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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. 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.

este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão 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 o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes 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 telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

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 nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

1 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma operação de crédito não deve ser escriturada de modo a
evidenciar a variação da dívida pública no período.

b) O Balanço Patrimonial demonstra a situação estática dos bens
de uma entidade num determinado período.

c)  A  função  administrativa  de  organização  preocupa-se  com a
realização de ações ineficientes.

d)  Os  direitos  adquiridos  com  recursos  públicos  compõem  o
passivo da entidade.

e) A gestão por resultados dispensa a definição de metas, métricas
ou objetivos.

2 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  Passivo  Não  Circulante  está  compreendido  no  Balanço
Patrimonial.

b) O conceito de ente da federação não inclui os municípios.

c) A administração financeira e orçamentária limita-se a gerenciar
os níveis de estoque da organização.

d)  A  escrituração das contas públicas  não deve observar  se  a
disponibilidade de caixa constará de registro próprio.

e)  A  demonstração  do  resultado  do  exercício  (DRE)  não  deve
discriminar o lucro ou prejuízo líquido do exercício.

3 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O gerenciamento de processos organizacionais busca aumentar
os custos e reduzir a qualidade dos serviços prestados.

b) Os bens adquiridos com recursos públicos compõem o passivo
da entidade.

c) Os créditos adicionais suplementares são destinados ao reforço
de dotação orçamentária.

d)  A  demonstração  do  resultado  do  exercício  (DRE)  não  deve
discriminar despesas administrativas.

e)  Os  direitos  formados  com  recursos  públicos  compõem  o
passivo da entidade.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
moralidade.

b)  A  OSHAS  18001  consiste  em  uma  sér ie  de  normas
especializadas apenas na preservação do meio ambiente.

c) É vedado ao auditor solicitar ou receber do auditado qualquer
vantagem para aplicação ilícita.

d) A função de planejamento é responsável por definir processos e
métodos contrários ao princípio da legalidade.

e)  O  conceito  de  ente  da  federação  refere-se  aos  municípios,
apenas.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  administração  pública  preocupa-se  com  a  gestão  do
patrimônio particular de pessoas físicas.

b) O Passivo é a parte do balanço que representa as fontes ou
proveniências dos valores que se acham espelhados no Ativo.

c) É permitido ao contador exercer atividades ilícitas.

d)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
razoabilidade.

e) A dívida pública consolidada é o somatório de obrigações do
ente público perante seus fornecedores de serviços, apenas.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A administração de materiais preocupa-se exclusivamente com
a definição de um plano de cargos na organização.

b)  Uma  operação  de  crédito  é  o  valor  global  das  despesas
previdenciárias da organização, apenas.

c) O Balanço Patrimonial indica o valor do patrimônio líquido num
determinado período.

d) O balanço patrimonial é composto pelo passivo, exclusivamente.

e) O gerenciamento do tempo em projetos tem por objetivo reduzir
a probabilidade de cumprir um prazo estabelecido.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O ativo realizável  a longo prazo representa a soma do ativo
circulante com o patrimônio líquido.

b) Uma operação de crédito representa o valor global dos bens e
serviços do ente público, exclusivamente.

c) O ativo circulante está compreendido no Balanço Patrimonial.

d) Em contabilidade, o termo "intangível" aplica-se apenas a bens
que possuem representação física.

e) A dívida pública consolidada é o somatório do patrimônio líquido
do ente público, exclusivamente.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  Ativo  Não  Circulante  está  compreendido  no  Balanço
Patrimonial.

b)  O  orçamento  deve,  obrigatoriamente,  ter  modificações  nas
dotações no decorrer do exercício.

c) O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma
incompatível com o plano plurianual.

d) O gerenciamento da qualidade busca reduzir a conformidade
dos processos com o planejamento.

e) O ativo circulante compreende os bens que apenas poderão ser
liquidados após cinco anos.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Na demonstração do resultado do exercício (DRE) não devem
ser computados os rendimentos ganhos no período.

b) Para atender à despesa para a qual haja dotação específica, é
obrigatório utilizar o crédito adicional especial.

c) O conceito de ente da federação não inclui o Distrito Federal.

d)  É  vedado ao  auditor  praticar,  no  exercício  da  profissão,  ato
definido como crime ou contravenção.

e)  A  dívida  pública  consolidada é  o  valor  global  das  despesas
previdenciárias da organização, apenas.

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) As demonstrações contábeis de entidades públicas não devem
compreender as transações de órgãos da administração direta.

b)  Em  contabilidade,  o  termo  "intangível"  aplica-se  apenas  a
móveis, máquinas e computadores.

c)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
motivação.

d) A insuficiência da dotação original é um fator de motivação para
a possível adoção de créditos adicionais.

e)  O Patrimônio Líquido é  calculado através da divisão entre  o
passivo e o ativo.
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11 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  objetivo  da  ISO  14001  é  melhorar  o  desempenho  da
organização nos processos de atendimento ao cliente.

b) Em administração, a escola das relações humanas estimula a
ineficiência entre os membros da equipe.

c) As contas patrimoniais constam no balanço patrimonial.

d) Uma operação de crédito não deve ser escriturada de modo a
evidenciar o montante da dívida pública no período.

e) O histograma é uma ferramenta utilizada para comunicar os
diversos objetivos estratégicos da organização.

12 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O passivo circulante está compreendido no Balanço Patrimonial.

b)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
segurança jurídica.

c) O ativo realizável a longo prazo é calculado através da soma
entre o passivo circulante e o ativo permanente.

d)  O  Patrimônio  Líquido  representa  a  soma  entre  o  ativo  e  o
passivo.

e) O Balanced Scorecard é um diagrama utilizado para o controle
de variações em processos operacionais.

13 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Os bens formados com recursos públicos compõem o passivo
da entidade.

b) O termo "imobilizado" refere-se ao grupo de contas que reúne as
imobilizações no sistema de classificação patrimonial.

c)  É  permitido  ao  contador  realizar  ato  contrário  à  legislação
vigente.

d)  A dívida pública consolidada é a diferença entre o ativo e o
passivo de uma entidade, apenas.

e) Uma operação de crédito é o somatório de obrigações do ente
público perante seus fornecedores, apenas.

14 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  gestão  de  projetos  refere-se  ao  conjunto  de  ações  que
reduzem a eficiência dos projetos organizacionais.

b)  Os  direitos  mantidos  com  recursos  públicos  compõem  o
passivo da entidade.

c)  O ciclo PDCA pode ser usado exclusivamente para a gestão
estratégica da organização.

d) O Passivo Circulante compreende as obrigações pendentes ou
em circulação, exigíveis até o término do exercício seguinte.

e) A dívida pública consolidada é o montante total das obrigações
financeiras do ente municipal, apurado com duplicidade.

15 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O ativo realizável a longo prazo representa as obrigações com
disponibilidade imediata, como despesas com fornecedores.

b) O planejamento é um processo que precede o início da execução
do trabalho do auditor.

c)  O  balanço  patrimonial  demonstra  apenas  os  bens  da
organização.

d) O conceito de planejamento estratégico não possui relação com
as ações de longo prazo.

e) Os bens mantidos com recursos públicos compõem o passivo
da entidade.

16 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
legalidade.

b) A teoria dos sistemas, em administração, defende que a gestão
estratégica deve ser abolida das organizações.

c) O Ativo representa o conjunto de bens e direitos tangíveis, ou
não tangíveis, da entidade.

d) A qualidade no serviço público não está relacionada com o nível
de atendimento prestado pelos servidores.

e) A solicitação de crédito adicional ao orçamento não deve conter
qualquer exposição circunstanciada que a justifique.

17 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
eficiência.

b)  À  função  administrativa  de  controle  é  vedado  mensurar
resultados.

c) Na contabilidade pública, o conceito de patrimônio relaciona-se
com bens e direitos.

d) A lei orçamentária anual deve ser contrária ao interesse público.

e) O balanço patrimonial é a representação gráfica da estrutura
hierárquica da organização.

18 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedado, na escrituração das contas públicas,  o registro da
despesa segundo o regime de competência.

b) A dívida pública consolidada representa o valor global dos bens
e serviços do ente público, exclusivamente.

c) A teoria comportamental da administração nega a relação entre
aspectos psicológicos e a gestão organizacional.

d) O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o
término do exercício seguinte.

e)  A  tramitação  do  processo  orçamentário  ocorre  no  exercício
posterior à sua execução.

19 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  Ativo  Realizável  a  Longo  Prazo  compreende  valores
conversíveis  em  dinheiro  somente  no  prazo  de  mais  de  um
exercício.

b) O Patrimônio Líquido é calculado através da divisão entre o ativo
e o passivo.

c) O balanço patrimonial é composto pelo ativo, exclusivamente.

d) Uma operação de crédito é o somatório do patrimônio líquido do
ente público, exclusivamente.

e) Uma operação de crédito é a diferença entre o ativo e o passivo
de uma entidade, apenas.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
finalidade.

b) O patrimônio líquido está compreendido no Balanço Patrimonial.

c) O gerenciamento de recursos humanos não possui relação com
a melhoria da produtividade da equipe.

d) O ativo realizável a longo prazo representa os valores que se
converteram em moeda no exercício anterior.

e) A teoria burocrática da administração é contrária à definição de
padrões e métodos de trabalho e controle.
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21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Para a teoria clássica da administração, o gestor não deve estar
envolvido em atividades de planejamento organizacional.

b) O balanço patrimonial oculta a situação patrimonial da entidade.

c)  A  demonstração  do  resultado  do  exercício  (DRE)  não  deve
discriminar despesas operacionais.

d) Na perspectiva da contabilidade pública, o patrimônio deve gerar
benefícios futuros para a entidade e a sociedade.

e) O conceito de ente da federação refere-se ao Distrito Federal,
apenas.

22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  orçamentária  anual  deve  ser  contrária  ao  princípio  da
proporcionalidade.

b) A função administrativa de direção refere-se à necessidade de
impor barreiras às comunicações organizacionais.

c) Na demonstração do resultado do exercício (DRE) não deve ser
computada a receita auferida no período.

d) O conceito de ente da federação não inclui os estados.

e)  É  vedado  ao  auditor  prejudicar,  culposa  ou  dolosamente,
interesse confiado à sua responsabilidade profissional.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O Passivo é o conjunto de dívidas ou de obrigações.

b) A ISO 9001 tem por objetivo definir padrões de nomenclatura de
relatórios contábeis previstos na lei 8.666/93.

c) A receita corrente líquida compreende o somatório das receitas
tributárias sem deduções de qualquer natureza.

d) A administração por objetivos é um conjunto de técnicas para a
gestão de rotinas operacionais na organização, apenas.

e) Em administração, a escola das relações humanas estimula a
ilegalidade na organização.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O Patrimônio Líquido é calculado através da multiplicação entre
o passivo e o ativo.

b)  O  balanço  patrimonial  é  composto  pelo  patrimônio  líquido,
exclusivamente.

c)  O  balanço  patrimonial  demonstra  apenas  as  obrigações  da
organização.

d)  O  Balanço  Patrimonial  demonstra  a  situação  estática  dos
direitos de uma entidade num determinado período.

e) A dívida pública mobiliária é a soma entre o ativo circulante e o
passivo realizável a longo prazo do ente público.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  demonstração  do  resultado  do  exercício  (DRE)  não  deve
discriminar despesas financeiras.

b) O Ativo Não Circulante são os direitos realizáveis após o término
do exercício seguinte.

c) A teoria contingencial da administração determina que o gestor
público deve negar-se a cumprir a legislação vigente.

d) O conceito de ente da federação refere-se aos estados, apenas.

e)  Uma empresa  estatal  dependente  é  uma entidade  sem fins
lucrativos controlada por um empreendedor individual.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

26 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Maria investiu R$ 3.560 em abril e R$ 4.870 em maio, então
ela acumulou mais de R$ 8 mil no período.

b) Se um prêmio de R$ 915 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 208.

c) Se um prêmio de R$ 500 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d) Se uma galinha pôs 3 ovos no 1º dia, 5 ovos no 2º dia e 4 ovos
no 3º dia, então ela pôs, em média, 6 ovos por dia.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  33cm  terá  uma  área  igual  a
155cm².

27 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  prêmio  de  R$  830  for  dividido  igualmente  entre  10
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 133.

b) A quantia de R$ 1.000, investida à taxa de 5% ao mês, em juros
simples, durante 1 mês, renderá R$ 500 no período.

c)  Se  um  prêmio  de  R$  750  for  dividido  igualmente  entre  15
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d)  Se  um  prêmio  de  R$  950  for  dividido  igualmente  entre  19
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 154.

e)  João possuía 3.244 camisas em sua loja.  Após adquirir  877
peças, passará a ter mais de 4.050 itens em seu estoque.

28 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma sala de 40 alunos há 10 estudantes com camisa azul, o
que representa 3/5 do total de presentes.

b)  Se  um  prêmio  de  R$  880  for  dividido  igualmente  entre  16
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 135.

c) Um quadrado com aresta de 7cm terá uma área igual a 63cm².

d)  Se  um  prêmio  de  R$  990  for  dividido  igualmente  entre  11
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 145.

e) Se 1L de suco custa R$ 6,32, então 20L dessa bebida custarão
mais de R$ 118.

29 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  17cm  terá  uma  área  igual  a
323cm².

b) Após um desconto de R$ 12 mil sobre o preço inicial de R$ 60
mil de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 48 mil.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  25cm  terá  uma  área  igual  a
675cm².

d) Em uma sala de 50 alunos há 20 estudantes com camisa rosa, o
que representa 12% do total de presentes.

e) Um quadrado com aresta de 9cm terá uma área igual a 99cm².

30 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  37cm  terá  uma  área  igual  a
443cm².

b) Se 1L de gasolina custa R$ 3,12, então 43L desse combustível
custarão mais de R$ 100.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  13cm  terá  uma  área  igual  a
195cm².

d) Após um desconto de R$ 4 mil sobre o preço inicial de R$ 32 mil
de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 36 mil.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  29cm  terá  uma  área  igual  a
899cm².
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31 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura impedir a construção de
uma sociedade sem preconceitos.

b) O direito ao bem-estar é negado pela Constituição Federal de
1988.

c) A cidadania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

d) A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção
de uma sociedade sem preconceitos.

e) A soberania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

32 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à igualdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos individuais.

c)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  o
antissemitismo.

d) A dignidade da pessoa humana não é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à cor.

33 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à liberdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura negar a construção de
uma sociedade pluralista.

c) A Constituição Federal de 1988 procura impedir o exercício dos
direitos individuais.

d) A Constituição de 1988 procura atrapalhar as ações voltadas à
solução pacífica das controvérsias.

e) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos sociais.

34 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O Legislativo é um dos poderes da União.

b)  O  direito  ao  desenvolvimento  é  contrário  aos  princípios  da
Constituição Federal de 1988.

c)  A  Constituição  Federal  de  1988  procura  desvalorizar  a
construção de uma sociedade fraterna.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à raça.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados ao sexo.

35 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura barrar a construção de
uma sociedade fundada na harmonia social.

b) O direito à segurança é proibido pela Constituição Federal de
1988.

c) O direito à justiça é negado pela Constituição Federal de 1988.

d) A Constituição Federal de 1988 procura vedar a construção de
uma sociedade comprometida, na ordem interna, com a solução
pacífica das controvérsias.

e)  A  dignidade  da  pessoa  humana é  um dos  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

Bitcoin

Em 2017,  o bitcoin assombrou o mundo com uma ascensão
meteórica − quando passou de uma cotação de menos de 400
dólares (1.550 reais) para perto de 19.000 (73.000 reais) − e hoje
só vem dando desgosto para quem investiu nela. Se não houver
nenhuma surpresa, 2019 passará para a cripto-história como o
ano que impôs um limite intransponível às moedas digitais. O
bitcoin está agora 80% abaixo do nível máximo alcançado em

dezembro de 2017, segundo a página Coindesk.
Fonte: elpais.com (com adaptações).

36 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A notícia em questão afirma que o bitcoin deve apresentar um
crescimento expressivo na sua cotação nos próximos 3 anos.

b) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior ao nível
máximo alcançado em 2017.

c) O autor afirma que o bitcoin apresentou uma queda superior a
50% na sua cotação em relação ao nível máximo alcançado em
2017.

d)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
literário.

e) Em dezembro de 2017, o bitcoin atingiu o menor valor em sua
cotação até hoje.

37 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma marca de
roupas masculinas.

b) O texto em questão é injuntivo, pois está pautado na explicação
de um método.

c) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 73.000
reais.

d) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 19.000
dólares.

e) O texto refere-se a um tema de economia, relacionado a moedas
digitais.

38 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  Atualmente,  o  bitcoin apresenta uma cotação inferior  àquela
alcançada em 2017.

b) O texto apresentado traz um procedimento para realizar algo,
como uma receita de bolo.

c) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 19.000 dólares em 2019,
de acordo com o texto.

d) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 73.000 reais em 2019,
de acordo com o texto.

e) O texto "Bitcoin" visa, sobretudo, instruir, explicar e convencer o
leitor sobre a opinião de um grupo político.

39 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma variação do
vírus da gripe.

b)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
musical.

c) O texto "Bitcoin" pode ser classificado como uma poesia, pois
apresenta versos metrificados.

d) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a um novo
modelo de telefone celular.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma moeda
digital.

40 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto "Bitcoin" tenta convencer o leitor a comprar um produto,
como em uma ação publicitária.

b) Em 2017, o bitcoin apresentou um crescimento expressivo na
sua cotação.

c)  O  texto  afirma  que  o  termo  "bitcoin"  refere-se  a  um  grupo
musical.

d) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a um modelo de
automóvel.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma nova
rede social.
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