindaqueoanotenhasidopéssimo;
péssimoquetenhasidooano;
tendosidopéssimooano.
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37)Senforumnúmerointeiro,pode-seconcluirque:

38) Aplicou-se um teste de aptidão esportiva a 1.240
crianças e constatou-se que 31 tinham forte aptidão
paranatação.Nestecaso,pode-seconcluirqueataxa
decriançascomforteaptidãoparanataçãoé:

39) Em um tanque com 200 litros de água, foram
derramados 50 litros de álcool. A mistura resultante
ficoucom:

40) Osnúmerosx são definidos pela seguinte lei de
formação: x = 1; x = 2x + x , se n > 1. Neste caso,
pode-seafirmarque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Se1 n<100,entãonassume100valores;
Se3<n<99,entãonassume94valores;
Se2 n<104,entãonassume102valores;
Se1 n 100,entãonassume101valores;
Se1 n 97,entãonassume96valores.

5%;
20pormil;
4%;
25pormil;
30pormil.

20%deálcool;
25%deálcool;
23%deálcool;
18%deálcool;
15%deálcool.

x=64;
x=31;
x = 5 ;
x = 11;
x = 2 .

n

1 n n-1 1

6

5

3

4

2

41)Joãotinhaqueembarcaremumaviãonomáximo
até10horas.Calculouotempo disponíveleconcluiu
que, se antes fosse visitar a irmã, ele chegaria para
embarcaràs9horase40minutos.Nestescálculosele
considerouumamargemdeerroedecidiufazeravisita
sem medo de perder o avião. Sabendo que esta
margem é a maior possível dentre as que estão
transcritasabaixo, pode-seconcluirqueamargemfoi
de:

42)Éfatobemconhecidoquetodasasbaleiasvivem
naágua.Considerando-se apenas este fato, pode-se
concluirque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

5minutos;
9minutos;
15minutos;
21minutos;
25minutos.

peixesnãosãobaleiasporquenãotêmpulmões;
baleiasnãosãopeixesporquetêmpulmões;
cavalosnãosãobaleiasporquesãoquadrúpedes;
baleiassãomamíferosporqueosfilhotesmamam;
boisnãosãobaleiasporquenãovivemnaágua.
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01
02
03
04

06
07
08
09

11
12
13
14

16
17
18
19

21
22
23
24

26

27
28
29

31
32
33
34

36
37
38
39

41
42
43
44

46
47
48
49

51
52
53
54

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Readtwoofthevarious“FrequentlyAskedQuestions”
ontheuseofNuclearEnergyintheUSA,foundatand
adapted from ,
and choose the most appropriate option for each
questionaccordingtothetext.

1 - Why hasn't the waste disposal question been
resolvedbeforenow?

Thehigh-levelradioactivewastedisposalquestion
has not been resolved because it has neither been
politically advantageous nor physically necessary to
do so.Used fuel fromcommercialreactors has been
safely kept in water-filledpools at the reactor sites.
However,several methods for handlingthese wastes
havebeenworkedoutscientifically.

The federal government is responsible for
disposing of high-level radioactive waste. These
wastes include used fuel or materials left after
reprocessingthe usedfuel .The waste willbeinsolid
form.

The Nuclear Waste Policy Act of 1982 details a
methodandtimetable forsiteselection,construction,
andoperationofhigh-levelnuclearwasterepositories.
Thefirstsiteisexpectedtobeinoperationaroundthe
turnofthecentury.Thiswillbeforpermanentgeologic
disposal inastableformationfarbelowthesurfaceof
the earth. Safe waste processing and handling
techniquesareknown;itisaquestionofresolvingthe
political and location issues, and then putting the
techniquesintopractice.

2 - What are low-level wastes and how are they
disposedof?

Low-level wastes contain little radioactivity. They
require little or no shielding, and no cooling. They
consist of the discarded disposable protective
clothingfromthemedicalfacilitiesandnuclearpower
plants,water-treatmentresins and filters,compacted
trash, contaminated lab equipment, plastics, metals,
andliquids.Theyaretheresultofgoodhousekeeping
practice in whichnon-radioactive waste is separated
fromslightlycontaminatedwaste.

Mostlow-levelwastesaresolidified,putintodrums
andburied at a commercialdisposalsite. There they
are placed at the bottom of trenches (about 20 feet
deep).AttheBarnwell,SC,site,forexample,trenches
arebackfilledwithsandandcoveredinclayeachday
to keep moisture from getting in. Whenfull, trenches
are mounded and capped with clay, and finished off
withafootoftop-soil.Grassisplantedtohelpprevent
erosion. The collection, transportation and burial of
low-levelradioactive wastesareallcloselymonitored
and controlled by the Department of Transportation
andtheNuclearRegulatoryCommission.

When properly managed, these low-level wastes
donotposeahazard.Theindustrynowhas30yearsof
experience inhandlingand shipping these materials.
There has never been an accident with these wastes
thathadserioushealthresultsduetoradioactivity.

The 1980Low-LevelWaste PolicyActmakeseach
stateresponsibleforprovidingthedisposalofitsown

http://www.nuc.umr.edu/~ans/QA.html

waste.Alsoencouragedarejointeffortsamongseveral
statesforasharedsite.

(adaptedfrom )http://www.nuc.umr.edu/~ans/pages41-.html

43) The text above contains two questions which
discussthefollowingtopicsrespectively:

44)In“necessarytodoso”(lines5-6), refersto:

45)Water-filledpoolsareusedtokeep:

46) How is low-level waste processed inorder to be
disposedof?Afterbeingsolidified,itis:

47)Buryinglow-levelwasterequiresthatthetrenches
shouldbe:

48)Clayisconstantlyspreadoverthesandinpartially
filledtrenchesinorderto:

A)
B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

high-levelnuclearwaste/commercialreactors;
commercialreactors/thedisposaloflow-levelnuclear
waste;
the disposal of nuclear waste in general / running
nuclearpowerplants;
the disposal of high-levelwaste/thedisposaloflow-
levelwaste;
the disposal of high-level wastes / the 1980 Waste
PolicyAct.

resolvingthequestion;
discussingthequestion;
disposingofthewaste;
readdressingthequestion;
usingnuclearreactors.

low-levelwasteinsolidform;
low-levelwasteinanyform;
commercialreactors;
reprocessedlow-levelfuel;
high-levelnuclearwaste.

packedintodrumsandburied;
buriedatacommercialsite;
wrappedupandburiedintrenches;
keptinwater-filledtanks;
putintodrumsandkeptinwater-filledtanks.

filledwithalayerofclayandanotherofcement;
filledwithtwothicklayersofconcretemixedwithclay;
filledwithalayerofsand,alayerofclayandanotherof
earth;
covered with a special kind of grass that grows on
layersofclay;
coveredinclaybeforebeingfilledwithsoilandalayer
ofconcrete.

avoiderosion;
keepthetrenchesdry;
keepthetrenchesdamp;
keepthetrencheswet;
preventradioactivityfromleaking.

so

Tel.:(21)2722-1815

Língua Inglesa
55
56
57

09



www.tradecensus.com.br

49)Thehandlingoflow-levelwastehasoverthepast
threedecadesproventobe:

50) The phrase “goodhousekeepingpractice” (lines
33-34)hasbeenusedtoreferto:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)
C)

D)

E)

prettyharmful;
fartoorisky;
terriblydamaging;
verydangerous;
fairlysafe.

the adequate process of cooling used fuel from
reactors;
theappropriatewayofhandlingradioactivematerial;
thecorrectwayofrunningmedicalfacilitiesaswellas
watertreatmentplants;
therecommended way of dealingwith usedfuelfrom
reactors;
the adequate choice ofprotective clothing at medical
facilities.
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