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Parece que o processo de destruição do pensamento 
individual é uma consequência natural das nossas práticas 
educativas. Quanto mais se é obrigado a ler, menos se pensa. 
Schopenhauer tomou consciência disso e o disse de maneira 
muito simples em alguns textos sobre livros e leitura. O que 
se toma por óbvio e evidente é que o pensamento está 
diretamente ligado ao número de livros lidos. Tanto assim 
que se criaram técnicas de leitura dinâmica que permitem 
que se leia Grande Sertão – Veredas em pouco mais de três 
horas. 

Ler dinamicamente, como se sabe, é essencial para se 
preparar para o vestibular e para fazer os clássicos 
“fichamentos” exigidos pelos professores. Schopenhauer 
pensa o contrário: “É por isso que, no que se refere a nossas 
leituras, a arte de não ler é sumamente importante”. Isso 
contraria tudo o que se tem como verdadeiro, e é preciso 
seguir seu pensamento. Diz ele: “Quando lemos, outra 
pessoa pensa por nós: só repetimos seu processo mental”. 

Quanto a isso, não há dúvidas: se pensamos os nossos 
pensamentos enquanto lemos, na verdade não lemos. Nossa 
atenção não está no texto. Ele continua: “Durante a leitura, 
nossa cabeça é apenas o campo de batalha de pensamentos 
alheios. Quando estes, finalmente, se retiram, o que resta? 
Daí se segue que aquele que lê muito e quase o dia inteiro 
perde, paulatinamente, a capacidade de pensar por conta 
própria”.  

Nietzsche pensava o mesmo e chegou a afirmar que, 
nos seus dias, os eruditos só faziam uma coisa: passar as 
páginas dos livros. E com isso haviam perdido a capacidade 
de pensar por si mesmos. “Na verdade, eles não pensam; eles 
reagem. Vi isso com meus próprios olhos: pessoas  
bem-dotadas que, aos trinta anos, haviam se arruinado de 
tanto ler. De manhã cedo, quando o dia nasce, quando  
tudo está nascendo – ler um livro é simplesmente algo  
depravado”. 

E, no entanto, eu me daria por feliz se as nossas 
escolas ensinassem uma única coisa: o prazer de ler!  
 

Internet: <https:rubemalves.wordpress.com> (com adaptações).  
 

QUESTÃO 1  
  

 

A respeito de aspectos gramaticais e semânticos do trecho 
“Quanto mais se é obrigado a ler, menos se pensa. 
Schopenhauer tomou consciência disso e o disse de maneira 
muito simples em alguns textos sobre livros e leitura” (linhas 
de 3 a 5), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Haveria prejuízo gramatical para o texto caso se 
inserisse tanto imediatamente antes de “menos”. 

(B) Caso se queira reduzir a expressão “muito simples” a 
uma única palavra, esta só poderia ser simplíssima. 

(C) O pronome “o” retoma, por coesão, o substantivo 
Schopenhauer. 

(D) O termo “disso” é uma contração da preposição de 
com o pronome isso e remete a todo o período 
imediatamente anterior. 

(E) A preposição “sobre” tem, na frase, o sentido de em 
cima de. 

QUESTÃO 2  
  

 

Considerando as ideias do texto, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Infere-se do texto que, por se pautarem na 

obrigatoriedade da leitura de grande quantidade de 

livros, as práticas educativas prejudiquem a autonomia 

do pensamento e o prazer da leitura.  

(B) De acordo com o texto, a leitura dinâmica é de grande 

proveito na preparação do candidato a concursos 

públicos, visto que se assenta em reflexões, permitindo 

aprofundamentos na compreensão das obras lidas. 

(C) O texto expõe o pensamento de pensadores e 

professores, que são unânimes na defesa da 

numerosidade de obras lidas para a edificação da 

cultura do indivíduo, ainda que em detrimento da 

qualidade da leitura. 

(D) A partir das informações do texto, conclui-se que, 

quanto menos se pensa, mais se é obrigado a ler, sendo 

isso uma consequência natural das práticas educativas 

atuais.    

(E) Afirma-se no texto que aquele que lê muito e quase o 

dia inteiro perde, paulatinamente, a capacidade de 

pensar por conta própria, do mesmo modo que quem 

sempre anda a cavalo acaba esquecendo como se anda 

a pé. 

 

 

QUESTÃO 3  
  

 

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do texto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A)  Haveria prejuízo gramatical para o período caso  

fossem substituídos os dois-pontos da linha 28 por  

um travessão, pois este isolaria, incorretamente, uma 

oração que restringe o termo anterior a que se refere. 

(B) Por não interferirem no sentido da frase em que se 

inserem, as vírgulas da linha 11 são facultativas, 

podendo ser corretamente excluídas. 

(C) Na abertura do texto, “Parece” é empregado como 

verbo que tem significação completa e que deixa 

entrever alguma incerteza do autor sobre o enunciado 

a ser apresentado.   

(D) Seria mantida a correção gramatical se fosse 

substituída a forma verbal “haviam” (linha 29) por 

havia. 

(E) A troca de “mesmos” (linha 30) por próprios criaria 

uma impropriedade vocabular no período, com 

modificação do sentido original. 
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QUESTÃO 4  
  

 

Acerca da correção gramatical do texto, dos conteúdos nele apresentados e de sua tipologia textual, assinale a alternativa  

correta. 

 

(A) Uma vez que se presta a fornecer esclarecimentos acerca dos processos de leitura, esse texto é classificado como 

instrucional.  

(B) Nas linhas 8 e 9, haverá prejuízo gramatical para o texto caso se substitua “que permitem que se leia” por permitem que  

leia-se. 

(C) Nas linhas 14 e 15, seria correta a inclusão do acento indicativo de crase no “a” da construção “no que se refere a nossas 

leituras”. 

(D) A construção “Fiz o meu dever” pode equivaler a Fi-lo. Da mesma forma, “Diz ele” (linha 17) corresponde a Di-lo. 

(E) De acordo com a norma-padrão, seria mantida a correção gramatical, na linha 19, caso a forma verbal “há” fosse substituída 

por tem. 

 _____________________________________________________________________________________________________  
 

QUESTÃO 5  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta proposta de reescrita 

gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho 

do texto: “Durante a leitura, nossa cabeça é apenas o campo 

de batalha de pensamentos alheios. Quando estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que aquele 

que lê muito e quase o dia inteiro perde, paulatinamente, a 

capacidade de pensar por conta própria” (linhas de 21 a 26). 

 

(A) Durante a leitura, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos alheios. Quando os campos 

de batalha finalmente, se retiram, resta o que? Daí se 

segue que aquele que lê muito e quase o dia inteiro 

perde, gradualmente, a capacidade de pensar por 

conta própria 

(B) Enquanto se lê, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos de estranhos. Como  

estes, finalmente, se retiram, o que resta? 

Consequentemente, aquele que lê muito e quase o dia 

inteiro perde, paulatinamente, a capacidade de 

pensar por conta própia 

(C) Enquanto se lê, a cabeça da gente é apenas o campo 

de batalha de pensamentos alheios. Como estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que 

aquele que lê muito e o dia inteiro perde, 

paulatinamente, a capacidade de pensar por conta 

própria 

(D) No decurso da leitura, nossa cabeça é somente o 

campo de batalha de pensamentos de outrem. 

Quando esses pensamentos, finalmente, são 

afastados, o que resta? Por conseguinte, aquele que 

lê muito e quase o dia inteiro perde, pouco a pouco, a 

capacidade de pensar por conta própria 

(E) Enquanto se lê, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos alheios. Quando estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que 

aquele que lê muito e quase o dia inteiro perde, 

rapidamente, a capacidade de pensar por conta 

própia 

QUESTÃO 6  
  

 

À noite, no jardim, uma maçã teria caído não em sua 

cabeça, mas entre ele e a Lua. Ao ver a cena, Newton teria se 

questionado se a força que puxava a maçã para baixo era a 

mesma que fazia a Lua girar em torno da Terra.  

 

Internet: <http://super.abril.com.br>. 

 

Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que 

vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo 

seu livro sob uma macieira. Repentinamente, uma maçã cai 

sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo 

para o entendimento da gravidade, que atraía a maçã.  

 

Internet: <http://www.sofisica.com.br>. 

 

Considerando-se as estruturas sintáticas e os aspectos 

semânticos da língua portuguesa nos fragmentos de texto 

acima, é correto afirmar que, 

 

(A) no primeiro fragmento, as duas vírgula que isolam “no 

jardim” foram empregadas para separar termo de 

caráter explicativo. 

(B) no primeiro fragmento, é facultativo o emprego 

repetido do “se” em “teria se questionado se a força”, 

visto que a primeira ocorrência pode ser excluída, sem 

prejuízo gramatical para o texto. 

(C) no  segundo fragmento, caso se colocasse o “se” depois 

de “fala”, seria mantida a correção gramatical do texto, 

pois a colocação é, no caso, opcional. 

(D) no segundo fragmento, o uso do acento indicativo de 

crase em “vem à cabeça” deve-se à regência do 

substantivo “imagem” e à presença do artigo feminino, 

determinando “cabeça”. 

(E) em ambos os fragmentos de texto, a referência à queda 

da maçã sobre a cabeça de Newton é tratada como um 

fato sem comprovação histórica. 
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A história de que Newton descobriu a gravidade 

quando uma maçã caiu em sua cabeça é antiga. Um dos 

primeiros a contá-la foi o filósofo Voltaire, que escreveu 

sobre Newton e o tornou famoso entre os franceses. Voltaire 

afirmou ter ouvido a história de uma sobrinha do físico. Já o 

biógrafo William Stukeley disse ter ouvido do próprio. 

Segundo eles, o fato teria ocorrido em 1665, quando Newton 

estava na casa da mãe, protegendo-se da peste das cidades. 

À noite, no jardim, uma maçã teria caído não em sua cabeça, 

mas entre ele e a Lua. Ao ver a cena, Newton teria se 

questionado se a força que puxava a maçã para baixo era a 

mesma que fazia a Lua girar em torno da Terra. Verdade ou 

não, o fato é que o físico ainda demoraria duas décadas para 

fazer essa descoberta. 

Até o século XX, Newton era conhecido como um cara 

racional. Após sua morte, escritores trataram de ressaltar 

seus feitos e sua obra-prima, os Princípios Matemáticos  

da Filosofia Natural. Nesse livro, ele mostrou, 

matematicamente, que um corpo parado ou em movimento 

tende a ficar assim se não houver outra força na jogada. Com 

a Lei da Gravitação Universal, Newton provou que todos os 

corpos do Universo, seja a Lua ou uma maçã, obedecem à 

mesma força de atração.  

 
Leandro. Isaac Newton Narloch: fé e física. In: Superinteressante.  

Internet: <http://super.abril.com.br> (com adaptações). 

 

 

QUESTÃO 7  
  

 

No que se refere às estruturas do texto e aos conteúdos nele 

apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O adjetivo “próprio” (linha 6) refere-se ao filósofo 

Voltaire. 

(B) De acordo com o texto, escritos de Voltaire 

celebrizaram Newton mundialmente. 

(C) O texto menciona três personagens importantes da 

história mundial: Newton; Voltaire; e William Stukeley. 

(D) O texto afirma que Isaac Newton foi atingido pela peste 

negra, uma pandemia tão devastadora que chegou a 

dizimar um terço da população mundial. 

(E) O substantivo “físico” (linha 5) remete, por coesão 

lexical, a “Newton” (linha 4). 

 

 

QUESTÃO 8  
  

 

No texto, sem alteração de sentido, seria sintaticamente 

correto substituir 

 

(A) “de que” (linha 1) por da qual 

(B) “quando” (linha 2) por porque 

(C) “em sua cabeça” (linha 2) por na cabeça dele 

(D) “Ao ver” (linha 10) por Ao vir 

(E) “o fato é que” (linha 13) por o fato é de que 

QUESTÃO 9  
  

 

Acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Na linha 6, os sentidos do texto estariam preservados 

caso se substituísse “ter ouvido” por ouvir. 

(B) O assunto abordado no texto e o veículo utilizado para 

sua divulgação exigiram do autor a adoção de uma 

linguagem predominantemente formal, embora se 

encontrem, de forma esparsa, exemplos de 

construções em linguagem mais descontraída, própria 

da informalidade linguística. 

(C) Caso fosse substituído o termo “a mesma” (linhas 11 e 

12) por o mesmo, seriam mantidos a correção 

gramatical e os sentidos do texto, uma vez que o 

mesmo poderia ser interpretado como o mesmo fato 

ou o mesmo acaso. 

(D) Mantêm-se a correção gramatical e os sentidos 

originais do texto se a forma verbal “houver” (linha 20) 

for substituída por tiver, uma vez que será mantido  

o sujeito: “um corpo parado ou em movimento”  

(linha 19). 

(E) De acordo com a norma-padrão, estaria correta a 

exclusão do acento indicativo de crase no “à” (linha 22) 

que antecede “mesma força de atração” (linha 23). 

 

 

QUESTÃO 10  
  

 

Com relação à correspondência oficial, assinale a alternativa 

correta de acordo com o Manual de Redação da Presidência 

da República. 

 

(A) A simplicidade da linguagem é acatada nas 

comunicações que partem dos órgãos públicos 

federais, desde que não represente pobreza de 

expressão. 

(B) Dada a grande extensão do território brasileiro, são 

bem-aceitos os regionalismos vocabulares nos atos e 

expedientes oficiais. 

(C) Uma das caraterísticas do texto oficial é ser coeso, ou 

seja, ser capaz de transmitir um máximo de 

informações com um mínimo de palavras.  

(D) Um novo tema social propõe-se ao reconhecimento 

da demanda não satisfeita, mediante os mecanismos 

da participação e o coenvolvimento ativo dos 

operadores é um exemplo de texto claro e adequado 

para constar de um documento oficial.  

(E) O jargão burocrático deve ter amplo emprego nos atos 

e expedientes oficiais porque favorece a compreensão 

das mensagens pelo maior número possível de 

pessoas.  
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QUESTÃO 11  
  

 

De acordo com o que dispõe o Código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, assinale alternativa 

correta. 

 

(A)  A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de 

que o fim é sempre o bem comum.  

(B) O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente entre o legal 

e o ilegal. 

(C) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor 

público. 

(D) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais não têm significância para o serviço público, 

o qual deverá observar apenas a estrita legalidade. 

(E) Fatos e atos verificados na vida privada do servidor público não poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida 

funcional. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

QUESTÃO 12  
  

 

Segundo o Código de ética profissional do servidor público 

civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do 

servidor público 

 

(A) atender a todas as pressões de superiores hierárquicos, 

contratantes, interessados e outros que visem obter 

quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas. 

(B) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 

integridade de seu caráter e escolhendo sempre, 

quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 

mais vantajosa para o servidor. 

(C) ocultar de seus superiores todo e qualquer ato ou fato 

contrário ao interesse público. 

(D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 

específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

(E) dificultar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 

quem de direito. 

 

QUESTÃO 13  
  

 

No que tange às diferenças entre a ética e a moral, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A ética é influenciada por fatores sociais e históricos, 

havendo diferenças entre os conceitos éticos de um 

grupo para outro, enquanto a moral se pauta pela 

universalidade.  

(B) A ética, verificada na ação reiterada no tempo e no 

espaço, é tida como particular. A moral, de cunho 

filosófico, é tida como universal. 

(C) Enquanto a ética tem cunho filosófico e está contida na 

reflexão, a moral está contida na ação. 

(D) Enquanto a moral, como disciplina filosófica, é 

especulativa, a ética, seu objeto de estudo, é 

normativa. 

(E) Moral é o conhecimento que oferta ao homem critérios 

para a eleição da melhor conduta, tendo em conta o 

interesse de toda a comunidade humana. 

QUESTÃO 14  
  

 
No exercício de cargo ou função, não é considerado como um 
comportamento ético do servidor público 
 
(A) prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus 

superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. 

(B) deixar qualquer pessoa à espera de solução que 
compita ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas ou qualquer 
outra espécie de atraso na prestação do serviço. 

(C) atuar com cortesia, boa vontade, urbanidade e 
cuidado. 

(D) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade de seu caráter e escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 

(E) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. 

 

QUESTÃO 15  
  

 
O exercício da cidadania dá-se com o gozo de direitos e o 
desempenho de deveres. Considerando essa informação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não há qualquer relação entre ética e cidadania, uma 

vez que a ética se encontra no plano filosófico, 
enquanto a cidadania se encontra no plano normativo. 

(B) O exercício da cidadania deve pautar-se por contornos 
éticos, materializando-se na escolha da melhor 
conduta, tendo em vista o bem comum. 

(C) É considerada como ética a conduta do cidadão que 
sonegue o pagamento de impostos, alegando 
corrupção por parte do governo. 

(D) A relação entre ética e cidadania é bastante próxima, 
pois a cidadania costuma ser uma forma de guiar a 
ética. 

(E) Só pode ser considerado como cidadão aquele que 
cumpre com seus deveres éticos. 
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QUESTÃO 16  
  

 

De acordo com a Lei n.º 5.766/1971, são atribuições dos conselhos regionais de psicologia 

 

(A) elaborar e aprovar o Código de ética profissional do psicólogo e orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 

psicólogo. 

(B) elaborar e encaminhar a prestação de contas ao tribunal de contas e aprovar as anuidades e demais contribuições a serem 

pagas pelos psicólogos. 

(C) zelar pela observância do Código de ética profissional, impondo sansões por sua violação, e funcionar como tribunal 

regional de ética profissional. 

(D) elaborar a proposta orçamentária anual a ser apreciada pela assembleia dos delegados regionais dentro dos prazos 

regimentais e fixar os critérios para a elaboração das propostas orçamentárias regionais. 

(E) servir de órgão consultivo em matéria de psicologia e publicar, anualmente, o relatório de seus trabalhos e a relação de 

todos os psicólogos registrados. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

QUESTÃO 17  
  

 

Consoante dispõe a Resolução CFP n.º 3/2007, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Seleção profissional é o processo por meio do qual, por 

intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se 

investigam os interesses, as aptidões e as 

características de personalidade do consultante, 

visando proporcionar-lhe condições para a escolha de 

uma profissão. 

(B) Método psicológico é o processo por meio do qual, por 

intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se 

diagnosticam e prognosticam as condições de 

ajustamento e desempenho da pessoa a um cargo ou 

atividade profissional, visando a alcançar eficácia 

organizacional e procurando atender às necessidades 

comunitárias e sociais. 

(C) Técnica é o conjunto sistemático de procedimentos 

orientados para fins de produção ou aplicação de 

conhecimentos. 

(D) Diagnóstico psicológico é o processo por meio do qual, 

por intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se 

analisa e se estuda o comportamento de pessoas, de 

grupos, de instituições e de comunidades, em sua 

estrutura e em seu funcionamento, identificando-se as 

variáveis nele envolvidas. 

(E) Orientação psicopedagógica é o processo que propicia 

condições de autorrealização, de convivência e de 

desempenho para o indivíduo, o grupo, a instituição e 

a comunidade, mediante métodos psicológicos 

preventivos, psicoterápicos e de reabilitação. 

QUESTÃO 18  
  

 

À luz da Lei n.º 8.666/1993, é correto afirmar que 

 

(A) as obras e os serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, concessões, permissões e 

locações da Administração Pública, quando 

contratados com terceiros, sejam necessariamente 

precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas na própria Lei n.º 8.666/1993. 

(B) as normas de licitações e contratos devam privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas, empresas de capital estrangeiro e 

empresas de pequeno e médio porte, desde que 

possuam apenas uma filial. 

(C) se considere como obra pública toda atividade 

destinada a obter determinada utilidade de interesse 

para a Administração, tais como: demolição; conserto; 

instalação; montagem; operação; conservação; 

reparação; adaptação; manutenção; transporte; 

locação de bens; publicidade; seguro; e trabalhos 

técnico-profissionais. 

(D) deverá o licitante, para concorrer à licitação, participar, 

direta ou indiretamente, do projeto básico ou 

executivo, quer seja pessoa física ou jurídica, e, no caso 

desta última, deverá ainda ter pelo menos quatro anos 

e meio de atividades exercidas na área. 

(E) as modalidades de licitação enumeradas na Lei de 

maneira exaustiva sejam o leilão, a comissão, a 

concorrência, a tomada de preços, o convite e o 

concurso. 
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QUESTÃO 19  
  

 

Conforme o Decreto-Lei n.º 200/1967, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Entende-se por empresa pública o serviço autônomo, 

criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio 

e receita próprios para executar atividades típicas da 

Administração Pública que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizadas. 

(B) Entende-se por sociedade de economia mista a 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, criada por lei para a exploração de atividade 

econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 

ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à 

União ou à entidade da Administração indireta.  

(C) Fundação pública nada mais é que a entidade dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada 

por lei para a exploração de atividade econômica que o 

governo seja levado a exercer por força de 

contingência ou de conveniência administrativa, 

podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas 

em direito.  

(D) Entende-se por autarquia a entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa 

para o desenvolvimento de atividades que não exijam 

execução por órgãos ou entidades de direito público, 

com autonomia administrativa, patrimônio próprio, 

gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 

funcionamento custeado por recursos da União e de 

outras fontes.    

(E) As atividades da Administração Federal obedecerão 

aos seguintes princípios fundamentais: planejamento; 

subordinação; disciplina; centralização com delegação 

de competência; e controle orçamentário global. 

QUESTÃO 20  
  

 

Segundo a Resolução CFP n.º 20/2007, é correto afirmar que 

 

(A) o Conselho Regional de Psicologia da 17.ª Região seja 

uma autarquia federal integrante do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), dotada de personalidade  

jurídica de direito privado, com autonomia  

político-administrativa e financeira, com sede em Natal 

e jurisdição no estado do Rio Grande do Norte. 

(B) o Conselho Regional de Psicologia (CRP) seja composto 

pelos seguintes órgãos consultivos: um plenário; uma 

diretoria executiva; duas comissões de ética e uma de 

justiça; oito congressos; e duas assembleias mistas. 

(C) a diretoria, órgão responsável pela operacionalização 

de diretrizes e decisões do plenário, seja constituída de 

presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e 

assistente técnico, eleitos pela assembleia anual, pelo 

prazo de dois anos, sendo permitida sua reeleição por 

apenas três vezes. 

(D) compita ao vice-presidente, ao secretário e ao 

tesoureiro, nesta ordem, e na falta de todos eles, ao 

membro mais idoso do conselho, substituir 

sucessivamente, em seus impedimentos ou suas faltas 

temporárias, os cargos vagos na escala, devendo a 

substituição ser referendada pelo plenário. O 

tesoureiro, entretanto, somente poderá substituir o 

presidente. 

(E) o CRP da 17.ª Região tenha como finalidade orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 

psicólogo no território sob sua jurisdição,  

competindo-lhe zelar pela fiel observância dos 

princípios ético-profissionais e contribuir para o 

desenvolvimento da psicologia como ciência e 

profissão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21  
  

 

O lançamento 

D  Imóveis  500.000,00 

C  Terrenos  200.000,00 

C  Bancos  180.000,00 

C  Títulos a Pagar  120.000,00 

caracteriza uma variação 

 

(A) qualitativa. 

(B) quantitativa aumentativa. 

(C) quantitativa diminutiva. 

(D) mista aumentativa. 

(E) mista diminutiva. 

 

 

QUESTÃO 22  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta item que constitui conta 

de resultado. 

 

(A) Lucros Acumulados 

(B) Encargos Financeiros a Vencer 

(C) Provisão para Imposto de Renda 

(D) PIS Faturamento 

(E) Adiantamento para Aumento de Capital 

 

 

QUESTÃO 23  
  

 

Na transmissão do plano de contas para o Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), devem constar 

 

(A) somente o Diário e o Razão. 

(B) todas as contas originalmente previstas. 

(C) apenas as contas com saldo ou movimentação no 

período. 

(D) os saldos dos títulos com no máximo três níveis. 

(E) as contas com movimentação nos dois últimos 

períodos. 

 

 

QUESTÃO 24  
  

 

Distinguem-se as provisões propriamente ditas daquelas 

derivadas de apropriações por competência, pois estas são 

genuinamente obrigações. Desse modo, caracteriza-se 

essencialmente como provisão o valor referente 

 

(A) à garantia de produtos, mercadorias e serviços. 

(B) às férias a serem pagas. 

(C) aos dividendos mínimos obrigatórios propostos. 

(D) às participações devidas aos empregados. 

(E) a gratificações aos diretores. 

QUESTÃO 25  
  

 
Quando adotar código de histórico padronizado, a “forma 
contábil” a ser observada na escrituração contábil deve 
basear-se em 
 
(A) padrão oficial, de adoção obrigatória. 
(B) tabela auxiliar, constante de livro próprio. 
(C) relação fornecida por agências reguladoras. 
(D) modelos propostos por auditorias independentes. 
(E) legislação federal específica. 
 
 

QUESTÃO 26  
  

 
Suponha-se que uma empresa comercial apresente a 

seguinte movimentação com suas mercadorias: 
 

 estoque inicial: 80 unidades, em um valor total de  
R$ 1.600,00; 

 aquisição de 60 unidades, ao preço unitário de  
R$ 30,00; e 

 venda de 50 unidades, pelo preço unitário de  
R$ 40,00. 

 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, 
 
(A) pelo PEPS, o estoque final tenha sido de R$ 1.900,00. 
(B) pelo UEPS, o CMV tenha sido de R$ 1.000,00. 
(C) pelo preço específico, considerando-se que a venda se 

distribua igualmente entre o estoque inicial e as 
compras, o resultado tenha sido positivo em  
R$ 1.250,00. 

(D) pela média simples de preços, o estoque final tenha 
sido de R$ 2.700,00. 

(E) pela média ponderada móvel, o resultado do período 
tenha sido menor que pelo PEPS e maior que pelo 
UEPS. 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 27  
  

 

A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e 

intangível será registrada como  

 

(A) amortização, nas hipóteses de obsolescência. 

(B) exaustão, para bens aplicados na exploração de matas. 

(C) amortização, quando se tratar de bens corpóreos do 

intangível. 

(D) depreciação, quando o valor contábil do bem estiver 

zerado. 

(E) amortização, para direitos com existência de duração 

ilimitada. 

 

 

QUESTÃO 28  
  

 

Podem figurar alternativamente como despesas as 

participações de 

 

(A) empregados. 

(B) diretores. 

(C) debenturistas. 

(D) instituições de previdência de empregados. 

(E) titulares de partes beneficiárias. 

 

 

QUESTÃO 29  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta uma movimentação de 

caixa por tipo de atividade. 

 

(A) recebimento de juros sobre empréstimos concedidos – 

de financiamento 

(B) aquisição de participação societária para negociação a 

curto prazo – de financiamento 

(C) pagamento de juros sobre capital próprio – de 

financiamento 

(D) recebimento pela venda de ativos não circulantes 

utilizados na produção – operacional 

(E) recebimento de dividendos – de investimento 

 

 

QUESTÃO 30  
  

 

Eventos subsequentes devem ser objeto de nota explicativa. 

A respeito desse assunto, é correto afirmar que 

 

(A) se refiram a fatos cuja ocorrência se julgue provável. 

(B) sua divulgação independa da relevância dos efeitos que 

possam produzir na situação patrimonial da empresa. 

(C) devam ser mencionados os processos judiciais, 

independentemente de sua movimentação. 

(D) deva ser evitada qualquer menção à paralisação de 

linha(s) de produção, sob pena de afetar os negócios da 

empresa. 

(E) a empresa deva reportar a opção de parcelamentos e 

outros programas de renegociação de dívidas. 

QUESTÃO 31  
  

 

A propósito das bases de mensuração para os ativos, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) O custo histórico é um valor de entrada, geralmente 

observável, não específico para a entidade. 

(B) Quando o mercado é aberto, ativo e organizado, o valor 

de mercado é observável, é somente um valor de saída 

e não é específico para a entidade. 

(C) O custo de reposição ou substituição é um valor de 

entrada, observável e específico para a entidade. 

(D) O preço líquido de venda é um valor de saída, 

específico para a entidade e não observável. 

(E) O valor de uso é um valor de entrada, não observável e 

específico para a entidade. 

 

QUESTÃO 32  
  

 

Com relação às bases de mensuração para os passivos, o 

critério que corresponde aos custos nos quais a entidade 

incorre para a liquidação das obrigações, assumindo que o faz 

da maneira menos onerosa, é o 

 

(A) custo histórico. 

(B) custo de cumprimento da obrigação. 

(C) valor de mercado. 

(D) custo de liberação. 

(E) preço presumido. 

 

QUESTÃO 33  
  

 

Exclui-se do rol de demonstrações contábeis a serem 

elaboradas e divulgadas pelas entidades do Setor Público o(a) 

 

(A) balanço financeiro. 

(B) demonstração das variações patrimoniais. 

(C) demonstração das origens e aplicações de recursos. 

(D) demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

(E) demonstração do resultado econômico. 

 

QUESTÃO 34  
  

 

Quanto ao processo de consolidação das demonstrações 

contábeis, é correto afirmar que 

 

(A) os ajustes e as eliminações sejam passíveis de 

lançamento na escrituração das entidades que formam 

a unidade contábil. 

(B) se admita uma defasagem máxima de um mês no 

levantamento das demonstrações. 

(C) se deva, entre as notas explicativas, justificar a adoção 

de diferentes critérios para avaliação dos componentes 

patrimoniais. 

(D) se devam reportar eventos subsequentes à data da 

consolidação. 

(E) sejam desconsideradas as relações de dependência 

entre as entidades do Setor Público. 
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QUESTÃO 35  
  

 

A estrutura de controle interno tem vários componentes. 
Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O mapeamento de riscos permite identificar os eventos 
ou as condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil. 

(B) A avaliação de riscos compreende a definição das 
providências a adotar após a ocorrência do evento cujo 
risco havia sido detectado. 

(C) Procedimentos de detecção consistem em medidas 
que visem à identificação prévia de erros, omissões, 
inadequações e intempestividade da informação 
contábil. 

(D) Procedimentos de prevenção são medidas que 
impedem a ocorrência de erros e fraudes. 

(E) O ambiente de controle configura responsabilidade 
específica e exclusiva do órgão de auditoria com o 
controle interno em seu conjunto. 

 

QUESTÃO 36  
  

 

Suponha-se que os dados disponíveis para efeito de 
elaboração do balanço patrimonial de um ente – modelo da 
Lei n.º 4.320/1964 – sejam os seguintes (em R$ 1.000,00): 
 

 passivo financeiro: 500; 
 ativo compensado: 100; 
 total geral: 1.500; 
 ativo real: 1.200; e 
 superavit financeiro: 300. 

 

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O ativo e o passivo compensados não integram o total 
geral. 

(B) O ativo permanente é de 600. 
(C) O passivo real é de 1.200. 
(D) O ativo real líquido é de 200. 
(E) O passivo permanente é de 900. 
 

QUESTÃO 37  
  

 

Suponha-se que determinado ente apresente a 
seguinte situação (valores em R$ 1.000,00): 
 

 receita prevista = despesa fixada = 800; 
 receita arrecadada = 900; 
 despesa empenhada = 700; 
 despesa liquidada = 600; e 
 despesa paga = 500. 

 

Com base nessa situação hipotética e nos critérios adotados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), é correto afirmar 
que haja 
 

(A) excesso de arrecadação de 200. 
(B) superavit de 300 na execução orçamentária. 
(C) acréscimo ao saldo de disponibilidades de 300. 
(D) economia de despesas de 100. 
(E) obrigações a serem pagas de pelo menos 200. 

QUESTÃO 38  
  

 
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com 
relação aos procedimentos da auditoria, destacam-se os 
testes, que permitem respaldar as conclusões e 
recomendações à administração da entidade. Nesse sentido, 
é correto afirmar que 
 
(A) os testes de observância permitam verificar se os 

controles internos estabelecidos estão sendo 
efetivamente colocados em prática. 

(B) a observação seja um procedimento destinado a 
constatar a existência física do patrimônio. 

(C) os testes substantivos sejam os que se relacionam aos 
aspectos de maior relevância e materialidade contábil. 

(D) a inspeção seja um procedimento investigatório 
destinado à apuração de indícios de fraude. 

(E) a confirmação vise confrontar as informações da 
entidade auditada com as certificações oficiais. 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 39  
  

 

Segundo o CFC, no que se refere às normas profissionais do 
auditor interno, é correto afirmar que 
 
(A) o auditor interno, dada sua condição de subordinação 

funcional, deva obedecer à orientação técnica dos 
órgãos de direção da entidade. 

(B) o assessoramento aos órgãos colegiados da entidade 
seja de responsabilidade exclusiva da auditoria 
independente. 

(C) o dever de manter o sigilo se restrinja ao período 
durante o qual o auditor mantenha vínculo 
empregatício ou contratual. 

(D) o auditor interno deva disponibilizar ao auditor 
independente os papéis de trabalho, atuando em 
cooperação com ele. 

(E) as informações obtidas em razão de seu trabalho 
devam ser comunicadas diretamente ao órgão público 
competente quando o auditor suspeitar de que existam 
irregularidades. 

 

QUESTÃO 40  
  

 
A respeito das técnicas de auditoria aplicáveis ao Setor 
Público Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A correlação das informações obtidas consiste em 

cotejar as informações obtidas internamente com as de 
fontes externas. 

(B) A observação das atividades e condições está voltada 
para a aplicação de testes flagrantes, possibilitando a 
revelação de falhas que, de outra forma, seriam de 
difícil constatação. 

(C) Um dos elementos de observação consiste em 
comparar o comportamento observado ao longo do 
tempo. 

(D) O chamado cut-off consiste em uma interrupção das 
operações para reiniciá-las com as devidas correções. 

(E) O rastreamento deve ser efetuado de forma sigilosa 
para preservar o caráter de surpresa das ações da 
auditoria. 

 

QUESTÃO 41  
  

 
Acerca dos papéis de trabalho, é correto afirmar que 
 
(A) sejam importantes para a prestação de contas da 

auditoria perante a entidade auditada. 
(B) os papéis de trabalho de execução sejam aqueles  

pré-preparados, cujas informações tenham sido 
colhidas antes do início dos trabalhos na entidade. 

(C) sua utilização seja exclusiva da equipe de auditoria que 
está realizando o trabalho, não devendo ser 
compartilhada com outras que a venham substituir ou 
suceder. 

(D) integrem o arquivo permanente o estatuto da 
entidade, o plano de cargos e salários, a autorização 
legal de funcionamento, entre outros. 

(E) o arquivo corrente deva conter o organograma da 
entidade. 

QUESTÃO 42  
  

 

Para a elaboração dos relatórios de auditoria operacional, o 

TCU estabelece alguns requisitos essenciais, entre os quais, 

menciona-se a 

 

(A) clareza, utilizando, quando conveniente, orações 

intercaladas, parênteses e travessões. 

(B) convicção, manifestando-se as dúvidas com expressões 

do tipo “salvo melhor juízo”, “é de se supor” etc. 

(C) concisão, que pressupõe a preferência por citações 

indiretas no lugar de transcrições mais longas de textos 

originais. 

(D) relevância, que consiste em informar sobre a qualidade 

dos dados e o grau de precisão das estimativas. 

(E) objetividade, que consiste em apresentar os fatos 

conjuntamente com as opiniões. 

 

 

QUESTÃO 43  
  

 

Em estudos numéricos, somente as amostragens 

probabilísticas permitem a correta generalização para a 

população dos resultados amostrais. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Na amostragem aleatória simples, cada elemento da 

população tem uma chance específica de ser 

selecionado. 

(B) Na amostragem aleatória simples, a seleção de cada 

elemento interfere na seleção dos demais. 

(C) Na amostragem aleatória estratificada, as 

características relevantes são comuns a todos os 

elementos de cada subgrupo. 

(D) Na amostragem aleatória estratificada, os elementos 

são comuns a todos os subgrupos. 

(E) Na amostragem aleatória por conglomerados, se os 

elementos mostrais são os alunos, os conglomerados 

podem ser as respectivas escolas. 

 

 

QUESTÃO 44  
  

 

O chamado orçamento impositivo, aprovado pela Emenda 

Constitucional n.º 86/2015, consiste na obrigatoriedade de 

 

(A) execução das dotações aprovadas na lei orçamentária 

anual. 

(B) execução das emendas individuais incluídas na lei 

orçamentária anual como um percentual da receita 

corrente líquida prevista no respectivo projeto. 

(C) destinação do total das emendas parlamentares a 

ações e serviços públicos de saúde. 

(D) execução das emendas individuais aprovadas na lei 

orçamentária anual como um percentual da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior. 

(E) priorização da execução das emendas coletivas em 

relação às emendas individuais. 
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QUESTÃO 45  
  

 
A não vinculação das receitas, salvo as exceções estabelecidas 
na Constituição Federal de 1988 (CF), é um princípio que se 

aplica 
 
(A) aos impostos. 

(B) às taxas. 
(C) às contribuições de melhoria. 
(D) às contribuições sociais. 

(E) aos empréstimos compulsórios. 
 

QUESTÃO 46  
  

 

Excluem-se dos orçamentos fiscal e da seguridade social as 
receitas públicas e as despesas 
 

(A) das empresas públicas que recebam recursos para o 
custeio de sua atividade. 

(B) das sociedades de economia mista cujo pagamento de 

pessoal seja de responsabilidade da União. 
(C) das autarquias de fiscalização das profissões 

regulamentadas. 

(D) da Defensoria Pública da União. 
(E) do Ministério Público da União. 
 

QUESTÃO 47  
  

 

Suponha-se que determinado ente apresente os 
seguintes saldos (em R$ 1.000,00) no último mês do exercício: 
 

 dotação aprovada/receita prevista: 100; 
 receita realizada: 120; 
 despesa empenhada: 90; 

 despesa paga: 70; 
 superavit financeiro do balanço anterior: 30; e 
 créditos suplementares reabertos no exercício: 10. 

 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta o limite possível para a abertura de um crédito 

especial. 
 
(A) 20 

(B) 40 
(C) 50 
(D) 70 

(E) 80 
 

QUESTÃO 48  
  

 

Em caso de frustração da arrecadação, deverá haver limitação 
de empenho e movimentação financeira. Poderão ser objeto 
de limitação, pelo ente, os(as) 

 
(A) obrigações fixadas em lei. 
(B) juros da dívida pública. 

(C) obrigações constitucionais. 
(D) investimentos. 
(E) despesas obrigatórias. 

QUESTÃO 49  
  

 
Consideram-se como subvenções econômicas, nos termos da 
Lei n.º 4.320/1964, as dotações destinadas a cobrir a 
diferença entre o(s) 
 
(A) preços de mercado e os preços de revenda, pelo 

governo, de gêneros alimentícios. 
(B) custo da produção e o valor de mercado dos produtos. 
(C) preços de aquisição da produção agrícola, pelo 

governo, e o valor dos produtos no mercado. 
(D) preço de mercado dos insumos agrícolas e o valor pago 

pela produção final. 
(E) valor pago na aquisição de estoques reguladores e o 

custo da produção agrícola. 
 
 

QUESTÃO 50  
  

 
Com relação às despesas de exercícios anteriores, é correto 
afirmar que 
 
(A) atendam às despesas de exercícios encerrados para as 

quais o respectivo orçamento não consignava crédito 
próprio. 

(B) decorram de compromissos reconhecidos em 
exercícios anteriores e não orçados na época própria. 

(C) se destinem aos Restos a Pagar não Pagos no exercício 
subsequente. 

(D) se refiram a despesas que foram processadas na época 
própria, cujo credor não tenha cumprido suas 
obrigações no prazo estabelecido. 

(E) o reconhecimento de um compromisso após o 
encerramento do exercício decorra de uma obrigação 
legal reconhecida posteriormente. 

 

RASCUNHO 
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PROVA DISCURSIVA 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

Alguns conselheiros do CRP da 17.ª Região, diante dos casos de inadimplência e dos atrasos no 

pagamento das anuidades e de outros débitos de associados, propuseram a concessão de remissão e 

anistia, sob alegação de que a recuperação desses valores seria difícil e custosa e tal iniciativa 

reaproximaria a entidade de seus associados. 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, à luz da CF e da Lei de Responsabilidade Fiscal, redija 

um texto dissertativo acerca do seguinte tema: 

 

renúncias fiscais. 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) em que consistem as renúncias fiscais; 

b) as condições para a concessão dessas renúncias; e 

c) principais críticas que poderiam ser feitas a esse tipo de medida. 

 

 
  




