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INSTRUÇÕES 
 
 
01 – Verifique se os dados da etiqueta afixada na carteira estão corretos. 

 
02 – Você receberá o Caderno de Questões com 50 questões - 15 de Língua Portuguesa, 
15 de Métodos Quantitativos, 10 de Rotinas de Serviços do Ensino Superior e 10 de 
Contabilidade. Esse caderno poderá ser usado como rascunho, uma vez que as 
respostas serão passadas para o CARTÃO DE RESPOSTAS, que deverá ser elaborado 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
03 – Caso o Caderno de Questões não esteja completo, solicite imediatamente, ao fiscal 
de sala, um outro caderno. 
 
04 – Não deixe questões em branco ou com mais de uma alternativa. 
 
05 – Preencha com cuidado o CARTÃO DE RESPOSTAS. Assine no verso do cartão. 
 
06 – Estará eliminado o Candidato que deixar de entregar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
07 – O tempo da prova é de 3 horas. Isto inclui o tempo destinado ao preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
08 – O tempo mínimo de permanência na sala é de 60 minutos. 
 
09 – É permitido o uso de calculadora científica ou financeira, sendo proibido o 
empréstimo entre os candidatos. 
 
10 – Desligue o seu celular. 
 
11 – Se precisar usar os sanitários, solicite ao FISCAL, que o acompanhará. 
 
12 – Não fume na sala de prova e/ou nas dependências do Centro Universitário. 
 
13 – Os cadernos de provas e os gabaritos serão disponibilizados no site do Uni-FACEF 
no primeiro dia útil após a realização desta prova. 
 
14 – A lista de convocados para a prova prática será divulgada na Portaria do Uni-FACEF 
e também no site www.facef.br, no dia 29 de abril de 2008. 
 
 

BOA PROVA 



 

 
Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – Franca (SP) – CEP 14.401-135 – Fone (16) 3713-4688 

1

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

"Tropa de Elite" deveria ser obrigatório nas escolas 
 

O filme "Tropa de Elite" deveria ser obrigatório nas escolas. Mais do que a envolvente 
denúncia da banalização do mal no Brasil, na qual policiais e bandidos se transformam em animais e 
criminosos, o filme provoca uma reflexão sobre a responsabilidade individual.  

O inocente consumidor de maconha, sentindo-se conectado com a natureza ou com a leveza 
espiritual, ou o alto executivo que consome cocaína são apresentados também como sócios do tráfico 
- e com razão.  

É fácil apenas culpar o governo, a polícia, os traficantes, e assim por diante. Mais difícil é nos 
culparmos - e, aí, está um dos problemas brasileiros. A culpa é sempre dos outros. Vejamos:  

Muito mais do que as drogas, o que mais mata no Brasil é o álcool, uma das causas das cem 
mortes diárias e mais de 100 mil feridos por ano no trânsito. Nem os publicitários nem os veículos de 
comunicação que exibem os anúncios de cerveja, com sedutores apelos, se sentem minimamente 
responsáveis por essa tragédia. A culpa? Só do governo.  

Um moto boy morre por dia apenas nas ruas da cidade de São Paulo (e mais 25 por dia ficam 
feridos). Isso porque contratam-se empresas irresponsáveis de entrega. Mesmo sabendo que já 
existe um selo de qualidade para moto frete. A culpa? Só do governo.  

As pessoas emporcalham as ruas com lixo apenas porque não têm paciência de jogá-lo em 
algum lugar apropriado. Madames não se incomodam que seus cachorros façam das calçadas 
banheiros. A culpa? Só do governo, que não limpa as ruas.  

O governo sobe os impostos sem parar assim como contrata novos funcionários públicos sem 
parar. Pouco se faz contra essa extorsão. Nem mesmo sabemos como o orçamento é feito. De quem 
é a culpa? Do governo.  

Deputados, senadores, vereadores cometem crimes e fazem negociatas, mas pouco 
acompanhamos seus mandatos. Durante a campanha, preferimos o show do marketing à análise de 
propostas. Até nos esquecemos em quem votamos. De quem é a culpa? Dos políticos.  

Não quero deixar, claro, de responsabilizar os governos. Mas apenas dizer que, num mundo 
civilizado, todos deveriam saber não só quais são seus direitos, mas também seus deveres. Isso é o 
básico de cidadania, cuja discussão o filme, através da droga e da violência, lança com alto teor 
pedagógico - portanto, deveria ser obrigatório nas escolas.  

É um bom debate para que saiamos dessa adolescência da cidadania, com muitos direitos e 
poucos deveres.  

Assim como é obrigatório pensarmos que, no futuro, a droga não será um problema de 
polícia, mas apenas de saúde pública. Não sei se a repressão não acaba fazendo mais mal do que 
bem no combate ao vício.  

 
DIMENSTEIN, Gilberto. Folha Online. 14 out. 2007  
 
 
 
01- Na opinião do autor do texto, o filme “Tropa de elite” deveria ser obrigatório nas escolas 
porque: 
 
A) por meio do filme é possível aprender que o grande causador dos problemas da polícia é a 
falta de investimento em saúde pública. 
B) a repressão ao tráfico acaba fazendo mais mal do que bem, por isso é preciso antes educar os 
jovens por meio da apresentação do filme. 
C) o filme discute a banalização do mal e a transformação de policiais e bandidos em animais 
criminosos impunes. 
D) é sempre mais fácil culpar os outros: o governo, a polícia, os traficantes do que assumir a própria 
culpa. 
E) além de discutir a banalização do mal no Brasil, provoca uma reflexão sobre a responsabilidade 
individual e o exercício da cidadania. 
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02- Ao longo do texto, os parágrafos 4, 5, 6, 7 e 8 são concluídos pelo autor com expressões 
semelhantes, como, por exemplo: “A culpa? Só do governo.” Do ponto de vista da construção 
do texto e de suas relações coesivas, pode-se entender que: 
 

I) Todas essas expressões vinculam o conteúdo exemplificado no parágrafo ao 
argumento apresentado, segundo o qual não assumimos que muitos dos 
problemas que enfrentamos são conseqüentes de nossa própria omissão. 

II) Trata-se de um defeito, uma falha no mecanismo de construção textual, uma vez 
que o excesso de repetições torna o texto cansativo e desagradável à leitura. 

III) Revela a tentativa de deixar claro para o leitor que há uma significativa parcela de 
culpa do governo e dos políticos, já que também têm culpa. 

 
Assinale: 

 
A) Todas as afirmações estão corretas; 
B) Somente I está correta; 
C) Somente II está correta; 
D) Somente I e II estão corretas; 
E) Todas estão incorretas.    
 
 
 
03- Assinale a alternativa que apresente uma justificativa correta para a concordância verbal, 
de acordo com a norma culta, empregada na oração: “[...] contratam-se empresas 
irresponsáveis [...].” 
 
A) O verbo deve concordar com o sujeito “empresas irresponsáveis”. 
B) O verbo deve concordar com o objeto direto “empresas irresponsáveis”. 
C) O verbo deve concordar com o agente “empresas irresponsáveis”. 
D) O verbo da oração não tem sujeito, e deve concordar com o termo mais próximo. 
E) O verbo pronominal concorda com o termo mais próximo. 
 
 
 
04- A partícula SE da frase da questão anterior tem a mesma função na frase: 
 
A) Policiais e bandidos se transformam em animais e criminosos. 
B) Durante a campanha, prefere-se o show de marketing à análise das propostas. 
C) Madames não se incomodam que seus cachorros sujem a rua. 
D) O autor diz que não sabe se a repressão faz mais mal do que bem. 
E) Pouco se faz contra a extorsão. 
 
 
 
05- Qual dos conectores abaixo pode substituir PORTANTO na frase “Isso é o básico de 
cidadania, cuja discussão o filme, através da droga e da violência, lança com alto teor 
pedagógico - portanto, deveria ser obrigatório nas escolas.” sem que o significado se altere: 
 
A) A conjunção coordenativa adversativa CONTUDO; 
B) A conjunção coordenativa explicativa TODAVIA; 
C) A conjunção coordenativa conclusiva LOGO; 
D) A conjunção coordenativa explicativa POR ISSO; 
E) A conjunção coordenativa aditiva POR CONSEGUINTE. 
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06- Um anúncio publicitário apresentou o enunciado transcrito abaixo que mostra inadequação 
sintática. 
 

“Para quem prefere assistir à um bom filme do que ler um bom manual de instruções”. 
Leia atentamente as afirmações e assinale a alternativa que melhor o explique. 
I A regência do verbo preferir está incorreta. 
II A regência do verbo assistir está correta. 
III No caso do verbo assistir, não há contração de preposição e artigo na regência do 

verbo assistir. 
IV Em ambas as regências, trata-se de verbos transitivos indiretos. 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Somente a afirmação I é correta. 
C) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
D) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
E) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 
 
 
 
 
07- Compare o poema de Oswald de Andrade e a afirmação de um técnico de futebol, veiculada 
na Folha de São Paulo, 19 de março de 2008, transcritos abaixo, para responder ao que se 
pede. 

Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro   

“No ano passado me disseram que os jogadores até brigavam para não jogar. Hoje, eles 
brigam para estar em campo”. 

Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com a análise dos dois textos: 
 

A) Nos dois textos há a presença do uso de oralidade na modalidade escrita. 
B) Os dois textos apresentam deslocamento pronominal. 
C) O poema apresenta um exemplo da gramática prescritiva. 
D) A afirmação do técnico mostra a ruptura com a gramática prescritiva apresentada no poema. 
E) A estrutura composicional do poema e da afirmação não pode ser comparada por se tratar de 
gêneros distintos. 
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08- Leia o poema de Mário Quintana para responder ao que se pede. 
 
 

Pesquisa 
 
 

Na gostosa penumbra da biblioteca pública, 
leio velhos jornais 
e 
dos anúncios prescritos 
das novidades caducas 
dos poetas mortos há tanto tempo que parecem de novo estreantes 
das ferocíssimas campanhas políticas do ano de 1910 
__ brotam como balões meus sábados azuis,  
as horas bebidas aos goles 
(num copo azul), 
e as ruas de poeira e sol onde bailam sozinhos os meus sapatos de colegial. 

 
 
Sobre o poema é correto afirmar: 

 
 
A) Há no poema articulação entre dois tempos verbais: o presente e o passado. 
B) No poema, o eu-lírico, no momento da enunciação, revive momentos vividos no passado. 
C) A expressão novidades caducas é incoerente por apresentar ao mesmo tempo um termo, 
novidades, que implica atualidade e outro que se refere à antiguidade: caducas. 
D) As formas verbais no presente são responsáveis pelas reminiscências do eu-lírico. 
E) Os verbos brotar e bailar são transitivos e têm como complementos, respectivamente, balões e 
sapatos. 

 
 
 
   

09- Ainda sobre as formas verbais, é importante atentar para seu emprego. É preciso 
estabelecer coesão e coerência entre as formas que se apresentam relacionadas. Observe o 
enunciado seguinte que pode apresentar problemas quanto ao uso correto das flexões 
verbais. 

 
 
Se ele ... a nossa atuação nesta proposta de trabalho, sem dúvida alguma, ... um elogio. 

         
 
Com base nas suas informações sobre as flexões dos verbos ver e fazer, assinale a alternativa 
em que as formas verbais preencham corretamente as lacunas no enunciado apresentado: 
 
 
A) ver – fará 
B) visse – fará 
C) ver – faria 
D) vir –  fará 
E) vir – faria  
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10- Algumas palavras de uso corrente em nossa comunicação oferecem grafias diversificadas 
e, por isso mesmo, muitas vezes são empregadas incorretamente. As distorções gráficas 
encontradas nestes vocábulos serão evitadas quando é conhecida a linguagem padrão e 
reconhecidos seus significados específicos.  

Com base nestas informações, observe as ocorrências das palavras senão e se não, 
nos contextos abaixo. 

 
Haverá discussões... compareceres ao encontro dos trabalhadores, pois eles nada 

mais querem ... contarem com seu parecer nas decisões.  
I - A primeira ocorrência deve ser preenchida com a palavra senão, empregada no 

sentido de caso não e a segunda, deve ser preenchida com a palavra se não, no sentido de 
mas sim. 

II - Na primeira ocorrência usa-se se não (conjunção subordinativa condicional e 
advérbio de negação) e, na segunda, senão (conjunção coordenativa). 

III - Em ambos os casos trata-se de conjunções subordinativas. 
 
Sobre esta questão é correto afirmar: 

 
A) Somente afirmação I é a correta. 
B) As afirmações I e II estão corretas. 
C) Somente a afirmação II está correta. 
D) As afirmações I e III estão corretas. 
E) Somente a afirmação III está correta. 
 
 
 
As questões de números 11 a 15 referem-se ao texto seguinte de autoria de Elcias Lustrosa. 
 

A linguagem da televisão 
 
  Adotando uma perspectiva pós-moderna, Muniz Sodré (autor do livro A máquina de Narciso: 
televisão, indivíduo e poder) aprofunda a investigação sobre a televisão oferecendo alguns exemplos 
muito interessantes das formas de percepção da realidade com a mediação da televisão. Um deles é 
a resposta de um menino da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, diante da pergunta de quem ele 
gostaria de ver na televisão. O garoto, sem pensar duas vezes, responde: “EU”. 
  Outro caso expressivo é aquele da declaração de uma senhora a uma amiga que elogia a 
beleza de seu filho. Comenta a mãe à admiradora: “E porque você não viu a fotografia dele em 
cores!” Trata-se de uma nova visão da realidade por intermédio do filtro do tubo da imagem da 
televisão e que é chamada por Sodré de  telerrealidade. 
  Na visão pós-moderna, o veículo de comunicação de massa recria a realidade - o real - de 
forma mais atraente. O simulacro é uma reconstrução do real, transformando-o em uma nova 
realidade mais atraente do que a original, ou seja, o sorvete do anúncio é outro, muito mais bonito do 
que aquele comprado na sorveteria. A imagem se transforma em objeto como se realmente existisse, 
sendo impossível a distinção entre a realidade e o simulacro. Jair Ferreira dos Santos lembra que 
  

simular por imagem, como na TV, que dá o mundo acontecendo, significa apagar a 
diferença entre o real e o imaginário, ser e aparência. Fica apenas o simulacro 
passando por real. Mas o simulacro, tal como a fotografia em cores, embeleza, intensi-
fica o real. Ele fabrica um hiper-real, espetacular, um real mais real e mais interessante 
que a própria realidade. 
 

  A supervalorização da imagem cria o simulacro, onde o homem pós-moderno deixa de ter 
uma visão objetiva das coisas e adota uma perspectiva, um mundo imaginário das aparências. No 
caso da mãe, citada por Sodré, sua emoção não está ligada à criança real que ela afaga, beija, 
amamenta, mas a sua imagem. A criança da favela que quer se ver na televisão, no sonho de 
conquistar sua identidade por meio da própria imagem no aparelho visto por todos na sala de sua 
casa. São duas pessoas presas à imagem, à simulação, não ao seu mundo real. 
  A televisão alimenta a fantasia. As coisas deixam de ser reais para se transformarem em algo 
além de sua natureza. As pessoas tendem a perder o referente real para absorverem a simples 
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referência oferecida pela imagem eletrônica. O carro que aparece no anúncio é um veículo mágico 
que nos conduz para um mundo de desportistas e de homens bem-sucedidos e não um simples 
instrumento de locomoção. 
  Quando pensamos no automóvel do anúncio da televisão, não visualizamos um veículo 
destinado à locomoção, mas uma possante máquina que nos permite namorar a bela mulher que 
entra no carro e freqüenta aquela boate maravilhosa. Comprar um carro significa conseguir um status 
social, conquistar um modo de vida, uma nova maneira de ser. Fumar Marlboro é montar cavalos de 
raça e cavalgar pelas pradarias. A realidade é outra: a compra do carro não vai dar um corpo esbelto 
a quem o adquire, nem permitir a conquista de belas amantes. 
  Na televisão, o jornalismo transmite os acontecimentos como se fossem um show. A vida 
mundana dos mortais se enche de palácios, belas mulheres, ótimas bebidas, homens saudáveis e 
atléticos, misturados com tragédias, assassinatos brutais e guerras. Os fatos são esterilizados, a 
miséria do povo é uma coisa longínqua, distante, determinada pelo destino, pela vontade de Deus, 
como se ninguém pudesse fazer nada para mudar os rumos dos acontecimentos ou tivesse qualquer 
compromisso ou responsabilidade para com a realidade social. 
  O telespectador é apenas testemunha, platéia, tem proximidade imaginária, mas não é um 
dos atores da peça que a telerrealidade encena. 

 
(LUSTOSA, Elcias. O texto da notícia. Brasília: Editora da UnB, 1996, p. 94-7) 

 
 
 
11 - A alternativa que caracteriza, adequadamente, o texto lido é: 
  
A) o autor apresenta uma série de ações em evolução cronológica. 
B) os argumentos apresentados pelo autor em defesa de sua tese partem de testemunhos. 
C) texto apresenta uma conclusão otimista. 
D) o autor defende uma tese absurda, ainda que com aspecto de verdade. 
E) o texto tem por objetivo defender a idéia de que a telerrealidade representa a realidade. 
 
 
 
12- “As pessoas tendem a perder o referente real para absorverem a simples referência oferecida 
pela imagem eletrônica. O carro que aparece no anúncio é um veículo mágico que nos conduz para 
um mundo de desportistas e de homens bem-sucedidos e não um simples instrumento de 
locomoção.” (5º parágrafo)  
 

No segundo período do fragmento reproduzido acima, a correta relação entre referente 
e referência mencionados no primeiro período é:  
  
A) o referente relaciona-se a “ um simples instrumento de locomoção” e a referência, a “um veículo 
mágico que nos conduz para um mundo de desportistas e de homens bem-sucedidos”. 
B) o referente relaciona-se a “um veículo mágico que nos conduz para um mundo de desportistas e 
de homens bem-sucedidos” e a referência, a  “ um simples instrumento de locomoção”. 
C) o referente relaciona-se a “o carro que aparece no anúncio” e a referência, a “um veículo mágico”. 
D) o referente relaciona-se a “um mundo de desportistas e homens bem-sucedidos” e a referência, a 
“o carro que aparece no anúncio é um veículo mágico”. 
E) o referente e a referência se relacionam a “um simples instrumento de locomoção”. 
 
 
 
13- Considerando que a interação é a “ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais 
coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca”, entende-se que a conclusão global do texto 
é a de que: 
A) o telespectador interage com a telerrealidade, assumindo um papel de ator, ou seja, ser que atua. 
B) o telespectador interage com a telerrealidade quando é “platéia”. 
C) o telespectador é aquele que ora atua, ora é “platéia”. 
D) o telespectador é um ser passivo diante da telerrealidade.  
E) o telespectador nunca é “platéia”. 
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14- “Na televisão, o jornalismo transmite os acontecimentos como se fossem um show.” (7º 
parágrafo).  

 
O verbo destacado em negrito é a forma correta do: 

   
A) pretérito mais-que-perfeito do indicativo do verbo ser. 
B) pretérito perfeito do indicativo do verbo ser. 
C) futuro simples do subjuntivo do verbo ser. 
D) pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ser. 
E) pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ir. 
 
 
 
 
15- “Outro caso expressivo é aquele da declaração de uma senhora a uma amiga que elogia a beleza 
de seu filho.” (2º parágrafo). 

 
A expressão “que” pode desempenhar a função de pronome, conjunção, advérbio ou 

partícula expletiva. No fragmento acima, a expressão destacada indica: 
 
A) uma conjunção. 
B) uma partícula expletiva. 
C) um pronome relativo. 
D) um pronome indefinido. 
E) um advérbio. 
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MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 

 
16- Quatro amigos – Ana, Pedro, Luís e Antonio – brincavam em um cômodo na casa de José, 
quando um deles esbarrou num abajur, que caiu e se quebrou. Quando José, chegou, 
perguntou o que havia acontecido, e cada um contou a sua história. A empregada, que 
acompanhou o episódio, falou que: “Se Luis disse a verdade, então Pedro e Antonio mentiram. 
Porém, se Antonio mentiu, Ana falou a verdade. Mas se Ana falou a verdade, então foi o Rex 
que derrubou o abajur”. Sr. José tinha certeza de que o cachorro Rex estava trancado no canil 
no momento do acidente, logo: 
 
A) Antonio mentiu ou Ana disse a verdade 
B) Luis e Pedro disseram a verdade 
C) Antonio e Ana mentiram 
D) Antonio e Pedro mentiram 
E) Luis e Ana mentiram 
 
 
 
17- Carlos, João e Pedro resolveram abrir uma empresa do ramo de alimento. Decidiram que a 
distribuição dos lucros seria proporcional ao investimento de cada um. Carlos investiu R$ 
70.000,00 e Pedro R$ 50.000,00. Pedro recebeu R$ 5.000,00 a mais que João e R$ 5.000,00 a 
menos que Carlos, então pode se concluir que João investiu: 
 
A) R$   5.000,00 
B) R$ 15.000,00 
C) R$ 20.000,00 
D) R$ 25.000,00 
E) R$ 30.000,00 
 
 
 
18- André comprou um terreno e efetuará o pagamento em 9 prestações, de modo que a 
primeira prestação será de R$ 300, 00, e cada uma das seguintes será sempre o dobro da 
anterior. Então, o valor que ele pagará pela casa será de: 
 
A) R$ 153.300,00 
B) R$ 145.800,00 
C) R$ 312.200,00 
D) R$ 137.400,00 
E) R$ 148.600,00 
 
 
 
19- Preocupada com o seu desenvolvimento, uma pequena empresa, controla seus registros, e 
através destes, constatou-se que 30% das faturas expedidas são pagas com atraso, ou seja, 
após o vencimento. De 10 faturas emitidas, qual é a probabilidade de exatamente 4 serem 
pagas sem atraso, aproximadamente?  
 
A) 2,68% 
B) 3,68% 
C) 4,68% 
D) 5,68% 
E) 6,68% 
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20- Uma empresa quer expandir seus negócios e resolve fazer um empréstimo de R$ 15.000,00 
para pagamento no final de 180 dias. O banco que esta empresa escolheu para fazer o 
empréstimo cobra uma taxa de 4% ao mês. Qual é o montante final que esta empresa vai 
pagar, considerando regime de juros simples? 
 
A) R$ 15.800,00 
B) R$ 18.400,00  
C) R$ 17.800,00 
D) R$ 18.600,00 
E) R$ 17.600,00 
 
 
 
21- Em uma pesquisa realizada no jardim municipal da cidade Reino Maravilhoso, a pergunta 
dirigida às pessoas foi: “Qual é a flor que você acha mais bonita?” Os dados foram coletados 
e posteriormente organizados, segundo a tabela abaixo: 
 

Flor Nº. de Respostas 
Rosa Vermelha 65 

Orquídea 38 
Tulipa 26 

Rosa e Orquídea 15 
Rosa e Tulipa 9 

Orquídea e Tulipa 11 
Rosa, Orquídea e Tulipa 6 

 
Com base nesses dados, analise as afirmativas abaixo. 

I – 47 pessoas responderam que gostam apenas da Rosa Vermelha; 
II – Se o número total de pessoas entrevistadas foi 100, apenas 2 responderam que não 
gostam de nenhum tipo de flor; 
III – 67 pessoas responderam que gostam somente de uma das três flores. 

 
Assim, pode-se concluir que é (são) verdadeira(s) 
 

A) Apenas a afirmativa I 
B) Apenas a afirmativa II 
C) Apenas a afirmativa III 
D) Apenas as afirmativas I e III 
E) As afirmativas I, II e III 
 
 
 
 
22- Uma empresa vende cinco diferentes tipos de produtos, são eles: Detergente, Sabão em 
Pó, Amaciante de Roupa, Sabão de Coco e Multi-Uso. O lucro ganho por unidade 
comercializada destes produtos vale respectivamente R$ 2,00; R$ 3,00; R$ 5,00; R$ 1,00 e R$ 
4,00. A empresa vendeu em determinado mês 20; 30; 20; 10; 5 unidades respectivamente. Qual 
foi o lucro médio por unidade comercializada por esta empresa? 
 
A) R$ 4,35/unidade 
B) R$ 5,72/unidade 
C) R$ 3,06/unidade 
D) R$ 3,92/unidade 
E) R$ 4,92/unidade 
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23- Uma grande empresa, preocupada com o aumento de produtividade de seus vendedores, 
resolveu premiar com um aumento de 10% no salário a metade de seus vendedores mais 
eficientes. Para isto, fez um levantamento de vendas semanais por vendedor, obtendo o 
seguinte gráfico. 
 

 
A partir de qual volume de vendas o vendedor será premiado? 
 

A) R$ 30.061,50 
B) R$ 20.312,50 
C) R$ 20.211,25 
D) R$ 20.061,20 
E) R$ 20.112,50 
 
 
 
 
24- A corretora XYZ administra carteiras de títulos, com rendimento médio quadrimestral de 
10% e desvio-padrão de 2%. O administrador da carteira garante que qualquer grupo de 40 
títulos, escolhido ao acaso, tem rendimento médio quadrimestral superior a 9%. Qual a 
probabilidade de ele estar correto? 
 

A) 97,22% 
B) 98,52% 
C) 99,92% 
D) 99,52% 
E) 99,27% 
 
 
 

 
25- Quanto José deverá aplicar hoje para resgatar R$ 75.000,00 daqui a 8 meses, a saber: 
O valor aplicado receberá juros capitalizados bimestralmente; 
A taxa de juros nominal, paga pelo banco que ele escolheu, é de 18% a.a. 
 
A) R$ 66.636,53 
B) R$ 66.836,53 
C) R$ 65.836,53 
D) R$ 67.636,53 
E) R$ 67.836,53 
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26- O salário dos vendedores de uma empresa é com base na produtividade. Desta forma, 20% 
são fixos e 80% são comissões sobre venda. Uma amostra de salários mensais nesta empresa 
revelou o quadro abaixo. Se a empresa decidir, em nível de incentivo, fornecer uma cesta 
básica para 10% dos vendedores que terão pior desempenho durante o próximo mês, com 
base nesta amostra, qual será o maior salário que receberá esta cesta básica? 
 

Classe Salário R$ Nº. de 
vendedores 

1 500 |--- 600 10 
2 600 |--- 700 28 
3 700 |--- 800 50 
4 800 |--- 900 32 
5   900 |--- 1000 16 
6 1000 |--- 1100 4 

 

A) R$ 567,29 
B) R$ 668,00 
C) R$ 569,29 
D) R$ 614,29 
E) R$ 671,29 
 
 
 
 
 
27- Um carro indo de São Paulo para Ubatuba passa por um túnel e para, pois o carro 
estragou. O defeito pode ser injeção eletrônica ou na bomba de combustível. Se o defeito for à 
injeção eletrônica, o conserto poderá ser feito em 5 minutos. Se o defeito for à bomba de 
gasolina, o conserto poderá ser feito em 15 minutos. O mecânico acredita que a probabilidade 
de o defeito ser na bomba de gasolina é de 60%. Qual é a expectativa do tempo de conserto? 
 
A) 11 minutos 
B) 10 minutos 
C) 12 minutos 
D)   9 minutos 
E) 15 minutos 

 

 

 

28- Uma pesquisa é realizada em uma pequena cidade, para revelar o nível intelectual dos 
habitantes. Foram pesquisados 50 leitores. Desses leitores 35 lêem romances, 34 lêem ficção e 
3 lêem outro tipo de gênero. Escolhido ao acaso um desses 50 leitores, qual é a probabilidade 
de que ele seja leitor dos livros de romances e ficção?  
 
A) 44 % 
B) 43 % 
C) 42 % 
D) 41% 
E) 40 % 
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29- O departamento de Recursos Humanos de uma empresa, preocupada com o desempenho 
de seus funcionários, resolve pesquisar a quantidade de faltas dos mesmos e assim poder 
analisar o grau de satisfação de seus colaboradores. O quadro abaixo representa as faltas de 
40 funcionários durante um semestre. 
 
 

Faltas (Nº. de funcionários) 
0 10 
1 20 
2   6 
3   4 

Total 40 
 

Assinale a resposta correta 
 

A) 50% dos funcionários tiveram 1 falta e 90% dos funcionários tiveram 2 faltas ou menos. 
B) 15% dos funcionários tiveram 3 faltas e 90% dos funcionários tiveram 2 faltas ou menos. 
C) 10% dos funcionários tiveram 2 faltas e 75% dos funcionários tiveram 1 falta ou nenhuma. 
D) 15% dos funcionários tiveram 2 faltas e 90% dos funcionários tiveram 1 falta ou nenhuma. 
E) 50% dos funcionários tiveram 2 faltas e 90% dos funcionários tiveram 3 faltas ou nenhuma. 

 

 

 

30- Um home theater está sendo negociado em uma loja por R$ 1.020,00 para pagamento à 
vista. O cliente pode fazer um financiamento pelo plano 1 + 1 (pagamentos iguais), isto é, o 
primeiro pagamento deve ser feito no ato da compra e o segundo 1 mês após aquela data. Se a 
taxa de juro praticada pela financiadora for de 4% ao mês, então o valor da cada prestação 
será: 
 
 
A) R$ 515,00 
B) R$ 500,00 
C) R$ 520,00 
D) R$ 530,00 
E) R$ 535,00 
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ROTINAS DE SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR 
 
 
31- O Comitê Externo do PIBIC CNPq é escolhido: 
 
A) pela Instituição 
B) pelo Coordenador Institucional 
C) pelo Comitê Institucional Interno 
D) pelo CNPq 
E) pelo Coordenador de pós-graduação 
 
 
 
32- A atuação do Comitê Externo do PIBIC CNPq NÃO se faz presente: 
 
A) na abertura e no fechamento dos congressos/eventos de iniciação científica promovidos pela 
Instituição, com o apoio do CNPq. 
B) na avaliação do programa. 
C) nas orientações mensais dos bolsistas. 
D) no processo de seleção para indicação de bolsas. 
E) na avaliação final das bolsas concedidas pelo CNPq. 
 
 
 
33- Sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES -, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) promove, nos Estados e no Distrito Federal, a avaliação de instituições de ensino superior, de 
cursos de graduação, e de desempenho acadêmico de alunos. 
B) prescreve a participação de membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo e de 
representantes da comunidade. 
C) se constitui por auto-avaliação, avaliação externa in loco, avaliação das condições de ensino e 
ENADE. 
D) prevê o ENADE como componente curricular opcional dos cursos de graduação. 
E) é coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
CONAES. 
 
 
 
34- A Plataforma Lattes: 
 
I      é uma base de dados, mantida pelos conselhos estaduais de educação de todo o país. 
 
II     permite a coleta de informações sobre pesquisadores, registrando-as no Currículo Lattes. 
 
III    é integrada a outras bases de dados, como a SciELO e a LILACS. 
 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) todas as afirmações são corretas. 
B) somente as afirmações I e II são corretas. 
C) somente as afirmações I e III são corretas. 
D) somente as afirmações II e III são corretas. 
E) somente a afirmação II é correta. 
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35- CAPES é o termo empregado para designar: 
 
A) o Comitê de Avaliação de Pesquisa e Extensão de Pós-graduação. 
B) a Coordenação de Avaliação de Pesquisa de Pós-graduação. 
C) o Conselho de Avaliação de Pesquisa de Pós-graduação. 
D) o Comitê de Aperfeiçoamento de Pessoal em Pesquisa de Pós-graduação. 
E) a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
 
 

36- A educação escolar no Brasil, nos termos da lei 9394/96,  é composta por: 
 
A) Ensino fundamental e médio 
B) Ensino fundamental, médio e educação superior. 
C) Educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e Educação Superior. 
D) 1º e 2º Graus 
E) 1°; 2º e 3º Graus. 
 
 
 

37- Uma Autarquia Municipal que ministra Educação Superior é: 
 
A) Instituição de Educação Superior (IES) Federada. 
B) Instituição de Educação Superior (IES) Pública. 
C) Instituição de Educação Superior (IES) de Economia Mista. 
D) Instituição de Educação Superior (IES) Associada. 
E) Instituição de Educação Superior (IES) Privada. 
 
 
 

38. O Conselho Estadual de Educação (CEE) do Estado de São Paulo é: 
 
A) Órgão Normativo e Consultivo 
B) Órgão Deliberativo 
C) Órgão Executivo 
D) As alternativas a e b estão corretas 
E) As alternativas a e c estão corretas 
 
 
 

39- Quanto ao PROJETO AUDESP é incorreto afirmar que: 
 
A) Possui vínculo com os Programas Orçamentários do Governo Federal. 
B) Refere-se à Projeto de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos. 
C) É de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
D) Visa o aperfeiçoamento do controle de gestão governamental. 
E) Faz uso da tecnologia da informação. 
 
 
 
 

40- Não diz respeito ao PROJETO AUDESP: 
 
A) Aprimorar os procedimentos de coleta de dados e aprimorar os procedimentos de coleta de 

informações dos órgãos fiscalizados. 
B) Conferir maior agilidade nos trabalhos de Auditoria e aumentar a qualidade dos dados. 
C) Fiscalizar e controlar as contas públicas paulistas com o máximo grau de eficiência e eficácia, em 

benefício da sociedade. 
D) Obrigatoriedade de remessa de dados eletrônicos das peças de planejamento e escrituração 

contábil do orçamento. 
E) Fiscalizar e controlar as contas públicas referentes exclusivamente à Educação Superior, para em 

caso de desvio, propor medidas de correção e de punição ao gestor público. 
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CONTABILIDADE 

 
41-  A Lei Complementar 101/00 (LRF) determina gastos com pessoal no setor público. 
 
50% da RCL para União; e 
60% da RCL para Estados e Municípios. 
 
Os limites acima descritos serão repartidos, respeitado as esferas União, Estados e 
Municípios, respectivamente, na seguinte proporção: 
 
 
          União                                         Estados                                      Municípios 
 
A)  40,9% Executivo;                      2% Ministério Público;               6% Legislativo; 
      6%   Judiciário;                         3% Legislativo, (TC);                54% Executivo. 
      2,5% Legislativo;                      6% Judiciário; 
      0,6% Ministério Público.          49% Executivo. 
 
 
B)  40,9% Executivo;                      3% Ministério Público;               6% Legislativo; 
      0,6%   Judiciário;                      2% Legislativo, (TC);                54% Executivo. 
      2,5% Legislativo;                      6% Judiciário; 
      6 % Ministério Público.            49% Executivo. 
 
 
C)  40,9% Executivo;                      3% Ministério Público;               6% Legislativo; 
      6%   Judiciário;                         2% Legislativo, (TC);                54% Executivo. 
      2,5% Legislativo;                      6% Judiciário; 
      0,6% Ministério Público.          49% Executivo. 
 
 
D)  40,9% Executivo;                      3% Ministério Público;               6% Legislativo; 
      6%   Judiciário;                         2% Legislativo, (TC);                54% Executivo. 
      0,6% Legislativo;                      6% Judiciário; 
      2,5% Ministério Público.          49% Executivo. 
 
 
E)  40,9% Executivo;                      2% Ministério Público;               6% Legislativo; 
      6%   Judiciário;                         3% Legislativo, (TC);                54% Executivo. 
      0,6% Legislativo;                      6% Judiciário; 
      2,5% Ministério Público.          49% Executivo. 
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42 – Supondo que a Receita Tributária da Prefeitura de Convenções nos últimos cinco 
exercícios teve o seguinte comportamento: 
 
 

EXERCÍCIO RECEITA ($) 
19X1 
19X2 
19X3 
19X4 
19X5 

  20.000 
60.000 
65.000 
90.000 

105.000 
 
 
 Podemos dizer, com base no método dos mínimos quadrados, que as receitas para os 
exercícios 19X6 e 19X7, são respectivamente: 
 
A) $118.000 e $138.000. 
B) $123.000 e $143.000. 
C) $128.000 e $148.000. 
D) $133.000 e $153.000. 
E) $138.000 e $158.000. 
 
 
 
 
43 – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

 
(1) Funções 
(2) Programas 
(3) Subfunções 
(4) Projetos, atividades e operações 

especiais 

 
(   )  (a) Instrumento de organização da ação 
governamental à concretização dos objetivos 
pretendidos, mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual. 
 
(   )  (b) Conjunto de operações destinadas à 
visualização dos programas. 
 
(   )  (c) Visa à agregação de determinado 
subconjunto de despesas. 
 
(   )  (d) Ações desenvolvidas pelo governo, 
reunidas em seus grupos maiores, onde se 
procura alcançar objetivos nacionais. 
 

 
A) 4,3,2,1. 
B) 2,3,4,1. 
C) 3,2,1,4. 
D) 2,4,3,1. 
E) 4,2,3,1. 
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44 – O art. 35 da Lei nº  4.320/64 consagrou, para a Contabilidade Pública, o regime misto, 
estabelecendo o regime de competência para a despesa e o de caixa para a receita. Todavia, 
constituem exceções a esse regime: 
 

(1) A aquisição  de bens de capital e o recebimento de doações. 
(2) Os restos a pagar não processados e a inscrição da dívida ativa. 
(3) Os restos a pagar não processados e o recebimento da dívida ativa. 
(4) Os restos a pagar processados e a inscrição da dívida ativa. 

 
 

De acordo com afirmações acima é correto afirmar:  
 
 
A) Somente a afirmação 1 está correta. 
B) Somente a afirmação 2 está correta. 
C) Somente a afirmação 3 está correta. 
D) Somente a afirmação 4 está correta. 
E) As afirmações 1, 3 , 4 estão corretas. 
 
 
 
  
45 – A Lei de Responsabilidade Fiscal define como empresa estatal dependente - EED: 
 
A) Entidade com autonomia administrativa, patrimônio próprio, e funcionamento custeado 

basicamente, por recursos do Poder Público, e criada mediante Lei. 
B) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, instituída por Lei para exploração de 

atividade econômica, cujas ações ordinárias pertençam em sua maioria ao Estado. 
C) Serviço autônomo instituído por Lei, com personalidade  administrativa de direito público interno, 

possuidor de orçamento próprio e autonomia financeira, sem subordinação hierárquica, além de 
patrimônio e receitas próprias capazes de executar atividades típicas da administração pública, ou 
seja, possuidor de atribuições estatais específicas, que requeiram para seu melhor 
funcionamento, uma gestão administrativa e financeira descentralizada. 

D) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, capital 
exclusivo e direção do Poder Público, seja União, Estado ou Município, criada por Lei, para 
desempenhar atividades de natureza empresarial. 

E) Empresa controlada que receba, do ente controlador, recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio ou de capital. 

 
 
 
 
 
46- A Empresa Novo Mercado Ltda. apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 200.000,00. 
Considerando que o Capital Circulante Líquido foi de R$ 170.000,00, o Ativo Circulante foi de 
R$ 300.000,00 e o Ativo Total foi de R$ 500.000,00, qual o Grau de Endividamento desta 
empresa? 
 
A) 1,5% 
B) 65% 
C) 150% 
D) 15% 
E) 6,5% 
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47- A empresa Bem Resolvida SA. Apresenta os saldos  iniciais e os fatos ocorridos  no 
Patrimônio Líquido do ano de 2007: 
 

Saldo Inicial 
Capital Social R$ 200.000 
Reservas de Lucros R$ 50.000 
Lucros Acumulados R$ 24.000 
 
 
As ocorrências no PL observadas durante o ano de 2007 foram: 
 
Aumento do Capital em Dinheiro R$ 20.000 
Aumento do Capital com Reserva de Lucros R$ 10.000 
Lucro Líquido do Exercício R$ 12.000 
Distribuição de Dividendos Retirados do Lucro R$ 3.000 
Destinação Parcial do Lucro Líquido para Reserva de Lucros R$ 2.400 
 
Com base nestas informações indique o valor do Patrimônio Líquido no final de 2007: 
 
A)  R$ 230.000      
B)  R$ 303.000      
C)  R$ 316.000      
D)  R$ 274.000      
E)  R$ 313.000 
 
 
 
 
 
48- A empresa Bom Sucesso apresenta um Ativo total no valor de R$ 300.000,00; um Valor 
Econômico Adicionado  (VEA ou EVA) de R$ 15.000,00 e um custo médio ponderado de capital 
de 13,00%. 
 
A partir destes dados, o valor do goodwill e o valor de mercado dessa empresa serão, 
respectivamente, de:   
 
 
A) R$ 15.000,00   R$ 300.000,00    
B) R$ 115.384,62   R$ 415.384,62    
C) R$ 15.000,00   R$ 315.000,00    
D) R$ 39.000,00   R$ 300.000,00    
E) R$ 39.000,00   R$ 315.000,00   



 

 
Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – Franca (SP) – CEP 14.401-135 – Fone (16) 3713-4688 

19

 
49- O Balancete de verificação de saldo da empresa BOA SORTE em 31/12/2007 apresentava 
os seguintes saldos das contas: 
 

Contas Saldo em R$ 
  
Adiantamento de Clientes 5.000 
Receita de Vendas 40.000 
Bancos Conta Movimento 4.000 
Custo de Mercadorias Vendidas 16.000 
Caixa 800 
Perda na Venda de Bens do Imobilizado 1.200 
ICMS s/ vendas 7.200 
Devolução de Vendas 1.100 
Despesas com Propaganda 2.800 
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial 1.500 
Provisão p/ IRPJ e CSLL 2.310 
Despesas Financeiras 1.700 
Capital a Integralizar 9.000 
Capital Social 30.000 
Clientes 800 
Despesas com Aluguel 700 
Despesas com Pró-Labore 1.200 
Fornecedores 3.500 
Ações de Outras Cias. 10.000 
Mercadorias em Estoque 5.000 
Seguros a Apropriar 3.300 
Depreciação Acumulada 3.200 
Imóveis 22.000 
Lucros Acumulados 13.200 

 
 
Com base nas contas acima, indique o valor do Ativo Total, do Patrimônio Liquido, do Lucro 
Operacional e a Margem Operacional Liquida respectivamente, desta empresa: 
 
A) R$ 42.700,00   R$ 34.200,00 R$ 7.800,00   0,25  
B) R$ 39.500,00   R$ 43.200,00 R$ 15.700,00   0,29  
C) R$ 39.400,00   R$ 21.000,00 R$ 6.600,00   0,21  
D) R$ 36.200,00   R$ 25.290,00 R$ 4.290,00   0,14  
E) R$ 47.700,00   R$ 34.200,00 R$ 7.800,00   0,20 



 

 
Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – Franca (SP) – CEP 14.401-135 – Fone (16) 3713-4688 

20

 
50- De acordo com a Lei 11.638/07, considerada a Nova Lei Contábil, a DFC - Demonstração de 
Fluxos de Caixa passa a ser obrigatória para as Empresas de Grande Porte.  Apenas com base 
nos dados abaixo, informe o Caixa líquido consumido ou gerado nas Atividades Operacionais 
em 2007 conforme orientação da Legislação Societária para elaboração da DFC. 
 
 
 conta saldo inicial 2007 saldo final de 2007 
Cliente 10.000                         20.000                             
Duplicatas -                               (5.000)                             
Fornecedores 4.000                          11.000                             
Estoque 5.000                          7.000                               

Ocorrência em 2007: 
Vendas 40.000 R$             
CMV 12.000 R$             
Despesas Financeiras 400R$                  
 
 
Assim, o Caixa líquido consumido ou gerado nas Atividades Operacionais em 2007 será:  
 
 
A) Caixa líquido gerado das Atividades Operacionais de R$ 28.000  
B) Caixa líquido gerado das Atividades Operacionais de R$ 40.000  
C) Caixa líquido gerado das Atividades Operacionais de R$ 35.000  
D) Caixa líquido consumido nas Atividades Operacionais de R$ 7.400  
E) Caixa líquido gerado das Atividades Operacionais de R$ 27.600 


