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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMEN TO DA FOLHA DE RESPOSTAS 

� Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado. 
 

� Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado. 
 

� A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e deverá  ser preenchida com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

� A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço 
compreendido pelos círculos, com caneta  esferográfica de cor azul ou preta , conforme o exemplo:  

 

   A           B          C           D          E  

 

� Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para 
cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 

� Não haverá substituição da folha de respostas. 
 

� A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 
 

� O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova. 
 

� O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova. 
 

� Este caderno de prova não  poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo 
e levá-lo consigo ao término da prova. 

 
 
 
NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________________________________  

 
ASSINATURA DO CANDIDATO:  ___________________________________________________________  
 

Maringá, 27 de agosto de 2017. 
 
 
� .......................................................................................................................................... ........................Corte na linha pontilhada 
 
 
UEM – Edital N.º 105/2017-PRH – Teste Seletivo para a função de Contador 
 

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS  
 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Respostas                     

Questões 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Respostas                     

 
CRONOGRAMA: 

� Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 28-08-2017, às 17h.  
� Divulgação do resultado final: 03-10-2017, às 17h, no endereço www.uem.br/concurso. 
� O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso até a divulgação do resultado final.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

Questão 01  

Um dos conceitos de Contabilidade Pública foi 
formulado em 1954 após estudo da Divisão de 
Inspeção da Contabilidade – Contadoria Central do 
Estado, que chegou à seguinte conceituação: 
“Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade que 
estuda, orienta, controla e demonstra a 
______________ e _______________ da Fazenda 
Pública; o _____________ público e suas 
_____________”. Assinale a alternativa que completa 
o conceito de Contabilidade Pública, na sequência em 
que aparecem as lacunas. 
 

A) formação; contabilização; registro; operações 
B) organização; execução; patrimônio; variações 
C) aquisição; tombamento; arquivo; atualizações 
D) disposição; operação; tombamento; baixas 
E) administração; coordenação; controle e fases 

 
 

Questão 02  

O reconhecimento do regime contábil da receita e da 
despesa orçamentária, sob o enfoque orçamentário, 
ocorre, respectivamente, por qual(is) regime(s) 
contábil(eis)? 
 

A) Ambos pelo regime de caixa. 
B) Regime de competência e regime de caixa. 
C) Regime de caixa e regime de competência. 
D) Ambos pelo regime de competência. 
E) Apenas a receita pelo regime de competência. 

 
 

Questão 03  

Assinale a alternativa que apresenta o conceito de 
orçamento público sob a ótica da integração do 
processo de planejamento-orçamento. 
 

A) O orçamento público é o instrumento de 
controle político das ações do Poder 
Executivo exercido pelo Poder Legislativo na 
Contabilidade Pública. 

B) O orçamento público é o exercício das 
atividades financeiras dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário durante os mandatos 
de seus ocupantes. 

C) O orçamento público é um instrumento de 
legalização dos gastos públicos executados 
pelos Poderes Executivo e Legislativo para o 
funcionamento da Administração Pública. 

D) O orçamento público é um instrumento de 
governo, de administração e de efetivação e 
execução dos planos gerais de 
desenvolvimento socioeconômico. 

E) O orçamento público é um instrumento de 
política governamental exercido para o 
ajustamento político do governo, tendo em 
vista os interesses dos governantes. 

 
 

 
Questão 04  

Para que o orçamento seja a expressão fiel do 
programa de um governo, como também um elemento 
para a solução dos problemas da comunidade, dentre 
outros aspectos, é indispensável que obedeça a 
determinados princípios. Assinale a alternativa que 
apresenta o princípio orçamentário que afirma que o 
documento orçamentário integrado deve conter todos 
os aspectos dos elementos programáveis que o 
constituem. 
 

A) Princípio da universalidade. 
B) Princípio da programação. 
C) Princípio da exclusividade. 
D) Princípio do equilíbrio. 
E) Princípio da unidade. 

 
 
 
 

Questão 05  

O Plano plurianual – PPA – estabelece diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública para quais 
despesas? 
 

A) Para as despesas de pessoal, e outras delas 
decorrentes, e para as relativas aos 
programas operacionais. 

B) Para as despesas de representação, e outras 
necessárias, e para as relativas aos projetos 
políticos do governante. 

C) Para as despesas de governo, e outras 
acessórias à administração, e para as 
relativas aos projetos sociais. 

D) Para as despesas públicas, e outras delas 
decorrentes, e para as relativas aos planos 
orçamentários anuais. 

E) Para as despesas de capital, e outras delas 
decorrentes, e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
 

 
 
 

Questão 06  

O estabelecimento das metas para as receitas, 
despesas, resultado nominal e primário e montante da 
dívida é um dos objetivos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que deve contemplar metas com qual 
dimensão temporal? 
 

A) Metas anuais. 
B) Metas bianuais. 
C) Metas trienais. 
D) Metas quadrienais. 
E) Metas decenais. 
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Questão 07  

O Ciclo Orçamentário é a essência das etapas 
desenvolvidas pelo processo orçamentário no setor 
público. Assinale a alternativa que apresenta a etapa 
do ciclo orçamentário que implica a mobilização de 
recursos humanos, materiais e financeiros. 
 

A) Avaliação. 
B) Elaboração. 
C) Aprovação. 
D) Execução. 
E) Administração. 
 
 

 
Questão 08  

Quais são as formas de controle, previstas em lei, que 
fazem parte do ciclo orçamentário? 
 

A) Controle interno, controle externo e controle 
social. 

B) Controle financeiro, controle operacional e 
controle integrado. 

C) Controle prévio, controle concomitante e 
controle posterior. 

D) Controle executivo, controle legislativo e 
controle judiciário. 

E) Controle interno e controle externo. 
 
 
 

Questão 09  

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no 
que se refere às dívidas e ao endividamento, assinale 
a alternativa que apresenta em qual definição se 
enquadram as operações de crédito de prazo inferior 
a doze meses, cujas receitas tenham constado do 
orçamento. 
 

A) Operação de crédito. 
B) Confissão de dívidas. 
C) Dívida pública fundada. 
D) Dívida pública mobiliária. 
E) Refinanciamento da dívida mobiliária. 
 

 
 

Questão 10  

Assinale a alternativa que completa a sentença: 
Dentre outros aspectos, para os fins da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, considera-se adequada com 
a Lei Orçamentária Anual a despesa 
 

A) objeto de dotação específica e suficiente. 
B) que esteja abrangida por débito especial. 
C) que ultrapasse o estabelecido no ano. 
D) executada no exercício anterior. 
E) destinada a programas sociais. 

 
 
 

 
Questão 11  

Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, uma unidade contábil é a 
soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou 
mais entidades do setor público. Assinale a alternativa 
que apresenta a unidade contábil que representa a 
soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais 
unidades contábeis descentralizadas. 
 

A) Unidade contábil originária. 
B) Unidade contábil centralizada. 
C) Unidade contábil unificada. 
D) Unidade contábil consolidada. 
E) Unidade contábil agregada. 

 
 

Questão 12  

Com relação às demonstrações contábeis do setor 
público, assinale a alternativa que apresenta a 
demonstração que discrimina, dentre outros, a receita 
orçamentária realizada por destinação de recursos. 
 

A) Demonstração do resultado econômico. 
B) Demonstração do fluxo de caixa. 
C) Balanço orçamentário. 
D) Balanço financeiro. 
E) Balanço patrimonial. 

 
 

Questão 13  

As Normas Brasileiras de Contabilidade classificam-se 
em Profissionais e Técnicas. Assinale a alternativa 
que apresenta como estão segregadas as Normas 
Gerais Brasileiras de Contabilidade Técnicas. 
 

A) Auditoria independente, auditoria interna e 
perícia. 

B) Completas, simplificadas para PMEs e 
específicas. 

C) Setor público, auditoria, revisão e 
asseguração. 

D) Auditoria interna, perícia e auditoria 
governamental. 

E) Empresariais, simplificadas para PMEs e setor 
público. 

 
Questão 14  

A Norma Brasileira de Contabilidade editada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade NBC 300 PG 
dispõe sobre contadores internos ou empregados. 
Assinale a alternativa que apresenta uma categoria de 
ameaça ao cumprimento dos princípios éticos que 
implica aceitar presente ou tratamento preferencial, a 
menos que o valor seja insignificante e sem 
importância. 
 

A) Defesa de interesse da empregadora. 
B) Interesse pessoal. 
C) Autorrevisão. 
D) Familiaridade. 
E) Intimidação. 
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Questão 15  

No conceito de receita pública, estão as finalidades 
pelas quais o Poder Público arrecada. Quais são 
essas finalidades? 
 

A) Corrente e capital. 
B) Serviços e patrimonial. 
C) Específica e depositário. 
D) Recolhimento e variação ativa. 
E) Orçamentária e extraorçamentária. 

 
 
 
 

Questão 16  

Assinale a alternativa que apresenta os aspectos que 
concedem o direito de arrecadar ao governo, presente 
no conceito de receita pública. 
 

A) Leis, contratos e outros títulos que derivem 
direitos a favor do Estado. 

B) Patrocínios, regulamentos e outras ações que 
gerem crédito a favor do Estado. 

C) Alvarás, doações e outras formas de 
autorização legal do Estado. 

D) Operações de crédito por antecipação de 
receita e compensações do Estado. 

E) Fixação, empenho, liquidação e recebimentos 
por parte do Estado. 

 
 
 

Questão 17  

A receita pública orçamentária se classifica nas 
categorias econômicas de receitas correntes e 
receitas de capital; e as categorias econômicas 
obedecem a uma forma discriminada sequencial por 
níveis. Assinale a alternativa que apresenta os níveis 
3.º; 4.º e 7.º, nesta ordem. 
 

A) Origem, espécie e alíneas. 
B) Rubricas, alíneas e itens. 
C) Alíneas, itens e espécie. 
D) Itens, origem e alíneas. 
E) Espécie, rubricas e itens. 

 
 
 

Questão 1 8 

Assinale o estágio da receita pública que corresponde 
aos valores que a lei do orçamento consignar. 
 

A) Escrituração. 
B) Arrecadação. 
C) Recolhimento. 
D) Lançamento. 
E) Previsão. 

 
 
 
 

 
Questão 19  

Conforme a classificação da despesa pública 
orçamentária, assinale a alternativa que apresenta a 
classe de natureza de despesa para atendimento das 
necessidades de escrituração contábil e controle da 
execução orçamentária. 

 
A) Modalidade de aplicação. 
B) Categoria econômica. 
C) Elemento de despesa. 
D) Natureza da despesa. 
E) Desdobramento. 

 
 
 

Questão 20  

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 
despesa extraorçamentária que deve ser paga pela 
entidade pública à margem da lei orçamentária. 
 

A) Restituição de caução em dinheiro. 
B) Contratação por tempo determinado. 
C) Auxílio financeiro a pesquisadores. 
D) Juros sobre a dívida por contrato. 
E) Aquisição de produtos para revenda. 

 
 
 

Questão 2 1 

O regime de adiantamento é um processamento 
especial da despesa pública orçamentária. Assinale a 
alternativa que apresenta o caso que pode ser 
utilizado esse regime no que se refere às despesas ou 
aos gastos de material e serviços de limpeza e 
higiene. 
 

A) Gastos decorrentes de despesa extraordinária 
e urgente. 

B) Gastos miúdos e de pronto pagamento. 
C) Gastos de representação eventual. 
D) Gastos de transporte em geral. 
E) Gastos de conservação. 
 

 
 

Questão 22  

Um dos estágios da despesa é o empenho. Qual é a 
modalidade de empenho que deve ser emitida quando 
se recebe a conta com o valor efetivo do consumo de 
água na instituição pública. 
 

A) Empenho ordinário. 
B) Empenho por estimativa. 
C) Empenho global. 
D) Empenho extra. 
E) Subempenho. 
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Questão 23  

Qual é o sistema da contabilidade pública que 
registra, processa e evidencia os atos e os fatos 
representados pelas contas que registram aprovação 
e execução do planejamento e do orçamento? 
 

A) Sistema de contabilidade financeira. 
B) Sistema de contabilidade orçamentária. 
C) Sistema de contabilidade planejada. 
D) Sistema de contabilidade patrimonial. 
E) Sistema de contabilidade econômica. 

 
 
 

Questão 24  

Assinale a alternativa que apresenta a escrituração 
para fins de encerramento de contas referente à 
economia orçamentária no valor de R$ 8.000,00, 
ocorrida no exercício como saldo da dotação não 
empenhado. 
 

A) D-Crédito utilizado; C-Crédito empenhado. 
B) D-Crédito disponível; C-Dotação inicial. 
C) D-Crédito empenhado; C-Crédito pago. 
D) D-Crédito inicial; C-Receita corrente. 
E) D-Crédito pago; C-Despesa corrente. 

 
 
 

Questão 25  

Os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial 
são conceituados com um quadro de contabilidade 
com duas seções. Qual é a conta que iguala as duas 
seções no balanço financeiro? 
 

A) Resultados previsto e realizado. 
B) Resultado acumulado. 
C) Patrimônio líquido. 
D) Saldo de caixa. 
E) Dívida pública. 

 
 
 
 

Questão 26  

Nos procedimentos para o encerramento das 
variações patrimoniais, são apuradas as alterações 
ocorridas no patrimônio de forma ativa e de forma 
passiva. A conta de resultados acumulados que 
recebeu as transferências dos saldos das contas de 
variações patrimoniais proporciona um saldo que 
representa o resultado 
 

A) das contas de compensação. 
B) orçamentário do exercício. 
C) administrativo do exercício. 
D) patrimonial do exercício. 
E) do patrimônio líquido. 

 
 
 
 

 
Questão 27  

Qual é a ressalva existente no princípio orçamentário 
que estabelece que a Lei Orçamentária Anual não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa? 
 

A) A autorização para abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de 
crédito, nos termos da lei. 

B) A repartição do produto da arrecadação dos 
impostos aos fundos de participação e de 
desenvolvimento. 

C) A repartição do produto da arrecadação dos 
impostos à destinação de recursos para as 
áreas de saúde e educação. 

D) A destinação de impostos a oferecimento de 
garantias às operações de crédito por 
antecipação de receitas. 

E) A fixação de despesas cuja destinação de 
receitas seja devidamente vinculada à 
realização dos gastos de governo. 

 
 
 
 
 

Questão 28  

O subsistema de custos definido pela Norma 
Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
deve proporcionar informações, dentre outras, sobre 
 

A) condução de políticas públicas. 
B) racionalização de procedimentos. 
C) otimização dos recursos públicos. 
D) subsídios obtidos pela administração.  
E) melhoria do processo de accountability. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Literatura faz bem para a saúde (Moacyr Scliar)  

 
1  “É difícil / extrair novidades de poemas / no 
entanto, pessoas morrem miseravelmente / pela 
falta daquilo que ali se encontra.”  O poeta e 
dramaturgo modernista americano William Carlos 
Williams (1883-1963) sabia do que estava falando 
quando escreveu esses versos: além de escritor 
multitalentoso, tinha formação em medicina e 
efetivamente trabalhava cuidando da saúde dos 
outros. A partir de sua afirmativa, a pergunta se 
impõe: o que existe, nos poemas e na literatura em 
geral, que pode manter as pessoas vivas e, quem 
sabe, até ajudar na cura de algumas doenças? 

2 Em primeiro lugar, podemos destacar as próprias 
palavras. Que são, como costumavam dizer os 
antigos gregos, um verdadeiro remédio para as 
mentes sofredoras. Não se tratava só de uma 
metáfora engenhosa e sedutora: no século 1 d.C., o 
médico romano Soranus prescrevia poemas e peças 
teatrais para seus pacientes. O teatro, aliás, era 
considerado uma válvula de escape para aquelas 
emoções reprimidas que todos têm, através da 
catarse (alívio) que proporciona. 

3 A palavra tem um efeito terapêutico. Verbalizar 
ajuda os pacientes, e esse é o fundamento da 
psicoterapia – ou talk therapy, como dizem os 
americanos. E a inversa é verdadeira: ao ouvir 
histórias, as crianças sentem-se emocionalmente 
amparadas. E não apenas elas, claro. Todos nós 
gostamos de escutar causos e de nos identificarmos 
com alguns deles. Dizia Bruno Bettelheim (1903-
1990), psicólogo americano de origem austríaca, 
sobrevivente dos campos de concentração nazistas: 
“Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra 
forma de literatura, dirigem a criança para a 
descoberta de sua identidade. Os contos de fadas 
mostram que uma vida compensadora e boa está ao 
alcance da pessoa, apesar das adversidades”. 

4 Não é de admirar, portanto, que a leitura tenha se 
transformado em recurso terapêutico ao longo dos 
tempos. No primeiro hospital para doentes mentais dos 
Estados Unidos, o Pennsylvania Hospital (fundado em 
1751 por Benjamin Franklin), na Filadélfia, os pacientes 
não apenas liam como escreviam e publicavam seus 
textos em um jornal muito sugestivamente chamado 
The Illuminator (“O Iluminador”, em inglês). Nos anos 60 
e 70 do século 20, o termo “biblioterapia” passou a 
designar essas atividades. Logo surgiu a 
“poematerapia”, desenvolvida em instituições como o 
Instituto de Terapia Poética de Los Angeles, no estado 
americano da Califórnia. Aliás, nos Estados Unidos, 
existe até uma Associação Nacional pela Terapia 
Poética. 

 

5 Aqui no Brasil, já temos várias experiências na área. 
No livro O Terapeuta e o Lobo – A Utilização do Conto 
na Psicoterapia da Criança, o psiquiatra infantil, poeta e 
escritor Celso Gutfreind, destaca a enorme importância 
terapêutica do conto, como forma de reforço à 
identidade infantil e como antídoto contra o medo que 
aflige tantas crianças. Também é de destacar o Projeto 
Biblioteca Viva em Hospitais, realizado no Rio de 
Janeiro e mantido pelo Ministério da Saúde, pela 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e por um 
grande banco. A leitura, realizada por voluntários, ajuda 
a criança a vencer a insegurança do ambiente estranho 
e da penosa experiência da doença, terrível para todos, 
mas ainda mais amedrontadora para os pequenos. 

6 Finalmente, é preciso dizer que a literatura pode 
colaborar para a própria formação médica. Muitas 
escolas de medicina pelo mundo, inclusive no Brasil, 
estão incluindo no currículo a disciplina Medicina e 
Literatura. Através de textos como A Morte de Ivan 
Illich, do escritor russo Léon Tolstoi (em que o 
personagem sofre de câncer), A Montanha Mágica, do 
alemão Thomas Mann (que fala sobre a tuberculose) 
e O Alienista, do brasileiro Machado de Assis (uma 
sátira às instituições mentais do século 19), os alunos 
tomam conhecimento da dimensão humana da 
doença. E assim, mesmo que muitas vezes 
indiretamente, a literatura passa a ajudar pacientes de 
todas as idades. 

*Moacyr Scliar foi médico sanitarista e um dos 
principais escritores brasileiros, autor de, entre outros, 
A Paixão Transformada, um ensaio sobre as relações 
entre medicina e literatura. 
 
Adaptado de <http://www.revistaprosaversoearte.com/literatura-
faz-bem-para-saude-moacyr-scliar/>. Acessado em 19 de julho 
de 2017. 

 
Questão  29 

Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I) Segundo Moacyr Scliar, William Carlos 
Williams, além de escritor, tinha formação em 
medicina. 

II) Segundo Moacyr Scliar, para os antigos 
gregos, as palavras eram um remédio para as 
mentes sofredoras. 

III) Segundo Moacyr Scliar, nem todos os 
pacientes gostam de escutar histórias porque 
não se identificam com elas, por isso não 
saram. 

 

Agora assinale a alternativa correta . 
 

A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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Questão  30 

Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I) Segundo Moacyr Scliar, o psicólogo 
americano Bruno Bettelheim sobreviveu aos 
campos de concentração nazistas porque 
ouvia muitos contos de fadas. 

II) Segundo Bruno Bettelheim, os contos de 
fadas ajudam a criança a descobrir sua 
identidade. 

III) Segundo Moacyr Scliar, no Pennsylvania 
Hospital, os doentes mentais, além de ler, 
escreviam e publicavam seus textos em um 
jornal chamado The Illuminator. 

 
Agora assinale a alternativa correta . 
 

A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 
 

Questão  31 

Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I) Segundo Moacyr Scliar, voluntários são 
fundamentais para ajudar as crianças da 
Fundação Abrinq a vencer a insegurança do 
ambiente hospitalar. 

II) Para Celso Gutfreind, a terapêutica do conto 
funciona como uma forma de reforçar a 
identidade infantil. 

III) Segundo Moacyr Scliar, não há lugar para a 
literatura na formação médica. 

 
Agora assinale a alternativa correta . 
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 
 

Questão  32 

Em "O poeta e dramaturgo modernista americano 
William Carlos Williams (1883-1963) sabia do que 
estava falando quando escreveu esses versos [...]” 
(primeiro parágrafo), a palavra em destaque indica  
 

A) espaço. 
B) modo. 
C) causa. 
D) tempo. 
E) lugar. 

 
 
 

 
Questão  33 

No enunciado “O teatro, aliás, era considerado uma 
válvula de escape para aquelas emoções reprimidas 
que todos têm [...].” (segundo parágrafo), há uma figura 
de linguagem chamada 
 

A) anacoluto. 
B) metáfora. 
C) elipse. 
D) eufemismo. 
E) catacrese. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão  34 

No excerto “Não é de admirar, portanto, que a leitura 
tenha se transformado em recurso terapêutico ao longo 
dos tempos.” (quarto parágrafo), a conjunção em 
destaque indica uma 
 

A) contradição. 
B) condição. 
C) conclusão. 
D) comparação. 
E) relação. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão  35 

No excerto “[...] mas ainda mais amedrontadora para os 
pequenos.” (quinto parágrafo), a conjunção em destaque 
NÃO poderia ser substituída por 
 

A) contudo. 
B) entretanto. 
C) porém. 
D) todavia. 
E) portanto.  
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Questão  36 

Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação 
empregada no texto. 
 

I) No excerto “Em primeiro lugar, podemos 
destacar as próprias palavras.” (segundo 
parágrafo), o ponto final foi empregado para 
encerrar uma frase declarativa. 

II) No excerto “E a inversa é verdadeira: ao ouvir 
histórias, as crianças sentem-se 
emocionalmente amparadas.” (terceiro 
parágrafo), os dois-pontos foram empregados 
para introduzir uma explicação.  

III) No excerto “[...] o psiquiatra infantil, poeta e 
escritor Celso Gutfreind, destaca a enorme 
importância terapêutica do conto [...]” (quinto 
parágrafo), as vírgulas foram empregadas 
para destacar um aposto. 

 
Assinale a alternativa correta .  
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 
 

Questão  37 

No excerto “A leitura, realizada por voluntários, ajuda 
a criança a vencer a insegurança do ambiente 
estranho e da penosa experiência da doença [...].” 
(quinto parágrafo), as quatro ocorrências de “a”, 
respectivamente, são 
 

A) artigo, artigo, preposição, artigo. 
B) artigo, preposição, preposição, artigo. 
C) artigo, pronome, pronome, preposição. 
D) preposição, artigo, artigo, pronome. 
E) pronome, preposição, artigo, preposição. 

 
 
 

Questão  38 

Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do 
texto, assinale a alternativa correta . 
 

A) A palavra “próprias” é acentuada porque 
apresenta um hiato. 

B) As palavra “saúde” e "aliás" são acentuadas 
porque apresentam hiato. 

C) As palavras “também” e “além” são 
acentuadas porque são paroxítonas 
terminadas em -em. 

D) As palavras “currículo” e “terapêutico” são 
acentuadas porque são paroxítonas 
terminadas em -o. 

E) As palavras “metáfora” e “médico” são 
acentuadas porque são proparoxítonas. 

 
 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão  39 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa correta  em 
relação à adoção. 
 

A) O adotando deve contar com, no máximo, 
dezesseis anos à data do pedido, mesmo se 
já estiver sob a guarda ou a tutela dos 
adotantes. 

B) A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 

C) A idade mínima para adotar é de 21 (vinte e 
um) anos, independentemente do estado civil. 

D) Para adoção conjunta, não é necessário que 
os adotantes sejam casados civilmente ou 
que mantenham união estável. 

E) O adotante há de ser, pelo menos, cinco anos 
mais velho do que o adotando. 

 
 
 

Questão  40 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, como é considerada a função de 
membro do conselho nacional e dos conselhos 
estaduais e municipais dos direitos da criança e do 
adolescente? 
 

A) É de relevância social, obtida por meio de 
prova de livre concorrência e prova de títulos. 

B) É de interesse social, sendo remunerada nos 
termos da legislação federal. 

C) É de interesse da Administração Pública e 
será remunerada pelo Município onde o 
respectivo conselho estiver instalado. 

D) É de interesse público relevante e não será 
remunerada. 

E) É função de confiança adquirida por meio de 
concurso público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


