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NÍVEL MÉDIO

CARGO 200: ANALISTA CONTÁBIL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinqüenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma prova de redação e uma folha rascunho.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3. O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da prova de redação expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. 
Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua redação, verifique imediatamente se o número de 
seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

7. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro 
do candidato.

8. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

9. A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.

11. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

12. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e 

deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES CHAVE DE SEGURANÇA:
A N C 1 1  5

• 16/09/2013 - A partir das 15h (horário de Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a
anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 5, leia 0 texto abaixo.

Mãe

(Crônico dedicado 00 Dia das Mães, 
embora com o final inadequado, ainda que autêntico)

Rubem Braga

0 menino e seu amiguinho brincavam nas primeiras espumas; 
0 pai fumava um cigarro na praia, batendo papo com um 
amigo. E o mundo era inocente, na manhã de sol.
Foi então que chegou a Mãe (esta crônica é modesta 
contribuição ao Dia das Mães), muito elegante em seu short, e 
mais ainda em seu maiô. Trouxe óculos escuros, uma esteirinha 
para se esticar, óleo para a pele, revista para ler, pente para se 
pentear — e trouxe seu coração de Mãe que imediatamente se 
pôs aflito achando que o menino estava muito longe e 0 mar 
estava muito forte.
Depois de fingir três vezes não ouvir seu nome gritado pelo pai, 
o garoto saiu do mar resmungando, mas logo voltou a se 
interessar pela alegria da vida, batendo bola com o amigo. 
Então a Mãe começou a folhear a revista mundana — "que 
vestido horroroso o da Marieta neste coquetel" — "que 
presente de casamento vamos dar à Lúcia? tem de ser uma 
coisa boa" — e outros pequenos assuntos sociais foram 
aflorados numa conversa preguiçosa. Mas de repente:

— Cadê Joãozinho?

O outro menino, interpelado, informou que Joãozinho tinha ido 
em casa apanhar uma bola maior.

— Meu Deus, esse menino atravessando a rua sozinho! Vai lá, 
João, para atravessar com ele, pelo menos na volta!

O pai (fica em minúscula; o Dia é da Mãe) achou que não era 
preciso:

— O menino tem OITO anos, Maria!

— OITO anos, não, oito anos, uma criança. Se todo dia morre 
gente grande atropelada, que dirá um menino distraído como 
esse!

E erguendo-se olhava os carros que passavam, todos guiados 
por assassinos (em potencial) de seu filhinho.

— Bem, eu vou lá só para você não ficar assustada.

Talvez a sombra do medo tivesse ganho também o coração do 
pai; mas quando ele se levantou e calçou a alpercata para 
atravessar os vinte metros de areia fofa e escaldante que o 
separavam da calçada, o garoto apareceu correndo 
alegremente com uma bola vermelha na mão, e a paz voltou a 
reinar sobre a face da praia.
Agora o amigo do casal estava contando pequenos escândalos 
de uma festa a que fora na véspera, e o casal ouvia, muito 
interessado — "mas a Niquinha com o coronel? não é 
possível!" — quando a Mãe se ergueu de repente:

— E o Joãozinho?

Os três olharam em todas as direções, sem resultado. O 
marido, muito calmo — "deve estar por aí", a Mãe 
gradativamente nervosa — "mas por aí, onde?" — o amigo 
otimista, mas levemente apreensivo. Havia cinco ou seis 
meninos dentro da água, nenhum era o Joãozinho. Na areia 
havia outros. Um deles, de costas, cavava um buraco com as 
mãos, longe.

— Joãozinho!

O pai levantou-se, foi lá, não era. Mas conseguiu encontrar o 
amigo do filho e perguntou por ele.

— Não sei, eu estava catando conchas, ele estava catando 
comigo, depois ele sumiu.

A Mãe, que viera correndo, interpelou novamente o amigo do 
filho. "Mas sumiu como? para onde? entrou na água? não 
sabe? mas que menino pateta!" O garoto, com cara de bobo, e 
assustado com o interrogatório, se afastava, mas a Mãe foi 
segurá-lo pelo braço: "Mas diga, menino, ele entrou no mar? 
como é que você não viu, você não estava com ele? hein? ele 
entrou no mar?".

— Acho que entrou... ou então foi-se embora.

De pé, lábios trêmulos, a Mãe olhava para um lado e outro, 
apertando bem os olhos míopes para examinar todas as 
crianças em volta. Todos os meninos de oito anos se parecem 
na praia, com seus corpinhos queimados e suas cabecinhas 
castanhas. E como ela queria que cada um fosse seu filho, 
durante um segundo cada um daqueles meninos era 0 seu 
filho, exatamente ele, enfim — mas um gesto, um pequeno 
movimento de cabeça, e deixava de ser. Correu para um lado e 
outro. De súbito ficou parada olhando o mar, olhando com 
tanto ódio e medo (lembrava-se muito bem da história 
acontecida dois a três anos antes, um menino estava na praia 
com os pais, eles se distraíram um instante, o menino estava 
brincando no rasinho, o mar o levou, o corpinho só apareceu 
cinco dias depois, aqui nesta praia mesmo!) — deu um grito 
para as ondas e espumas — "Joãozinho!".
Banhistas distraídos foram interrogados — se viram algum 
menino entrando no mar — o pai e o amigo partiram para um 
lado e outro da praia, a Mãe ficou ali, trêmula, nada mais existia 
para ela, sua casa e família, o marido, os bailes, os Nunes, tudo 
era ridículo e odioso, toda essa gente estúpida na praia que não 
sabia de seu filho, todos eram culpados — "Joãozinho!" — ela 
mesma não tinha mais nome nem era mulher, era um bicho 
ferido, trêmulo, mas terrível, traído no mais essencial de seu 
ser, cheia de pânico e de ódio, capaz de tudo — "Joãozinho!" — 
ele apareceu bem perto, trazendo na mão um sorvete que fora 
comprar. Quase jogou longe o sorvete do menino com um 
tapa, mandou que ele ficasse sentado ali, se saísse um passo 
iria ver, ia apanhar muito, menino desgraçado!
O pai e o amigo voltaram a sentar, o menino riscava a areia 
com o dedo grande do pé, e quando sentiu que a tempestade 
estava passando fez o comentário em voz baixa, a cabeça 
curva, mas os olhos erguidos na direção dos pais:

— Mãe é chaaata...
Maio, 1953

(http://www. releituros. com/rubembrago_moe. asp)

CHAVE DE SEGURANÇA: A N C 1 1  5 2
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QUESTÃO 1
Levando-se em conta a leitura de toda a crônica de Rubem
Braga, é possível dizer que o trecho "E o mundo era
inocente, na manhã de sol" transmite a ideia de que:

(A) O período matutino, por excelência, é o que carrega 
uma atmosfera de inocência.

(B) Tudo estava transcorrendo tranquilamente até a 
chegada da Mãe, que, com suas preocupações 
tipicamente maternas, gerou tumulto.

(C) Em tempos remotos, as manhãs de sol costumavam ser 
"inocentes", o que teria findado com a violência dos 
dias atuais.

(D) Há um cunho moralista na crônica, ao se considerar a 
abordagem da noção de inocência, que se contrapõe, 
ao longo da crônica, à ideia de pecado.

(E) O planeta Terra, de maneira geral, estava repleto de 
paz, o que fica evidenciado pelo uso da palavra 
"inocente".

QUESTÃO 2
A expressão "hein?", presente no fragmento "como é que 
você não viu, você não estava com ele? hein?", está 
exercendo qual função da linguagem?

(A) Função referencial.
(B) Função metalinguística.
(C) Função conativa.
(D) Função fática.
(E) Função poética.

QUESTÃO 3
Em "... ou então foi-se embora", o pronome "se", em 
destaque, está funcionando como:

(A) Partícula expletiva.
(B) Partícula apassivadora.
(C) índice de indeterminação do sujeito.
(D) Pronome reflexivo.
(E) Partícula integrante do verbo.

QUESTÃO 4
A oração que está sublinhada em "A Mãe, que viera 
correndo" é classificada como:

(A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
(B) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
(C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
(D) Oração Coordenada Sindética Explicativa.
(E) Oração Coordenada Assindética.

QUESTÃO 5
A palavra "interrogatório" é acentuada pelo mesmo motivo 
de:

(A) Currículo.
(B) Automóvel.
(C) Armazém.
(D) Mártir.
(E) Persistência.

Para responder às questões de 6 a 10, leia a charge a seguir.

(http://miniplif.no.comunidades.net/index.php?pagina=galerici)

QUESTÃO 6
A respeito da charge apresentada, afirma-se que:

I. O humor é construído, em grande parte, por causa do
duplo sentido que a palavra "limpo" possui nesse
contexto.

II. Se não houvesse a gravura e só se pudessem ler as falas, 
o sentido total da charge não seria prejudicado.

III. O título do texto não contribui, de maneira significativa, 
para se entender a mensagem.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I.
(B) somente II.
(C) somente I e III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 7
Sobre a palavra "esses", presente na primeira fala, pode-se
dizer que:

(A) É um pronome pessoal oblíquo átono e faz referência 
aos bebês que estão "limpos".

(B) É um pronome demonstrativo e seu uso está correto de 
acordo com a norma padrão da língua.

(C) É um pronome demonstrativo e seu uso está incorreto, 
de acordo com a norma padrão da língua. Dever-se-ia 
usar, em seu lugar, "estes".

(D) É um pronome demonstrativo e está exercendo, 
corretamente, a função anafórica, ou seja, está fazendo 
referência a algo que está próximo da pessoa que fala.

(E) É um pronome indefinido, pois não se sabe ao certo a 
que ou a quem se faz referência.

TnOtoArET

CHAVE DE SEGURANÇA: A N C 1 1  5 3
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QUESTÃO 8
Sobre o "tão", constante na fala de um dos policiais, afirma- 
se que:

I. É uma maneira coloquial de se pronunciar a forma 
verbal "estão".

II. É um advérbio de intensidade.
. Seu sujeito é o pronome "esses".

Está correto o que se afirma em

(A) somente I.
(B) somente II.
(C) somente I e III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 9
Se a fala contida no segundo balão ("Sorte sua!") fosse 
reescrita e passasse a ser "A sorte é sua!", o pronome 
possessivo exerceria qual função sintática?

(A) Complemento nominal.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Predicativo do sujeito.
(D) Predicativo do objeto.
(E) Predicado verbal.

QUESTÃO 10
Pode-se dizer que o ponto de vista mais significativo 
expresso na charge é o de que:

(A) Os policiais, em geral, não possuem boas maneiras ao 
lidar com pessoas que estão sendo revistadas.

(B) É muito difícil cuidar de bebês, o que fica evidenciado 
pela "falta de jeito" do policial.

(C) A redução da maioridade penal é a melhor solução para 
se combater crimes, considerando a leveza com a qual o 
tema é tratado na tirinha.

(D) A redução da maioridade penal não é a melhor solução 
para se combater crimes, tendo em vista que esse tema 
está sendo ridicularizado pelo cartunista.

(E) Não há um ponto de vista significativo sendo expresso. 
Apenas se quis fazer humor com o inusitado da 
situação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
João sacou dinheiro em caixas eletrônicos de 3 bancos 
diferentes (Bl, B2 e B3), sendo a mesma quantidade de 
notas e o mesmo valor em cada banco. Uma das notas que 
João sacou nessas operações era falsa. O banco B l afirmou 
que a probabilidade de uma nota sacada de seu caixa 
eletrônico ser falsa é de 0,1%. O banco B2 afirmou que essa 
probabilidade para ele era de 0,05% e o banco B3 disse que 
essa probabilidade era de 0,15%. Qual a probabilidade de 
essa nota ter vindo do banco B2?

(A) 40%
(B) 45%
(C) 50%
(D) 55%
(E) 60%

QUESTÃO 12
Ao adquirir um determinado produto, o cliente é informado 
de que, caso faça uma reclamação formal sobre um produto, 
um processo interno será aberto e o Departamento de 
Qualidade será acionado. Nesse caso, pode-se concluir que:

(A) A existência de uma reclamação formal de um cliente 
sobre um produto é uma condição necessária para que 
o Departamento de Qualidade seja acionado.

(B) Se há um processo interno, então, um cliente fez uma 
reclamação formal.

(C) Se não houver nenhuma reclamação formal por parte 
de um cliente, então, nenhum processo interno poderá 
ser aberto.

(D) A existência de uma reclamação formal por parte de um 
cliente é uma condição suficiente para que o 
Departamento de Qualidade seja acionado.

(E) A abertura de um processo interno é uma condição 
necessária e suficiente para que o Departamento de 
Qualidade seja acionado.

QUESTÃO 13
Numa empresa existem 2 departamentos, D l e D2. No 
departamento D l trabalham 18 funcionários no total, e no 
D2 trabalham 21 funcionários ao todo. Sabendo-se que 5 
funcionários atuam nos dois departamentos, qual a 
quantidade de funcionários da empresa?

(A) 34
(B) 35
(C) 38
(D) 40
(E) 44

CHAVE DE SEGURANÇA: A N C 1 1  5 4
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QUESTÃO 14
Qual deve ser o próximo valor na seqüência abaixo:

25 102 23 64 21 24 19

(A) 182
(B) 180
(C) 36
(D) 70
(E) 91

QUESTÃO 15
Se 3 pintores produzem 135 quadros por dia, quantos 
pintores a mais serão necessários para produzir 900 quadros 
em 5 dias?

(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 1

QUESTÃO 16
Um pescador pescou um peixe cuja cauda pesava 3 kg. A 
cabeça pesava tanto quanto a cauda mais metade do corpo 
e o corpo pesava tanto quanto a cabeça mais a cauda. O 
peso total do peixe era de:

(A) 18 kg
(B) 19,5 kg
(C) 21 kg (A) 52
(D) 15,5 kg (B) 53
(E) 22,5 kg (C) 55

(D) 56
(E) 57

QUESTÃO 18
Na proposição "Eu estudo, mas não consigo passar na 
prova", o conectivo lógico é:

(A) disjunção exclusiva
(B) conjunção
(C) disjunção inclusiva
(D) condicional
(E) não condicional

QUESTÃO 19
Num quintal há galinhas e porcos, num total de 32 animais e 
92 pés. Então, a quantidade de galinhas é de:

(A) 21
(B) 20
(C) 19
(D) 18
(E) 17

QUESTÃO 20
Qual a área da figura abaixo (em cm )?

3
2

5
3

1
4

8

QUESTÃO 17
Qual o valor da incógnita x na equação abaixo?

4(25x - 40) + y = 80x - 60 + y

(A) 4
(B) 2
(C) 3
(D) 5
(E) -2

CHAVE DE SEGURANÇA: A N C 1 1 5 5



Concurso Público n° 01/2013 -  CRMV-SP I CARGO: ANALISTA CONTÁBIL Instituto QUADRIX

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
O Visualizador XPS é um aplicativo que se pode usar para 
exibir, pesquisar, definir permissões e assinar digitalmente 
documentos salvos no formato XML Paper Specification ou 
simplesmente xps. Esse formato é apresentado pela 
Microsoft como uma alternativa a qual outro formato?

(A) doc.
(B) docx.
(C) txt.
(D) pdf.
(E) psd.

QUESTÃO 22
Ao se compartilhar uma cópia eletrônica de um documento 
do MS Word 2013 com outros usuários, uma boa medida de 
segurança é verificar o documento em busca de dados 
ocultos ou alguma informação pessoal que possa estar 
armazenada no próprio documento ou em suas 
propriedades como metadados. Qual ferramenta, do próprio 
programa, deve ser utilizada?

(A) Mostrar Tudo.
(B) Revisão e Controle.
(C) Restringir Edição.
(D) Proteger Documento.
(E) Inspecionar Documento.

A seguinte planilha, preparada com o programa MS Excel 
2013, deverá ser utilizada para responder à questão 23.

A
B

1 1 3
2 3 7

|

3
4
5
r

QUESTÃO 23
Que valores serão exibidos nas células A3 e B3, 
respectivamente, ao se arrastar a região selecionada uma 
linha abaixo, pela alça de preenchimento?

(A) 1 e 3.
(B) 3 e 7.
(C) 4 e 8.
(D) 4 e 10.
(E) 5 e 11.

QUESTÃO 24
No programa MS Power Point 2013, qual o maior tempo de 
duração de transição entre slides que se pode programar?

(A) 5 segundos.
(B) 10 segundos.
(C) 25 segundos.
(D) 59 segundos.
(E) 1 minuto.

QUESTÃO 25
Pode-se usar uma senha com imagem no Windows 8 e no 
Windows RT para que até mesmo a entrada em um 
computador seja mais pessoal. Como o usuário escolhe a 
imagem e as formas nela, as combinações são infinitas. 
Logo, uma imagem com senha é, na verdade, mais segura 
contra hackers do que uma senha tradicional. Pode-se 
desenhar uma senha com imagem diretamente em uma tela 
sensível ao toque com o dedo ou pode-se usar um mouse 
para desenhar as formas ou gestos. Essa senha é composta 
de quantos gestos?

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

QUESTÃO 26
No calendário, do programa MS Outlook 2013, em uma data 
marcada como compromisso, qual, das seguintes opções, 
não é disponibilizada em Mostrar como?

(A) Disponível.
(B) Trabalhando em Outro lugar.
(C) Ocupado.
(D) Em casa.
(E) Fora do Escritório.

CHAVE DE SEGURANÇA: A N C 1 1  5 6



Concurso Público n° 01/2013 -  CRMV-SP I CARGO: ANALISTA CONTÁBIL Instituto QUADRIX

QUESTÃO 27
Uma rede social, que vem ganhando cada vez mais adeptos, 
propõe que as pessoas possam fazer indagações para 
qualquer usuário que esteja cadastrado na página. Como 
não há um tema para as perguntas, quem possui um perfil 
na rede social está sujeito a receber todos os tipos de 
indagação, e cada usuário pode decidir se deseja responder 
às questões ou não. Assinale a alternativa que exibe o nome 
dessa rede social.

(A) Yahoo Respostas.
(B) Twitter.
(C) Google+.
(D) Facebook.
(E) Ask.fm.

QUESTÃO 28
Qual, dos seguintes tipos de computação nas nuvens, pode 
incluir todos os outros tipos?

(A) SaaS.
(B) PaaS.
(C) DaaS.
(D) laaS.
(E) CaaS.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que faz uma afirmação correta sobre a 
exclusão de uma biblioteca no Windows 8.

(A) Os arquivos e as pastas acessados nela não são excluídos.
(B) Os arquivos e as pastas acessados nela também são 

excluídos.
(C) Somente os arquivos acessados nela não são excluídos.
(D) Somente as pastas acessadas nela não são excluídas.
(E) Somente as pastas acessadas nela são excluídas.

QUESTÃO 30
Para responder a esta questão, sobre o aplicativo Histórico
de Arquivos, do Windows 8, leia cuidadosamente as
afirmações a seguir.

I. Para fazer backup de arquivos, pelo Histórico de 
Arquivos, é necessário configurar uma unidade externa 
para salvar os arquivos e protegê-los contra uma falha 
ou outro problema no computador.

II. O Histórico de Arquivos salva apenas as cópias de 
arquivos que estão em bibliotecas, contatos, favoritos, 
no Microsoft SkyDrive e na área de trabalho. Para se 
fazer backup de arquivos de outro local, estes podem 
ser adicionados a uma das bibliotecas existentes ou se 
criar uma nova biblioteca.

. Para começar automaticamente a fazer backup e a criar 
um histórico dos arquivos, é necessário, primeiro, 
configurar uma unidade de Histórico de Arquivos e 
ativar 0 Histórico de Arquivos.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e II.
(B) somente II e
(C) somente I e
(D) todas.
(E) nenhuma.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 31
De acordo com a Lei n5 5.517, é incorreto afirmar que:

(A) É da competência privativa do médico veterinário a 
direção dos hospitais para animais.

(B) Constitui competência do médico veterinário o exercício 
de atividades ou funções públicas e particulares, 
relacionadas com as pesquisas, o planejamento, a 
direção técnica, o fomento, a orientação e a execução 
dos trabalhos de qualquer natureza relativos à 
produção animal e às indústrias derivadas, inclusive às 
de caça e pesca.

(C) O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 
tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 
profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as 
atividades relativas à profissão de médico-veterinário 
em todo o território nacional, diretamente ou através 
dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(CRMV's).

(D) O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 
compor-se-á de: um presidente, um vice-presidente, um 
secretário-geral, um tesoureiro e mais seis conselheiros, 
eleitos em reunião dos delegados dos Conselhos 
Regionais por escrutínio secreto e maioria absoluta de 
votos, realizando-se tantos escrutínios quantos 
necessários à obtenção desse "quorum".

(E) Constitui competência privativa do médico veterinário o 
exercício de atividades ou funções públicas e 
particulares, relacionadas com a responsabilidade pelas 
fórmulas e preparação de rações para animais e a sua 
fiscalização.

QUESTÃO 32
Considere as seguintes afirmações:

I. As firmas, associações, sociedades, companhias, 
cooperativas, empresas de economia mista e outras 
cuja atividade requer a participação de médico- 
veterinário estão obrigadas no registro nos Conselhos 
de Medicina Veterinária das regiões onde se localizem.

II. Só poderá ter em sua denominação as palavras 
Veterinária ou Veterinário a firma comercial ou 
industrial cuja direção esteja afeta a médico-veterinário.

III. As entidades estatais, paraestatais autárquicas e de 
economia mista que tenham atividade de medicina 
veterinária, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais 
dessa categoria, são obrigadas, sempre que solicitado, a 
fazer prova de que têm a seu serviço profissional 
habilitado.

De acordo com o Decreto n5 64.704, é correto o que se
afirma em:

(A) todas.
(B) somente I e II.
(C) somente II e III.
(D) somente I e III.
(E) nenhuma.
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QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela Lei n5 
8.730, que estabelece a obrigatoriedade da Declaração de 
Bens e Rendas para o exercício de cargos, empregos e 
funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

(A) A declaração de bens e rendas será transcrita em livro 
próprio de cada órgão e assinada pelo declarante.

(B) Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos
constantes dos respectivosvalores de • /vaquisiçao

instrumentos de transferência de propriedade, com 
indicação concomitante de seus valores venais.

(C) Na declaração de bens e rendas serão consignados os 
ônus reais e obrigações do declarante, inclusive de seus 
dependentes, dedutíveis na apuração do patrimônio 
líquido, em cada período, discriminando-se entre os 
credores, se for o caso, a Fazenda Pública, as 
instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, no País e no exterior.

(D) A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da 
União não poderão realizar, em relação às declarações 
de que trata esta lei, troca de dados e informações que 
lhes possam favorecer o desempenho das respectivas 
atribuições legais.

(E) Os Administradores ou responsáveis por bens e valores 
públicos da administração direta, indireta e fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, assim como toda a 
pessoa que, por força da lei, estiver sujeita à prestação 
de contas do Tribunal de Contas da União, são 
obrigados a juntar, à documentação correspondente, 
cópia da declaração de rendimentos e de bens, relativa 
ao período-base da gestão, entregue à repartição 
competente, de conformidade com a legislação do 
Imposto sobre a Renda.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa incorreta, considerando o disposto 
pela Resolução n5 130, que aprova o Código de Processo 
Ético-Profissional.

(A) O Processo Ético-Profissional, sob a forma de autos 
judiciais, terá início com a autuação e conterá as peças 
anexadas por termo, devidamente numeradas e em 
ordem cronológica, rubricadas pela Secretaria, bem 
como os despachos, parecer e decisões exaradas.

(B) O Processo Ético-Profissional é público. Seu julgamento 
far-se-á a portas abertas, sendo permitida a presença 
das partes até a sustentação oral, tão somente.

(C) Nos casos de pequenas infrações, que não venham ao 
conhecimento do Conselho por representação ou 
denúncia, poderá o Presidente convocar o infrator para 
reexaminar a sua atitude, a fim de evitar a repetição da 
falta, evitando ação ética.

(D) Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não 
resultar prejuízo para a acusação ou defesa.

(E) Nenhuma parte poderá arguir nulidade a que tenha 
dado causa.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa incorreta em relação aos 
procedimentos administrativos previstos no Capítulo II da 
Resolução n5 672, que fixa normas de fiscalização de 
procedimentos administrativos, e dá outras providências.

(A) Vencido o prazo para pagamento do Auto de Multa e 
não havendo a quitação, o débito será inscrito na dívida 
ativa e ajuizada a execução fiscal.

(B) Tendo sido lavrado o Auto de Infração, o autuado terá 
30 (trinta) dias, a contar da lavratura do documento, 
para apresentar defesa administrativa ou regularizar 
sua situação perante o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV).

(C) O CRMV notificará o Autuado da decisão transitada em 
julgado do Processo Administrativo e, tendo sido 
mantido o Auto de Infração, encaminhará
concomitantemente pelo
recebimento, o 
recolhimento.

Auto de
correio,
Multa e o

com aviso 
boleto

de
para

(D) O recurso contra o Auto de Multa poderá ser 
apresentado até a data de seu vencimento.

(E) Sendo apresentada defesa contra o Auto de Infração ou 
recurso contra o Auto de Multa, não será suspenso o 
pagamento do Auto de Multa.

QUESTÃO 36
Considere as seguintes definições:

I. É o termo inicial do processo, a qual se inicia com uma 
numeração de protocolo, registrando em livro 
competente, bem como, com o capeamento e reunião 
de peças, tais como: petição, queixa, representação e 
demais documentos.

II. É o termo em que se registra a anexação ao processo, 
mediante prévio despacho do Presidente, Conselheiro 
Instrutor ou Relator, de qualquer documento de 
instrução do processo.

. É o termo em que se registra a reunião de dois ou mais 
processos, mas relacionados entre si, por conexão ou 
dependência.

As definições acima, de acordo com o Código de Processo 
Ético-Profissional (Resolução CFM n5 130), correspondem 
respectivamente a:

(A) Autuação, Juntada, Apensamento.
(B) Assentada, Autuação, Juntada.
(C) Instrução, Autuação, Juntada.
(D) Autuação, Juntada, Instrução.
(E) Assentada, Instrução, Juntada.
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QUESTÃO 37
Prescrição é a extinção do direito ou da obrigação, pela 
inércia de seu exercício em determinado lapso de tempo.

A prescrição do processo disciplinar, regulado pelo Código
de Processo Ético-Disciplinar, ocorre e m _________ da data
em que poderia ser instaurado.

Assinale a alternativa que, de acordo com a Resolução n9 
130, completa corretamente a lacuna acima:

(A) 2 (dois) anos
(B) 5 (cinco) anos
(C) 3 (três) anos
(D) 1 (um) ano
(E) 18 (dezoito) meses.

QUESTÃO 38
De acordo com a Resolução n9 413, que aprova o Código de
Deontologia e de Ética Profissional Zootécnico, é incorreto
afirmar que:

(A) O zootecnista pode encaminhar a serviços gratuitos de 
instituições de assistência técnica, particulares ou 
oficiais, clientes que possuam recursos financeiros 
suficientes, quando disto tiver conhecimento, inclusive 
nos casos de interesse didático ou científico.

(B) O zootecnista não deve formular, diante do interessado, 
críticas aos trabalhos profissionais de colegas ou 
serviços a que estejam vinculados, devendo dirigi-las à 
apreciação das autoridades responsáveis, diretamente 
ou através do CRMV da jurisdição.

(C) O zootecnista não poderá ser perito de cliente seu, nem 
funcionar em perícia de que sejam interessados sua 
família, amigo íntimo ou inimigo e, quando for 
interessado na questão um colega, deverá abstrair-se 
do espírito de classe ou de camaradagem, procurando 
apenas bem servir à justiça.

(D) O zootecnista está obrigado, pela ética, a guardar 
segredo sobre fatos de que tenha conhecimento por ter 
visto, ouvido ou deduzido, no exercício da sua atividade 
profissional.

(E) O zootecnista responde civil e penalmente por atos 
profissionais que, por imperícia, imprudência, 
negligência ou infrações éticas, prejudiquem ao cliente.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela 
Resolução n9 591, que institui e aprova o Regimento Interno 
Padrão (RIP) dos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária (CRMVs).

(A) A correspondência, processos, proposições, defesas, 
recursos, reclamações e demais documentos recebidos 
pelos CRMVs serão protocolizados pelas respectivas 
Secretarias e encaminhados, devidamente instruídos, 
para o competente despacho presidencial.

(B) Em todo e qualquer contrato ou respectivas alterações 
ou rescisões, que envolva a atuação profissional do 
médico veterinário ou do zootecnista, deverá ser aposto 
o visto do Presidente do CRMV da jurisdição, sem ônus 
para as partes.

A Comissão de Tomada de Contas destina-se a emitir 
relatório e voto ao Plenário do CRMV sobre balancetes, 
prestação de contas da Diretoria, proposta e 
reformulação orçamentária e outras medidas que se 
entender necessárias ao desempenho de suas funções.

(D) O Plenário de cada CRMV reunir-se-á em Sessões 
Ordinárias semestrais, mediante calendário anual, 
sendo re-ratificada, em cada Sessão, a data da seguinte.

(E) Os servidores dos CRMVs deverão assumir, por escrito, 
compromisso de manter sigilo absoluto a respeito das 
atividades da Autarquia, sentido amplo e, em particular, 
a respeito dos processos ético-profissionais, sob pena 
de ser considerada falta de natureza grave a infração a 
este compromisso.

QUESTÃO 40
O artigo 59 da Resolução n9 670 estabelece condições para 
funcionamento de Clínicas Veterinárias. De acordo com tal 
artigo, é(são) opcional(is):

(A) Setor de Atendimento.
(B) Setor Cirúrgico.
(C) Setor de Internamento.
(D) Setor de Sustentação.
(E) Equipamentos indispensáveis para secagem e 

esterilização de materiais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41
A equação patrimonial de um balanço compreende em sua 
estrutura tanto o ativo quanto o passivo e o patrimônio 
líquido. Em uma empresa na qual os bens representam 
R$ 50.000,00, as obrigações para com terceiros 
R$ 30.000,00 e os direitos R$ 20.000,00, pode-se afirmar, 
que as obrigações para com os sócios na equação 
patrimonial representam:

(A) Sendo a soma no balanço do lado esquerdo 
R$ 70.000,00 e do lado direito R$ 30.000,00, então o 
patrimônio líquido, que está no lado direito do gráfico, 
representa R$ 40.000,00 positivos.

(B) Sendo a soma dos bens e dos direitos igual a 
R$ 70.000,00 e o passivo circulante somado com o 
passivo não circulante R$ 70.000,00, o patrimônio 
líquido será igual a 0,00 (zero), não importando se 
colocado no lado direito ou esquerdo do gráfico.

(C) Sendo a soma no balanço do lado direito R$ 70.000,00 e 
do lado esquerdo R$ 30.000,00, então o patrimônio 
líquido, que está no lado esquerdo do gráfico, 
representa R$ 40.000,00 negativos.

(D) Sendo os bens R$ 50.000,00 e os direitos 
R$ 20.000,00, então o patrimônio líquido positivo será 
de R$ 70.000,00.

(E) Sendo as obrigações de R$ 30.000,00 do lado esquerdo 
do gráfico, os bens R$ 50.000,00 e os direitos 
R$ 20.000,00 ambos do lado direito, o patrimônio 
líquido negativo será de R$ 40.000,00.
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QUESTÃO 42
Uma determinada empresa, num passado inferior a 12 
meses, contraiu uma obrigação pela aquisição de estoque de 
produtos para revenda no valor de R$ 8.000,00. Na data do 
pagamento, por não possuir recursos suficientes para a 
quitação da dívida, a empresa atrasou 0 pagamento, sendo 
o registro do fato contábil, na data efetiva da quitação, feito 
da seguinte forma: Fornecedor R$ 8.000,00; Despesa com 
juros de mora R$ 500,00 e desembolso de Caixa de 
R$ 8.500,00. A classificação do fato contábil relativo ao 
pagamento em modificativo, permutativo ou misto, bem 
como o saldo final correto, será:

(A) Um fato permutativo, com saldo final de R$ 0,00 (zero) 
na conta de Estoque de produtos para revenda.

(B) Um fato modificativo, com saldo final de R$ 8.500,00 
credor na conta de Fornecedor.

(C) Um fato misto, com saldo final de R$ 0,00 (zero) na 
conta de Fornecedor.

(D) Um fato modificativo, com saldo final de R$ 500,00 
credor na conta de Despesa com juros.

(E) Um fato misto, com saldo final de R$ 8.500,00 devedor 
na conta Caixa.

QUESTÃO 43
O plano de contas é um elenco de rubricas que configura a 
forma e a estrutura qualitativa das peças contábeis de 
qualquer empresa. Sendo assim, uma empresa do setor de 
serviços destinados à saúde animal deve considerar em seu 
elenco de contas, classificadas como sendo todas de ativo 
circulante, quais rubricas?

(A) Impostos municipais a recuperar (após 12 meses), 
Créditos a receber dos diretores e Caixa.

(B) Banco conta movimento, Imóveis de uso próprio e 
Contas a pagar (após 12 meses).

(C) Provisão para perdas com investimentos de longo 
prazo, Provisão para perda em estoque de material 
médico para uso imediato e Aplicação em conta 
poupança.

(D) Capital social, Caixa e Banco aplicações de liquidez 
imediata.

(E) Adiantamento de salário, Contas a receber (até 12 
meses) e Estoque de material médico com validade de 
até 12 meses.

QUESTÃO 44
Os registros das operações contábeis no livro diário geral 
devem ser realizados por partidas dobradas. Essas operações, 
quando classificadas por fórmulas, poderão ser representadas 
por partidas de primeira fórmula, de segunda fórmula, e assim 
por diante. Analise o único lançamento no livro diário onde se 
registrou o Débito em Contas a Receber de R$ 1.000,00 e outro 
Débito: em Caixa de R$ 800,00 com o Crédito em Receita de 
Serviços de R$ 1.800,00. Esse lançamento deve ser considerado 
corretamente como sendo uma:

(A) Partida de 1̂  fórmula.
(B) Partida de fórmula.
(C) Partida de 4  ̂ fórmula.
(D) Partida de 2̂  fórmula.
(E) Partida de 5§ fórmula.

QUESTÃO 45
A Clínica Veterinária "Cão Nosso Ltda." fez as seguintes 
transações comerciais independentes no dia 30.12.XX.: (1) 
compra de material de limpeza a prazo, do fornecedor 1/1/ 
por R$ 300,00 para uso futuro; (2) Recebimento no Caixa de 
uma duplicata, seu único direito junto ao cliente Z no valor 
de R$ 450,00 mais juros de mora de R$ 25,00 sobre tal 
direito. Com base nessas informações, o lançamento correto 
no livro diário (D- débito e C- crédito) será assim registrado:

(A) 1- C: Estoque de material de Limpeza por R$ 300,00 e D:
Fornecedor por R$ 300,00; 2- D: Caixa por
R$ 475,00 e C: Receita com serviços por R$ 450,00 e C: 
Receita com juros de mora por R$ 25,00.

(B) 1- D: Estoque de material de Limpeza por R$ 300,00 e C: 
Caixa por R$ 300,00; 2- D: Caixa por R$ 475,00 e C: 
Duplicatas a receber por R$ 450,00 e C: Despesa com 
juros de mora por R$ 25,00.

(C) 1- D: Despesa com material de Limpeza por R$ 300,00 e 
C: Fornecedor por R$ 300,00; 2- C: Caixa por 
R$ 475,00 e D: Duplicatas a receber por R$ 450,00 e D: 
Receita com juros de mora por R$ 25,00.

(D) 1- D: Estoque de material de Limpeza por R$ 300,00 e C:
Fornecedor por R$ 300,00; 2- D: Caixa por
R$ 475,00 e C: Duplicatas a receber por R$ 450,00 e C: 
Receita com juros de mora por R$ 25,00.

(E) 1- D: Estoque de material de Limpeza por R$ 300,00 e C: 
Clientes por R$ 300,00; 2- C: Caixa por R$ 475,00 e D: 
Duplicatas a receber por R$ 475,00.

QUESTÃO 46
Uma pequena fábrica de ração animal apresenta uma 
amostra do saldo final de suas contas extraídas de seu 
balancete de verificação simples, a saber: Banco conta 
corrente R$ 900,00, Móveis de uso R$ 700,00, Despesas com 
depreciação de móveis R$ 70,00, Depreciação acumulada de 
móveis R$ 70,00, Contas a pagar R$ 600,00 e Capital social 
R$ 1.000,00. Em seguida, promove o lançamento da 
Depreciação anual de R$ 63,00. Após 0 referido lançamento 
no livro diário e tomando os saldos iniciais por base, o saldo 
final das contas ficará assim:

(A) Banco conta corrente com saldo devedor de R$ 837,00 e 
Capital social com saldo credor de R$ 937,00.

(B) Capital social com saldo devedor de R$ 930,00 e 
Despesa com depreciação com saldo credor de 
R$ 70,00.

(C) Contas a pagar com saldo credor de R$ 663,00 e 
Depreciação acumulada com saldo devedor de 
R$ 133,00.

(D) Despesa com depreciação com saldo devedor de 
R$ 133,00 e Depreciação acumulada com saldo credor 
de R$ 133,00.

(E) Móveis de uso com saldo credor de R$ 567,00 e 
Despesas com depreciação de móveis com saldo 
devedor de R$ 70,00.
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QUESTÃO 47
Em uma operação de compra à vista no valor de 
R$ 13.000,00, pela aquisição de mesas, cadeiras e balcão, 
para um consultório de uma clínica veterinária, paga 100% 
com débito direto em conta corrente bancária, teremos 
corretamente o seguinte lançamento e sua respectiva 
variação patrimonial:

(A) Crédito: Móveis e utensílios e Débito: Banco conta 
corrente em R$ 13.000,00. O valor total do ativo sofreu 
variação para menor.

(B) Débito: Móveis e utensílios e Crédito: Banco conta 
corrente em R$ 13.000,00. O valor total do ativo não 
sofreu variação.

(C) Débito: Banco conta corrente e Crédito: Despesas com 
móveis em R$ 13.000,00. As despesas sofreram variação 
para maior.

(D) Crédito: Receita com móveis e Débito: Banco conta 
corrente em R$ 13.000,00. As receitas sofreram 
variação para maior.

(E) Débito: Móveis e utensílios e Crédito: Caixa em 
R$ 13.000,00. O valor do lucro sofreu variação para 
menor.

QUESTÃO 48
Uma clínica veterinária solicitou ao seu analista contábil que 
fizesse a conciliação bancária entre o extrato de sua conta 
corrente no banco e seu livro diário e razão. O analista 
detectou uma falha na contabilidade da clínica, porque uma 
despesa de R$ 32,50 com cesta de serviços que aparecia no 
extrato não tinha sido lançada na contabilidade da clínica. 
Para corrigir tal falha, deve-se fazer o seguinte lançamento 
acompanhado da pertinente análise contábil:

(A) Credita: Despesas bancárias e Debita: Banco conta 
corrente por R$ 32,50. No extrato bancário, faltava o 
débito da despesa.

(B) Credita: Despesas antecipadas e Debita: Banco conta 
aplicação por 32,50. Apenas no livro diário da clínica, 
faltava o crédito da despesa.

(C) Credita: Despesas bancárias e Debita: Caixa por 
R$ 32,50. Apenas no livro razão da clínica, faltava o 
débito da despesa.

(D) Debita: Despesas bancárias e Credita: Caixa por 
R$ 32,50. No extrato bancário constava o crédito da 
despesa.

(E) Debita: Despesas bancárias e Credita: Banco conta 
corrente por R$ 32,50. No livro diário e razão da clínica, 
faltava o débito da despesa.

QUESTÃO 49
O Balanço patrimonial é uma peça contábil que pode ser 
dividida, para efeito de disposição das contas, em contas 
analíticas e sintéticas. Aponte a opção que contém apenas 
contas analíticas.

(A) Ativo e Passivo.
(B) Ativo circulante e Passivo circulante.
(C) Banco conta corrente "X" S/A e Fornecedor "Y" Ltda.
(D) Passivo não circulante e Ativo não circulante.
(E) Patrimônio líquido e Passivo.

QUESTÃO 50
A Demonstração do resultado (DRE) é uma exposição 
ordenada de forma dedutiva do resultado das operações da 
empresa durante um determinado exercício. Aponte qual 
conjunto de contas não pertence à DRE.

(A) Reserva de lucros e Obrigações fiscais a recolher.
(B) Receita bruta de vendas e Receita bruta de serviços.
(C) Custo dos produtos vendidos e Custo dos serviços 

prestados.
(D) Despesas comerciais e Despesas administrativas.
(E) Receitas não operacionais e Despesas não operacionais.
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PROVA DE REDAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE SUA PROVA
1. Ao receber a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua redação, verifique imediatamente se o 

número de sala e seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso em seu CARTAO-RESPOSTA.

2. A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, 
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a 
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a 
anulação da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova de redação. A folha de 
rascunho presente neste caderno é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

5. O texto de sua redação deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.

6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de redação em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver 
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de 
identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegível.

Leia os textos a seguir e utilize a leitura para produzir sua redação. Não copie, porém, trechos dos textos citados, a não ser que 
seja necessário para o desenvolvimento dos seus próprios argumentos.

Texto 1 

Senado aprova responsabilização de empresas por atos de corrupção
Proposta prevê aplicação de multa que pode passar de R$ 60 milhões e até o fechamento de companhias envolvidas no crime;

para se tornar lei, projeto precisa de sanção presidencial

O Senado aprovou ontem um projeto que pune e responsabiliza pessoas jurídicas por atos de corrupção contra a 
administração pública. O texto aprovado fixa multa às empresas que pode chegar a R$ 60 milhões, além de prever o 
ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pela presidente 
Dilma Rousseff.

A proposta reforça mecanismos de punição hoje praticamente inexistentes contra pessoas jurídicas que, por exemplo, 
pagam propina a servidores públicos ou autoridades para obter vantagens em contratos e licitações. É o caso, por exemplo, da 
empreiteira Delta, investigada no ano passado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira por suspeita de 
distribuir propina e vantagens a servidores em troca de favorecimento em obras públicas.

O projeto aprovado pelos senadores prevê ainda que a empresa envolvida em corrupção pode sofrer sanções judiciais, 
como ter suas atividades suspensas ou interditadas, ou até ter ser dissolvida. Hoje a lei das licitações responsabiliza as empresas 
no âmbito administrativo e a lei da improbidade administrativa na parte cível.

Contudo, conforme destacou o senador Pedro Taques (PDT-MT), ex-procurador da República, as legislações vigentes 
são frágeis. "Este projeto vem em boa hora e supre uma lacuna que é a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica", disse 
Taques. Para ele, a proposta torna a punição mais efetiva ao permitir a aplicação de penas quando comprovado o benefício à 
empresa.

(Disponível em www.estadoo.com.br)

http://www.estadoo.com.br


Texto 2

(Disponível em http://minhomestrio777. wordpress.com/2010/07/21/odao-e-evo/)

Na imagem, a representação da serpente que tentava os homens a se corromperem, no Paraíso.

Texto 3

CORRUPTÍVEL
adjetivo de dois gêneros 

que pode ser corrompido; passível de sofrer corrupção; corrompível

(Dicionário eletrônico Houoiss do Línguo Portuguesa 3.0)

É muito comum que se relacione a corrupção ao dinheiro, necessariamente e, de maneira mais específica, à política e aos 
políticos. Mas a corrupção, envolva ela dinheiro ou não, está presente na natureza humana há muito, desde os primórdios da 
história, cristã ou não.
Corruptível é aquele que, sob determinadas condições, pode ser corrompido, isto é, pode abandonar aquilo em que acredita e 
desviar-se do que seria correto ou aceitável socialmente. Além disso, a corrupção não se dá só em larga escala, mas nas 
atividades mais cotidianas.

Com base no que foi lido, elabore um texto dissertativo em prosa, que contenha entre 15 e 30 linhas, sobre o seguinte tema:

A corruptibilidade, além da política: nas empresas, na vida -  será que todo ser humano se pode corromper?

Atenção: não se esqueça de que seu texto deve ser claro e coeso. Além disso, não se esqueça de dar um título a ele.

http://minhomestrio777


FOLHA DE RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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