
BREJO DA MADRE DE DEUS
CONCURSO PÚBLICO

CONTADOR
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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LEGISLAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Constituição Federal prevê como hipóteses de prisão
civil por dívida os casos de inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e do depositário
infiel.

b) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa
do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu país.

c) De acordo com a CF/1988, são gratuitas as ações de
habeas corpus e mandado de segurança e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

d) As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.

e) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei,
adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos
originários de países de língua portuguesa apenas
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais.

b) A CF/1988 prevê a jornada de seis horas para o trabalho
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva.

c) É livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

d) Segundo a Carta Magna, é privativo de brasileiro nato o
cargo de Ministro da justiça.

e) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

b) Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o
conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter público.

c) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.

d) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.

e) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do "de cujus".

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de trinta dias contados da diplomação,
instruída a ação com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude.

b) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira,
o hino, as armas e o selo nacionais.

c) Constitui condição de elegibilidade para Deputado
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz a idade mínima de vinte e um anos .

d) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e
a suas liturgias.

e) É assegurado, nos termos da lei, o direito de fiscalização
do aproveitamento econômico das obras que criarem ou
de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às
respectivas representações sindicais e associativas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação é livre, podendo haver censura ou licença
para sua realização.

b) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por dois terços dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

c) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização anterior,
independentemente de dano.

d) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em
julgado.

e) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que
tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial,
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem
de tempo de contribuição fictício.

b) É vedada a adoção, em qualquer caso, de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime próprio de previdência.

c) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.

d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
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e) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de
serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a
expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo
ou mandato público eletivo.

b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda à
Constituição Federal tendente a abolir a separação dos
Poderes.

c) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

d) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal.

e) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão
exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É dispensável a licitação quando a União tiver que intervir
no domínio econômico para regular preços ou normalizar
o abastecimento.

b) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.

c) Para os fins da Lei 8666/1993, os órgãos e entidades da
Administração Pública que realizem frequentemente
licitações manterão registros cadastrais para efeito de
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no
máximo, um ano.

d) Nas licitações, nos casos em que couber convite, a
Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em
qualquer caso, a concorrência.

e) Para os fins da Lei 8666/1993, considera-se compra toda
transferência de domínio de bens a terceiros.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Administração tem o dever de explicitamente emitir
decisão nos processos administrativos e sobre solicitações
ou reclamações, em matéria de sua competência.

b) Será permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes devidamente justificados, a avocação
temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior.

c) Para os fins da Lei de Processo Administrativo, considera-
se órgão a unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica.

d) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando
importem anulação, revogação, suspensão ou
convalidação de ato administrativo.

e) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou
indireto na matéria.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Compõem a Administração Pública Indireta as autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista e
empresas públicas.

b) Quando o Estado se organiza mediante descentralização,
a entidade se desmembra em órgãos para melhorar sua
organização estrutural.

c) A vinculação entre administração direta e indireta
caracteriza a supervisão ministerial, também denominada
de tutela administrativa.

d) As autarquias são indicadas para o desempenho de
atividades típicas de Estado e as empresas públicas e
sociedades de economia mista, para a exploração de
atividades econômicas.

e) Todas as pessoas jurídicas que integram a administração
indireta possuem personalidade jurídica própria,
patrimônio próprio e exigem lei específica para serem
criadas ou autorizadas.

A1 - AUDITORIA E CONTABILIDADE

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A receita de serviços deve ser reconhecida de forma
proporcional aos serviços efetivamente prestados.

b) Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de
Receita, agregando outros conceitos utilizados pela
administração pública em virtude de suas peculiaridades.

c) A receita é a expressão monetária resultante do poder de
tributar e/ou do agregado de bens e/ou serviços da
entidade, validada pelo mercado em um determinado
período de tempo e que provoca um acréscimo
concomitante no ativo ou uma redução do passivo, com
um acréscimo correspondente no patrimônio líquido,
abstraindo-se do esforço de produzir tal receita
representado pela redução (despesa) do ativo ou
acréscimo do passivo e correspondente redução do
patrimônio líquido.

d) É notável a relevância da Receita Pública no processo
orçamentário, cuja previsão impede o dimensionamento
da capacidade governamental em fixar a Despesa Pública
e, no momento da sua arrecadação, torna-se instrumento
impeditivo da execução orçamentária da despesa.

e) Receita é um termo utilizado mundialmente pela
contabilidade para evidenciar a variação ativa resultante
do aumento de ativos e/ou da redução de passivos de
uma entidade, aumentando a situação líquida patrimonial
qualquer que seja o proprietário.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
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a) A Receita Pública assume, na Administração Pública,
fundamental importância por não estar envolvida em
situações singulares, ou seja, novas, como a sua
distribuição e destinação entre as esferas
governamentais, o estabelecimento de limites legais
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal impedindo
estudos e análises da carga tributária suportada pelos
diversos segmentos da sociedade.

b) Conforme os efeitos produzidos ou não no Patrimônio
Líquido, a Receita Pública pode ser efetiva e não-efetiva.

c) Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não
devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer
esfera governamental, para alocação e cobertura das
despesas públicas.

d) Os ingressos orçamentários são aqueles pertencentes ao
ente público arrecadados exclusivamente para aplicação
em programas e ações governamentais. Esses ingressos
são denominados Receita Pública.

e) De acordo com os conceitos contábeis e orçamentários
estabelecidos, a Receita Pública pode ou não provocar
variação na situação patrimonial líquida.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) São créditos adicionais as autorizações de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de
Orçamento.

b) Os créditos adicionais classificam-se em especiais quando
destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.

c) O orçamento deve ser elaborado de forma a maximizar a
necessidade de modificações nas dotações no decorrer do
exercício.

d) Os créditos adicionais classificam-se em extraordinários
quando destinados a despesas urgentes e imprevistas, em
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

e) Os créditos adicionais classificam-se em suplementares
quando destinados a reforço de dotação orçamentária.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Na visão do Estado, o tributo é a participação de cada um
nas despesas comuns, na manutenção e no exercício das
funções essenciais da Administração Pública.

b) Os tributos podem igualmente ser utilizados pelo Estado
como instrumento de parafiscalidade ou extrafiscalidade,
ou seja, tanto como uma forma de intervenção na
economia, como um elemento chave na aplicação das
políticas sociais e de redistribuição.

c) Numa visão macroeconômica, os tributos cumprem
prioritariamente uma finalidade fiscal, ou seja, arrecadar
recursos financeiros aos cofres públicos.

d) A tributação pode assumir múltiplos conceitos e funções,
de acordo com os valores e princípios maiores que se
deseja por meio dela alcançar num determinado período
histórico.

e) O conceito de tributo é unívoco, pois varia de acordo com
diferentes perspectivas: histórica, política, social,
econômica e jurídica, exceto em relação ao agente que
dele faz uso.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Contabilidade Gerencial é de uso interno da
organização, pelos gestores responsáveis pela
administração, estas informações são tratadas de forma
abrangente, auxiliando as tomadas de decisões.

b) O balanço patrimonial deve ocultar o ativo financeiro, o
ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo
permanente, o saldo patrimonial e as contas de
compensação.

c) O Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e
outras que dependam de autorização legislativa para
amortização ou resgate.

d) Os Demonstrativos Contábeis possuem uma ferramenta
que auxilia no melhor entendimento das operações: as
Notas Explicativas.

e) O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e
valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Contabilidade Financeira é destinada ao público geral,
banqueiros, credores, governos entre outros.

b) A Contabilidade Fiscal atende especialmente ao Fisco e
visa apurar de forma objetiva e correta os impostos,
dentro das regras da Legislação.

c) O Ativo Financeiro compreende os créditos, débitos e
valores realizáveis exclusivamente através de autorização
orçamentária, além de valores numerários relacionados à
distribuição de lucros.

d) Nas contas de compensação, podem ser registrados bens,
valores, obrigações e situações que, imediata ou
indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

e) O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) fazem parte de um conjunto de relatórios
que compõem as demonstrações contábeis de uma
entidade.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No Brasil, o orçamento público reveste-se de diversas
formalidades legais. Sua existência não está prevista
constitucionalmente, nem materializada anualmente
numa lei específica que estima a receita e fixa despesa
para um determinado exercício.

b) De acordo com a Constituição de 1988, leis de iniciativa
do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

c) A lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal
referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

d) O orçamento participativo incorpora a população ao
processo decisório da elaboração orçamentária, seja por
meio de lideranças da sociedade civil, audiências públicas
ou por outras formas de consulta direta à sociedade.
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e) A lei de diretrizes orçamentárias deve compreender as
metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente. Deve também orientar a
elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecer a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No Brasil, dada a quantidade de despesas obrigatórias e a
pouca flexibilidade para o redirecionamento das ações
governamentais, os processos que contemplam a
participação popular na definição dos orçamentos se
atêm a uma parcela restrita da alocação dos recursos.

b) A lei orçamentária anual compreende o orçamento da
seguridade social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.

c) De acordo com a Constituição de 1988, a lei que instituir o
plano plurianual deverá estabelecer, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.

d) O Orçamento público é um instrumento que as empresas
usam para organizar os seus recursos financeiros.

e) A lei orçamentária anual compreende o orçamento de
investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia
de receita, geração de despesas com pessoal e da
seguridade social.

b) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
obediência a limites e condições no que tange a dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em Restos a Pagar.

c) A receita corrente líquida deve ser apurada somando-se
as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze
anteriores, excluídas as duplicidades.

d) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas.

e) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se estimulam riscos e
desvios são impostos com o objetivo de afetar o equilíbrio
das contas públicas.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A perícia no âmbito estatal é executada sob o controle de
órgão do estado, tais como perícia administrativa das
Comissões Parlamentares de Inquérito, de perícia criminal
e do Ministério Público.

b) A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é
de competência exclusiva de contador registrado em
Conselho Regional de Contabilidade.

c) A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos
técnico-científicos destinados a levar à instância decisória
elementos de prova necessários a subsidiar a justa
solução do litígio ou constatação de um fato, mediante
laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em
conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a
legislação específica no que for pertinente.

d) Entende-se como perícia judicial aquela exercida sob a
tutela da justiça.

e) O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil não
podem ter por limite os próprios objetivos da perícia
deferida ou contratada.

A3 - PORTUGUÊS

QUESTÃO 21.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A concordância verbal foi devidamente respeitada em: “A
maioria das pessoas não compreende o funcionamento
adequado da norma-padrão”.

b) A concordância verbal foi devidamente respeitada em:
“As regras da norma-padrão da língua não são conhecidas
pelos falantes”.

c) A concordância verbal foi devidamente respeitada em:
“Tanto a norma-padrão como as normas cultas urbanas
atua entre os indivíduos”.

d) A concordância verbal foi devidamente respeitada em: “A
norma-padrão é, também, produto das relações sociais”.

e) A concordância verbal foi devidamente respeitada em:
“Há linguistas que defendem a inexistência de uma
norma-padrão”.

QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O emprego do sinal indicativo da crase está correto em:
“A interação face à face propicia a réplica instantânea”.

b) O emprego do sinal indicativo da crase está correto em:
“O autor referiu-se à pessoas que não sabem usar a
norma-padrão”.

c) O emprego do sinal indicativo da crase está correto em:
“A língua não é um sistema pronto à qual o falante
recorre”.

d) O emprego do sinal indicativo da crase está correto em:
“Quando falamos em norma-padrão, referimo-nos às
regras convencionais de uso da língua”.

e) O emprego do sinal indicativo da crase está correto em:
“Pouco à pouco, a norma-padrão entra em desuso na
modalidade oral”.

QUESTÃO 23.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A grafia dos vocábulos seguintes está correta: enxergar,
chuva, enxente.

b) A grafia dos vocábulos seguintes está correta: engessar;
contágio; vestíjio.

c) A grafia dos vocábulos seguintes está correta: privilégio;
refúgio; contágio.
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d) A grafia dos vocábulos seguintes está correta: enxame;
enxarcar; eximento.

e) A grafia dos vocábulos seguintes está correta: refúgio;
fulijem; priviléjio.

QUESTÃO 24.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase
seguinte é composto: “A nossa gramática é LUSO-
BRASILEIRA”.

b) O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase
seguinte é biforme: “O povo brasileiro é FELIZ”.

c) O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase
seguinte é composto: “Vendemos uma camisa AMARELO-
CANÁRIO”.

d) O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase
seguinte é pátrio: “Os escritores BRASILEIROS também são
responsáveis pela mudança linguística”.

e) O adjetivo destacado em letras maiúsculas na frase
seguinte é derivado: “Os especialistas são BONDOSOS
quando o assunto é a norma”.

NORMA LINGUÍSTICA, HIBRIDISMO e TRADUÇÃO

[...]  Por  ser  um  construto  sociocultural  e  nunca  uma
variedade  linguística  real,  a  norma-padrão  da  língua  é
reconhecida  pelos  falantes,  mas  nunca  totalmente
conhecida por eles. O caráter eminentemente anacrônico
do padrão – no nosso caso, elaborado com base nos usos
de escritores portugueses do Romantismo (século XIX) – faz
que ele  seja  antes  de  mais  nada contraintuitivo,  isto  é,
refratário  à  intuição  linguística  do  falante  nativo,  pleno
conhecedor  da  gramática  de  sua  língua,  gramática
intrinsecamente diferente das regras prescritas no padrão.
Essas  regras  prescrevem,  sempre,  como  únicas  formas
“corretas”,  precisamente os usos menos comuns,  menos
habituais,  menos  normais.  O  exemplo  “eu  conheço  ele
muito  bem”  comprova  isso:  enquanto  a  gramática
normativa só aceita os pronomes oblíquos o/a/os/as para a
retomada de objeto direto, a realidade dos usos comprova
que  esses  clíticos  são  de  uso  raríssimo,  enquanto  os
pronomes  ele/ela/eles/elas  e  a  anáfora-zero  (quando os
pronomes podem ser inferidos pragmaticamente) são, de
fato,  as  estratégias  anafóricas  privilegiadas por  todos os
brasileiros. [...]

(Adaptado de: BAGNO, M. Norma linguística, hibridismo &
t r a d u ç ã o .  D i s p o n í v e l  e m :
periodicos.unb.br/index.php/traduzires/article/download/6
652/5368)

QUESTÃO 25.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) O texto afirma que a norma-padrão é totalmente
conhecida pelos falantes da língua portuguesa.

b) O texto mostra que o padrão estabelecido pela gramática
possui um caráter hodierno, inspirado nos usos reais da
língua nos mais variados contextos de interação humana.

c) De acordo com o texto, a norma-padrão é fruto de uma
relação estabelecida apenas nas estruturas da mente
humana.

d) De acordo com o texto, os falantes reconhecem a norma-
padrão do idioma, mas ela nunca é completamente
conhecida por eles. Além disso, as regras do padrão
linguístico prescrevem, sempre, como únicas formas
“corretas”, precisamente os usos menos comuns, menos
habituais, menos normais.

e) Segundo o texto, a norma-padrão prescreve as formas
“corretas” de uso da língua, que estão fundamentadas
nos usos mais corriqueiros feitos pelos falantes
atualmente.

QUESTÃO 26.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) No trecho: “O caráter eminentemente anacrônico”, a
palavra “caráter” é um verbo de segunda conjugação.

b) No trecho: “a realidade dos usos”, a palavra “realidade” é
um verbo.

c) No trecho: “a realidade dos usos”, a palavra “realidade”
atua como pronome relativo.

d) No trecho: “Por ser um construto sociocultural”, a palavra
“construto” é um substantivo.

e) No trecho: “a gramática normativa”, o vocábulo
“gramática” é um adjetivo que caracteriza o termo
“normativa”.

QUESTÃO 27.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) No trecho: “enquanto a gramática normativa só aceita os
pronomes oblíquos o/a/os/as...”, o verbo “aceitar” se
encontra no modo imperativo e sugere uma ordem.

b) No trecho: “que ele seja antes de mais nada...”, o verbo
“ser” está conjugado no modo indicativo.

c) No fragmento: “a norma-padrão da língua é reconhecida
pelos falantes...”, existe um verbo de ligação.

d) No fragmento: “Essas regras prescrevem...”, o verbo
“prescrever” é de ligação.

e) No trecho: “que ele seja antes de mais nada...”, o verbo
“ser” se apresenta na forma nominal gerúndio.

QUESTÃO 28.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) No exemplo discutido no texto: “eu conheço ele muito
bem”, o pronome “ele” é considerado pela gramática
normativa como sendo do caso reto, mas atua, no
contexto, com a função de pronome indefinido.

b) No exemplo discutido no texto: “eu conheço ele muito
bem”, o pronome “eu” é considerado pela gramática
normativa como sendo demonstrativo.

c) No exemplo discutido no texto: “eu conheço ele muito
bem”, o pronome “ele” é considerado pela gramática
normativa como sendo do caso reto, mas atua, no
contexto, com a função de pronome relativo.

d) No exemplo mostrado no texto: “eu conheço ele muito
bem”, o pronome “ele” é considerado pela gramática
normativa como sendo do caso oblíquo, mas atua, no
contexto, com a função de pronome relativo.
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e) No exemplo discutido no texto: “eu conheço ele muito
bem”, o pronome “eu” é considerado pela gramática
normativa como sendo do caso reto.

QUESTÃO 29.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) Em: “as estratégias anafóricas”, o vocábulo “anafóricas” é
um verbo de ligação.

b) No fragmento: “para a retomada de objeto direto”, a
palavra “retomada” pode ser classificada como um
substantivo.

c) No fragmento: “comprova isso”, a palavra “isso” é um
adjetivo.

d) No trecho: “é reconhecida pelos falantes”, a palavra
“reconhecida” é um pronome relativo.

e) No fragmento: “que esses clíticos são de uso raríssimo”, a
palavra “que” é um pronome relativo.

QUESTÃO 30.
Com  base  no  texto  'NORMA  LINGUÍSTICA,  HIBRIDISMO  e
TRADUÇÃO', marque a opção CORRETA

a) O pronome “eles”, do trecho: “... conhecida por eles...”,
faz referência à palavra “falantes”.

b) O pronome “eles”, do trecho: “... conhecida por eles...”,
faz referência à norma-padrão.

c) O pronome “essas”, do trecho: “Essas regras
prescrevem...”, retoma a expressão “os falantes”.

d) O pronome “eles”, do trecho: “... conhecida por eles...”,
faz referência à expressão “variedade linguística”.

e) O pronome “ele”, do fragmento: “... faz que ele seja...”,
retoma a palavra “Romantismo”.
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RASCUNHO


