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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 
ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 
Texto CB1A1-I 

 
  Durante um seminário sobre a antropologia do dinheiro 
ministrado na Escola de Economia e Ciência Política de Londres, 
Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns 
pescadores do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos 
submetiam sua riqueza recém-adquirida. A renda desses 
pescadores, antes muito baixa, deu um grande salto desde que o 
gelo se tornou disponível, o que possibilitou que seus peixes 
alcançassem, em boas condições, os mercados distantes da costa, 
onde atingiram preços altos. No entanto, as aldeias de pescadores 
ainda permanecem isoladas e, à época do estudo, não tinham 
eletricidade, estradas nem água encanada. Apesar desses 
desincentivos aparentes, os pescadores mais ricos gastavam os 
excedentes de seus lucros na compra de aparelhos de televisão 
inutilizáveis, na construção de garagens em casas a que 
automóveis sequer tinham acesso e na instalação de 
caixas-d’água jamais abastecidas. De acordo com Stirratt, isso 
tudo ocorre por uma imitação entusiasmada da alta classe média 
das zonas urbanas do Sri Lanka. 
  É fácil rir de despesas tão grosseiramente excêntricas, 
cuja aparente falta de propósito utilitário dá a impressão de que, 
por comparação, pelo menos parte de nosso próprio consumo tem 
um caráter racional. Como os objetos adquiridos por esses 
pescadores parecem não ter função em seu meio, não 
conseguimos entender por que eles deveriam desejá-los.  Por 
outro lado, se eles colecionassem peças antigas de porcelana 
chinesa e as enterrassem, como fazem os Ibans, seriam 
considerados sensatos, senão encantados, tal como os temas 
antropológicos normais. Não pretendo negar as explicações 
óbvias para esse tipo de comportamento ― ou seja, busca de 
status, competição entre vizinhos, e assim por diante. Mas penso 
que também dever-se-ia reconhecer a presença de uma certa 
vitalidade cultural nessas atrevidas incursões a campos ainda não 
inexplorados do consumo: a habilidade de transcender o aspecto 
meramente utilitário dos bens de consumo, de modo que se 
tornem mais parecidos com obras de arte, carregados de 
expressão pessoal. 
 

Alfred Gell. Recém-chegados ao mundo dos bens: o consumo entre os Gonde 

Muria. In: Arjun Appadurai (org). A vida social das coisas: mercadorias sob 

uma perspectiva cultural. Niterói: Eduff, 2008, p. 147-48 (com adaptações). 
 

   

 Questão 1 

 
   

O texto CB1A1-I apresenta, predominantemente, características 
do gênero textual  
 

A artigo de opinião. 
B crônica. 
C relato pessoal. 
D reportagem. 
 

   

 Questão 2  
 

 

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que 
alguns pescadores do Sri Lanka que prosperaram nos 
últimos anos submetiam sua riqueza recém-adquirida”, do 
texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, 
faz referência a 
 

A “Jock Stirratt”. 
B “alguns pescadores”. 
C “gráfico”. 
D “usos”. 
 

   

 Questão 3  
 

 

No texto CB1A1-I, o contraste estabelecido entre os hábitos de 
consumo dos pescadores mais ricos do Sri Lanka e os costumes 
dos Ibans de enterrar porcelanas se baseia no fato de 
 

A os hábitos dos pescadores serem engraçados e os costumes 
dos Ibans, encantados. 

B os pescadores serem considerados excêntricos e os Ibans, 
sensatos. 

C os hábitos dos pescadores serem considerados inusitados e os 
costumes dos Ibans, tradicionais. 

D os pescadores serem considerados irracionais e os Ibans, 
autênticos. 

 

   

 Questão 4  
 

 

No trecho “se eles colecionassem peças antigas de porcelana 
chinesa” (segundo parágrafo), do texto CB1A1-I, o modo da 
forma verbal “colecionassem” indica uma 
 

A hipótese. 
B avaliação. 
C vontade. 
D ordem. 
 

   

 Questão 5  
 

 

O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam 
preservados caso a locução Apesar de, empregada no trecho 
“Apesar desses desincentivos aparentes” (primeiro parágrafo), 
fosse substituída por 
 

A Embora. 
B Ainda que. 
C Não obstante. 
D Mesmo se. 
 

   

 Questão 6  
 

 

No primeiro período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, o 
vocábulo “aparente” está empregado com o sentido de 
 

A evidente. 
B óbvio. 
C suposto. 
D semelhante. 
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 Questão 7 

 
 

 

 

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a 
conjunção “Como” introduz um segmento com sentido 
 

A causal. 
B comparativo. 
C conformativo. 
D temporal. 
 

   

 Questão 8 

 
 

 

 

No segundo parágrafo do texto CB1A1-I, com o emprego da 
conjunção “Mas” (último período), o autor introduz 
 

A uma retificação à informação apresentada no período 
imediatamente anterior. 

B uma discordância com relação à informação apresentada no 
período imediatamente anterior. 

C uma razão para ele não negar as explicações apresentadas no 
período imediatamente anterior. 

D uma ressalva à informação apresentada no período 
imediatamente anterior. 

 

   

 Questão 9 

 
 

 

 

Com relação à colocação pronominal, o Manual de Redação 

da Apex-Brasil veda estritamente o uso da mesóclise. 
No texto CB1A1-I, esse uso aparece na forma “dever-se-ia”, no 
trecho “penso que também dever-se-ia reconhecer” (último 
parágrafo). Assinale a opção em que a proposta de reescrita para 
esse trecho do texto segue a previsão do Manual de Redação da 

Apex-Brasil e mantém a correção gramatical e os sentidos do 
texto. 
 

A penso também que deveria reconhecer-se 
B penso que também se deveria reconhecer 
C penso também que deveria-se reconhecer 
D penso que deveria-se também reconhecer 
 

   

 Questão 10 

 
 

 

 

Segundo o texto CB1A1-I, um fator determinante para o aumento 
significativo da renda dos pescadores do Sri Lanka foi 
 

A a permanência dos pescadores em aldeias isoladas. 
B a participação dos pescadores em um seminário sobre 

antropologia do dinheiro. 
C a implementação de várias benfeitorias pelos pescadores mais 

ricos em prol das aldeias de pescadores.  
D a disponibilidade de gelo para o transporte dos peixes. 
 

   

 Questão 11 

 
 

 

 

Com relação à elaboração, à análise e à avaliação de projetos, 
assinale a opção correta. 
 

A Uma das causas de fracasso do projeto encontra-se em 
estimativas financeiras incompletas. 

B O projeto é um empreendimento repetitivo, caracterizado por 
um encadeamento lógico de eventos e conduzido de acordo 
com tempo, custo, recursos e qualidade predeterminados. 

C O interesse na estruturação do programa de projetos é 
estratégico, ao passo que, na estrutura do portfólio, o 
interesse é tático. 

D A lucratividade trazida pelo gerenciamento de projeto pode 
diminuir em decorrência dos custos de controle. 

 

   

 Questão 12  
 

 

 

  Marcos, analista de projetos, tem a atribuição de 
acompanhar o que é realizado pelo projeto, a fim de propor ações 
preventivas e corretivas no menor espaço de tempo possível 
quando da detecção de anormalidades. 
 
Nessa situação hipotética, Marcos trabalha na fase do projeto 
referente a 
 

A planejamento. 
B fiscalização. 
C execução. 
D monitoramento e controle. 
 

   

 Questão 13  
 

 

 

O modelo de gestão visual de projetos tem contribuído para 
inovações relacionadas à forma como as organizações gerenciam 
seus empreendimentos. Com relação a esse modelo de gestão de 
projetos, julgue os itens seguintes. 
 
I Nesse modelo de gestão de projetos, a criação de espaço de 

trabalho bem organizado contribui para a eliminação de 
déficits de informação. 

II Nesse modelo de gestão de projetos, é necessário planejar 
acertadamente a apresentação das informações e das 
interfaces, considerando-se a usabilidade e seus requisitos. 

III Uma das potencialidades desse modelo de gestão de projetos 
é a geração de disputas entre diferentes frentes do projeto. 

IV Uma das fragilidades desse modelo de gestão de projetos é o 
fato de que ele torna visíveis eventuais anormalidades do 
projeto. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 
B I e III. 
C II e IV. 
D III e IV. 
 

   

 Questão 14  
 

 

 

Para aumentar as chances de sucesso, o modelo de gestão visual 
de projetos deve 
 

A privilegiar a visão global das informações em vários planos. 
B desenvolver estratégias para que o mesmo trabalho seja 

realizado de várias maneiras. 
C priorizar a visualização de informações. 
D elaborar planos de ação por meio de textos descritivos do 

passo a passo. 
 

   

 Questão 15  
 

 

 

  Em sua equipe de projeto, João é o responsável, 
precipuamente, por definir as atividades, sequenciá-las e estimar 
a sua duração. 
 
Nessa situação hipotética, João trabalha no 
 

A gerenciamento do cronograma do projeto. 
B gerenciamento de recursos do projeto. 
C gerenciamento da integração do projeto. 
D gerenciamento do escopo do projeto. 
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 Questão 16 

 
 

 

 

Acerca de BPM (business process management), julgue os itens 
seguintes. 
 
I Os sistemas de BPM exigem tão somente um conhecimento 

básico do negócio para a implantação da automação e para o 
gerenciamento de processos. 

II O modelo de gestão de processos BPM auxilia as 
organizações a enfrentarem mudanças no ambiente, de forma 
mais rápida, inteligente e eficaz. 

III O BPM tem enfoque nas ações passadas e presentes, o que 
permite que se atue de forma proativa e se aproveitem as 
oportunidades de mercado. 

IV O BPM utiliza o modelo horizontal de gestão como forma de 
integrar fornecedores, cliente, gerências e funcionários, o que 
otimiza o processo de negócio. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B II e III. 
C I e IV. 
D II e IV. 
 

   

 Questão 17 

 
 

 

 

  Na empresa Beta, a alocação de pessoas ocorre junto aos 
chefes imediatos, as tarefas são executadas sob forte supervisão 
hierárquica e as medidas de desempenho estão focadas nos 
resultados dos trabalhos de cada departamento. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que 
indica o tipo de gestão adotado na empresa Beta. 
 

A gestão funcional 
B gestão por processos 
C gestão matricial leve 
D gestão matricial forte 
 

   

 Questão 18 

 
 

 

 

De acordo com a Metodologia de Gestão de Processos da 
Apex-Brasil, o processo de gestão de orçamento, finanças e 
contabilidade integra o grupo de processos de 
 

A gerenciamento. 
B gestão de auditorias. 
C sustentação. 
D negócios. 
 

   

 Questão 19 

 
 

 

 

Com base na Metodologia de Gestão de Processos da 
Apex-Brasil, assinale a opção em que o conceito apresentado 
corresponde à realização de uma série de ações por cada 
profissional envolvido na execução do trabalho, os quais, por 
meio do uso de suas competências diferenciadas, transformam 
recursos em produtos e serviços que agregam valor a cada etapa, 
para suprir as necessidades e as expectativas dos clientes. 
 

A cadeia de valor 
B macroprocesso 
C subprocesso 
D processo 
 

   

 Questão 20  
 

 

Com relação às causas de variação do processo, no que tange ao 
seu controle estatístico e à sua melhoria, assinale a opção correta. 
 

A Quando apenas causas comuns interferem no processo, suas 
variáveis mantêm-se nos limites de controle, preservando-se 
o fluxo sem intercorrências. 

B As causas comuns são aquelas decorrentes de falha ou motivo 
facilmente identificado, como, por exemplo, um erro 
sistemático. 

C As causas especiais são aleatórias e inevitáveis, logo não 
podem ser previstas, identificadas ou corrigidas. 

D Havendo causas especiais, o erro não poderá ser corrigido no 
momento em que for detectado. 

 

   

 Questão 21  
 

 

Considerando a moral, a ética, os princípios e os valores, julgue 
os itens a seguir. 
 
I Os valores são formados a partir de condutas perenes 

transmitidas com o tempo. 
II A conduta ética, na perspectiva do utilitarismo, está vinculada 

a uma visão pessoal e subjetiva, apartada de uma análise e de 
reflexo coletivo. 

III A moral pode ser considerada como uma parte da filosofia 
que examina os hábitos e costumes. 

IV A moralidade pública é caracterizada a partir de pontos de 
convergência mínimos formados a partir do 
confronto/encontro entre os sistemas morais individuais de 
cada pessoa que integra a sociedade. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B II e IV. 
C I, III e IV. 
D II, III e IV. 
 

   

 Questão 22  
 

 

O Código de Ética da Apex-Brasil estabelece que o recebimento 
de brindes pelos seus funcionários é 
 

A estritamente vedado em qualquer situação. 
B permitido quando corresponder a contrapartida pela atividade 

profissional. 
C permitido apenas no caso de brindes sem valor comercial. 
D permitido no caso de brindes com valor comercial oferecidos 

por ocasião de eventos de caráter cultural. 
 

   

 Questão 23  
 

 

Acerca da abrangência e da aplicação do Código de Ética da 
Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Esse código se limita a tratar das relações entre empregados e 
diretores da Apex. 

B O referido código trata das condutas e relações dos 
colaboradores da Apex com o poder público e com os órgãos 
públicos de fiscalização. 

C A aplicação do citado código está limitada às condutas dos 
colaboradores lotados no Brasil. 

D Esse código dispõe apenas sobre o relacionamento da Apex 
com seus parceiros, clientes, fornecedores e prestadores de 
serviço. 
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 Questão 24 

 
   

Considerando-se as atribuições estabelecidas no Programa de 

Compliance da Apex-Brasil, é correto afirmar que cabe ao 

conselho deliberativo dessa agência 
 

A aprovar o Código de Ética e Conduta da Apex-Brasil. 

B estabelecer normas sobre política de gestão de risco. 

C aprovar o Código de Disciplina da Apex-Brasil. 

D julgar os processos de apuração interna que envolvam 

membro da diretoria executiva. 
 

   

 Questão 25 

 
   

O Programa de Compliance da Apex-Brasil adota o modelo de 

três linhas de defesa. Na estrutura de governança dessa agência, a 

segunda linha de defesa tem o papel de 
 

A conduzir os processos de apuração de conduta interna. 

B supervisionar e monitorar continuamente os riscos, com 

vistas a prevenção e remediação. 

C gerenciar os riscos e ter propriedade sobre eles. 

D fornecer avaliação independente, por meio de monitoramento 

aleatório e temporal. 
 

   

 Questão 26 

 
   

Assinale a opção que apresenta o objetivo da Apex-Brasil 

previsto expressamente na Lei n.º 10.668/2003. 
 

A promover atividades que favoreçam o intercâmbio 

educacional 

B promover as exportações que favoreçam especialmente as 

empresas de pequeno porte da área de serviços 

C fortalecer o intercâmbio, especialmente, entre empresas de 

médio porte da área industrial 

D induzir a exportação que privilegie especialmente as 

empresas de médio porte da área comercial 
 

   

 Questão 27 

 
   

Considerando as previsões da Lei n.º 10.668/2003, julgue os 

itens a seguir. 

 

I Compete ao ministro da Economia promover a fiscalização 

externa da execução do contrato de gestão. 

II O contrato de gestão estabelecerá a remuneração dos 

membros da Diretoria-executiva em padrões compatíveis com 

o mercado de trabalho. 

III Constituem órgãos de direção da Apex-Brasil os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, bem como a Diretoria-executiva. 

IV As hipóteses de destituição dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal devem estar previstas no regulamento. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C III e IV. 

D I, II e IV. 
 

   

 Questão 28  
   

Compõem o Conselho Deliberativo da Apex-Brasil os órgãos 
 

A Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI); Confederação Nacional do Comércio 

(CNC); Serviço Social do Comércio (SESC). 

B Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

C Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

Ministério da Ciência e Tecnologia; Serviço Social do 

Comércio (SESC). 

D Ministério da Economia; Confederação Nacional do 

Comércio (CNC); Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI). 
 

   

 Questão 29  
   

De acordo com as disposições do Decreto n.º 4.584/2003, é 

correto afirmar que o contrato de gestão 

 

I deve conter demonstrativo de compatibilidade dos planos de 

ação anuais com o orçamento-programa e com o cronograma 

de desembolso. 

II é o único instrumento que definirá as atribuições da 

Diretoria-executiva. 

III deve prever as penalidades aplicáveis à entidade e aos seus 

dirigentes. 

IV estabelecerá os requisitos técnico-profissionais mínimos para 

os membros da Diretoria-executiva. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C II e IV. 

D I, III e IV. 
 

   

 Questão 30  
   

Considerando as disposições do Estatuto Social acerca dos 

recursos humanos da Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Parentes até o quarto grau de conselheiros do Conselho 

Deliberativo não podem ser diretores. 

B Inglês fluente ou avançado é requisito para a ocupação de 

cargo de confiança de chefia de conformidade/integridade, 

por profissionais do mercado.  

C A integralidade dos cargos de confiança será ocupada por 

funcionários de carreira da Apex-Brasil, submetidos a 

processo seletivo. 

D O prazo máximo para ocupação do cargo de chefe da 

Ouvidoria é de três anos. 
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 Questão 31 

 
   

Assinale a opção correta, considerando as regras que tratam das 

modalidades e dos tipos de licitação previstas no Regulamento de 

Licitações e Contratos da Apex-Brasil. 
 

A A modalidade leilão será utilizada para contratação de 

quaisquer interessados em prestar trabalho técnico. 

B A modalidade concurso será utilizada entre quaisquer 

interessados para a venda de bens, a quem oferecer o maior 

lance. 

C O tipo melhor técnica será utilizado quando exclusivamente o 

fator preço for o mais relevante. 

D Nas licitações na modalidade pregão só será admitido o tipo 

menor preço. 
 

   

 Questão 32 

 
   

Considerando as regras sobre as modalidades e o prazo de 

vigência dos convênios, presente no Regulamento de Convênios 

da Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Havendo projeto básico transetorial, a vigência do convênio 

deverá ser de até vinte e quatro meses. 

B Nos casos de projeto setorial, a vigência do convênio deve ser 

de até dezoito meses.  

C Nos casos de projeto Apex-Brasil, a vigência do convênio 

deve ser de até trinta meses. 

D Por motivos justificados, pode haver prorrogação dos 

convênios pelo prazo máximo de doze meses, além do que foi 

previamente estabelecido. 
 

   

 Questão 33 

 
   

A concessão de patrocínio será aprovada, segundo o 

Regulamento próprio da Apex-Brasil, 
 

A pela Diretoria-executiva, independentemente do valor. 

B pelo Conselho Deliberativo, qualquer que seja o valor. 

C pela Diretoria de Marketing, para valores de até R$ 500.000. 

D pelo Conselho Fiscal, para valores de até R$ 1.000.000. 
 

   

 Questão 34 

 
   

No Windows 10, ao clicar, com o botão direito do mouse, a 

opção Iniciar e, em seguida, selecionar a opção Explorador de 

Arquivos,  
 

A apresenta-se a opção de visualizar os aplicativos que estão 

abertos, quando do acesso, para gerenciar tarefas. 

B consegue-se acessar à barra de tarefas na qual consta a opção 

de pesquisa automática no OneDrive. 

C pode-se navegar pelas páginas Web que tenham sido 

recentemente consultadas. 

D tem-se acesso ao mecanismo de pesquisa e de busca por 

documentos armazenados localmente no computador ou nos 

drives mapeados.  
 

   

 Questão 35  
 

 

 

No MS Word, para seguir fazendo alterações, em um documento 
existente, sem modificar o arquivo original, deve-se clicar o 
menu 
 

A Salvar arquivo a cada alteração realizada. 
B Salvar como e informar outro nome de arquivo e, em seguida, 

fazer alterações nessa nova versão.  
C Salvar após terem sido realizadas as alterações no documento 

original. 
D Exportar arquivo para ser criado outro formato e não alterar o 

original. 
 

   

 Questão 36  
 

 

 

No MS Word, para visualizar as alterações de revisão realizadas 
em um arquivo — as quais ficam visíveis por meio de cores —, o 
usuário deve acessar, na barra de ferramentas, sequencialmente, 
as opções 
 

A Revisão — Aceitar Todas as Alterações. 
B Revisão — Controlar Alterações — Mostrar Marcações — Toda a Marcação. 
C Revisão — Ortografia e Gramática — Alterar. 
D Revisão — Comparar. 
 

   

 Questão 37  
 

 

 

No MS Word, para compartilhar um arquivo para edição 
colaborativa, ou seja, possibilitar a participação, de forma 
síncrona, de várias pessoas na elaboração de um trabalho, 
deve-se 
 

A exportar arquivo para os outros destinatários e, em seguida, 
informar seus endereços de email.  

B clicar Arquivo — Enviar por Email. 
C salvar o arquivo no OneDrive e compartilhá-lo com os 

interessados.  
D salvar o arquivo na máquina e enviar o endereço do arquivo 

para os destinatários. 
 

   

 Questão 38  
 

 

 

No Excel, para auxiliar no realce de regras de células, 
destacando-se, por exemplo, na formatação, barras de dados e 
escalas de cor, deve-se recorrer à opção 
 

A Formatação Condicional.  

B Formatar como Tabela. 

C Criar a partir de Seleção. 
D Pincel de Formatação. 
 

   

 Questão 39  
 

 

 

Os computadores comunicam-se entre si e com os demais meios 
de transmissão de dados por meio de placas de rede, as quais 
possuem um número único denominado 
 

A Endereço WWW (World Wide Web). 
B Endereço IP (Internet Protocol). 
C Endereço MAC (Media Access Control). 
D Endereço de email (correio eletrônico). 
 

   

 Questão 40  
 

 

 

No MS Outlook, para enviar uma mensagem a uma pessoa 
apenas como cópia, sem que ela seja a principal destinatária da 
mensagem, deve-se 
 

A selecionar a opção Responder a Todos os destinatários.  
B preencher o campo Cc no cabeçalho da mensagem. 
C preencher o campo Para no cabeçalho da mensagem. 
D selecionar a opção Encaminhar mensagem. 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 41 

 
 

 

 

Acerca da depreciação de um ativo de infraestrutura é correto 

afirmar que cada componente de um item com custo significativo 

em relação ao custo total do item 
 

A não deve ser depreciado.  

B deve ser depreciado conjuntamente.  

C deve ser incluído no valor residual. 

D deve ser depreciado separadamente. 
 

   

 Questão 42 

 
 

 

 

As provisões se distinguem dos demais passivos no setor público 

porque elas 
 

A apresentam baixa probabilidade de pagamento. 

B não precisam de autorização legislativa para serem 

registradas.  

C envolvem incerteza sobre o prazo ou valor do desembolso 

necessário para sua extinção.  

D não precisam ser decorrentes de eventos passados.  
 

   

 Questão 43 

 
   

Para o reconhecimento do crédito no âmbito da atividade 

tributária do setor público, pode-se utilizar como referência o 

momento 
 

A da previsão da receita. 

B do recolhimento da receita. 

C do lançamento da receita. 

D da arrecadação da receita.  
 

   

 Questão 44 

 
   

A respeito da lógica de funcionamento do plano de contas 

aplicado ao setor público (PCASP) no que diz respeito aos 

lançamentos e respectivas classes de contas, é correto afirmar 

que 
 

A a classe de conta 1 (ativo) pode ter como contrapartida a 

classe de conta 7 (controles devedores).  

B a classe de conta 4 (variação patrimonial aumentativa) pode 

ter como contrapartida a classe de conta 6 (controles da 

execução do planejamento e orçamento).  

C a classe de conta 3 (variação patrimonial diminutiva) pode ter 

como contrapartida a classe de conta 2 (passivo). 

D a classe de conta 5 (controles da aprovação do planejamento e 

orçamento) pode ter como contrapartida a classe de conta 

8 (controles credores).  
 

   

 Questão 45 

 
   

Na elaboração do balanço financeiro do setor público, quanto à 

destinação, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser 

segregadas em 
 

A orçamentárias e intraorçamentárias. 

B ordinárias e vinculadas.  

C correntes e de capital.  

D ingressos e dispêndios.  
 

   

 Questão 46  
   

De acordo com o disposto na NBC T SP Estrutura Conceitual, 

são características qualitativas da informação incluída nos 

relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor 

público 

 

A a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, 

a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade.  

B a materialidade, o custo benefício e a primazia da essência 

sobre a forma.  

C a entidade, a continuidade, a oportunidade, o registro pelo 

valor original, a competência e a prudência. 

D a confiabilidade, a tempestividade, a compreensibilidade e a 

comparabilidade.  
 

   

 Questão 47  
   

De acordo com o CPC 46 e o IFRS 13, para maximizar a 

consistência e a comparabilidade da informação gerada, o valor 

justo deve, preferencialmente e sempre que possível, ser obtido 

por meio de 

 

A preços cotados em mercados ativos para ativos ou passivos 

idênticos. 

B modelos matemáticos e econométricos. 

C quaisquer informações observáveis, exceto preços cotados. 

D dados não observáveis para o referido item.  
 

   

 Questão 48  
   

Um requisito que se aplica exclusivamente ao hedge de fluxo de 

caixa é a divulgação de nota explicativa contendo 

 

A a descrição dos instrumentos financeiros designados para 

hedge e seus valores de mercado. 

B a exposição ao risco a que a entidade está sujeita e a origem 

de tal risco. 

C o saldo reconhecido no patrimônio líquido no período. 

D o saldo contabilizado de ativos financeiros renegociados. 
 

   

 Questão 49  
   

Segundo a NBC TG 47, acordo de recompra é o contrato no qual 

uma entidade vende um ativo e se compromete ou tem o direito a 

recomprá-lo. Quando esse acordo implica a obrigação de a 

entidade recomprar o ativo a pedido do cliente, ele se caracteriza 

como 

 

A uma opção de venda. 

B um contrato a futuro. 

C uma opção de compra. 

D um contrato a termo. 
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 Questão 50 

 
 

 

 

  Uma empresa fechou contrato de importação de um 
equipamento produtivo por US$ 1 milhão em 1.º/3/2019. Em 
1.º/9/2019, o equipamento foi recebido, ocorrendo a liquidação 
financeira do contrato. O equipamento entrou em operação em 
1.º/12/2019. 
  O quadro a seguir mostra as cotações do câmbio em datas 
selecionadas. 
 

1.º/3/2019 US$ 4.000 R$ 1.000 
1.º/9/2019 US$ 4.200 R$ 1.000 
1.º/12/2019 US$ 4.250 R$ 1.000 
31/12/2019 US$ 4.300 R$ 1.000 

 
De acordo com as informações apresentadas nessa situação 
hipotética, em 31/12/2019, quando do fechamento do balanço da 
companhia, o valor do equipamento no imobilizado, 
desconsiderado qualquer ajuste por depreciação ou outro evento 
econômico, assim como outros custos de importação, era de 
 

A R$ 4.300.000. 
B R$ 4.250.000. 
C R$ 4.000.000. 
D R$ 4.200.000. 
 

   

 Questão 51 

 
 

 

 

  Um grande produtor rural contabilizou 51 milhões de 
sacas de sua safra de determinado produto agrícola. Para fins 
contábeis, foram apurados os custos de produção da safra e a 
despesa de venda estimada no momento da colheita, além do 
valor cotado em bolsa de mercadorias para venda da produção. 
 
Nessa situação hipotética, o produto agrícola será estocado pelo  
 

A valor justo. 
B custo histórico de produção. 
C custo histórico de produção mais despesas de venda. 
D valor justo menos despesas de venda. 
 

   

 Questão 52 

 
 

 

 

  Uma indústria farmacêutica brasileira desenvolveu uma 
vacina contra a covid-19. As pesquisas para a produção dessa 
vacina foram iniciadas em março de 2020 e se prolongaram até 
agosto do mesmo ano. Nessa fase, a entidade incorreu em gastos 
de R$ 1,2 bilhão, devidamente documentados. Em 5 de agosto de 
2020, a diretoria da indústria concluiu pela viabilidade da vacina, 
incorrendo nos seguintes gastos mensais até a finalização do 
produto e a sua colocação à disposição do mercado. 
 

agosto de 2020 R$ 0,8 bilhão 
setembro de 2020 R$ 1,0 bilhão 
outubro de 2020 R$ 1,5 bilhão 
novembro de 2020 R$ 1,8 bilhão 
dezembro de 2020 R$ 2,0 bilhões 
janeiro de 2021 R$ 0,5 bilhão 
fevereiro de 2021 R$ 0,3 bilhão 

 
  Em março de 2021, a empresa apresentou seu balanço 
anual do exercício de 2020 ao mercado. O exercício social da 
entidade coincide com o ano civil. 
 
Nessa situação hipotética, atendidas todas as condições para 
registro do ativo intangível, a vacina deverá estar registrada no 
referido balanço social da empresa pelo valor de 
 

A R$ 1,2 bilhão. 
B R$ 9,1 bilhões. 
C R$ 7,1 bilhões. 
D R$ 8,3 bilhões. 
 

   

 Questão 53  
 

 

 

 

conta (em ordem alfabética) saldo (em módulo) 

amortização acumulada  1.000  

bancos  6.000  

caixa  1.000  

capital social  25.000  

contas a pagar  1.500  

contas a receber  2.000  

depreciação acumulada  2.000  

empréstimos a pagar em 24 meses  20.000  

estoques  2.500 

fornecedores  5.000  

impostos a recolher  3.500  

reserva de contingências  3.000  

reserva legal  2.000  

seguros antecipados  1.500  

softwares  10.000  

veículos  40.000  

 
A tabela anterior apresenta as contas patrimoniais de uma 
entidade comercial que deseja ingressar no mercado 
internacional. Assinale a opção que representa o valor do índice 
de liquidez corrente dessa entidade. 
 

A 0,70 
B 1,30 
C 2,00 
D 1,65 
 

   

 Questão 54  
 

 

 

  Uma empresa comercial exportou um veículo que 
compunha seu estoque. Esse veículo estava registrado a um custo 
total de R$ 100.000 e foi vendido pelo preço de R$ 150.000, 
tendo sido metade do valor à vista e metade para recebimento em 
30 dias. O veículo foi entregue em perfeitas condições ao 
comprador no mesmo dia da venda.  
 
Desconsiderando-se incidências de impostos, fretes e outros 
efeitos não citados, é correto afirmar que, após o lançamento da 
venda, 
 

A o patrimônio líquido reduziu em R$ 100.000. 
B o ativo total aumentou em R$ 50.000. 
C o passivo total reduziu em R$ 75.000. 
D as despesas aumentaram em R$ 25.000. 

Espaço livre 
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 Questão 55 

 
 

 

 

Investidor internacional que desejar obter maiores informações 
de uma companhia aberta brasileira acerca da riqueza econômica 
por ela gerada e sua distribuição deverá analisar a demonstração 
 

A do resultado abrangente. 
B dos fluxos de caixa. 
C do resultado do exercício. 
D do valor adicionado. 
 

   

 Questão 56 

 
 

 

 

  A empresa A e a empresa B são independentes entre si. 
Em determinado momento, os sócios de ambas as empresas A e 
B decidiram juntá-las por meio da criação da empresa C. Com 
isso, houve a extinção das empresas A e B, e a empresa C passou 
a sucedê-las em todos os seus direitos e obrigações. 
 
Nessa situação hipotética, houve uma 
 

A apropriação. 
B cisão. 
C incorporação. 
D fusão. 
 

   

 Questão 57 

 
 

 

 

Considere que a empresa Alfa tenha influência significativa 
sobre a empresa Beta e que, em determinado exercício social, a 
empresa Alfa tenha recebido dividendos da empresa Beta. 
Considere, ainda, que ambas as empresas são domiciliadas no 
Brasil e aplicam as normas vigentes no país. Nesse caso, o 
recebimento de dividendos pela empresa Alfa advindo do 
investimento na empresa Beta é contabilizado por meio de 
 

A débito em bancos e crédito em investimentos em coligada. 
B débito em investimentos em coligada e crédito em receita de 

dividendos.  
C débito em investimentos em coligada e crédito em capital 

social.  
D débito em bancos e crédito em receita de dividendos.  
 

   

 Questão 58 

 
 

 

 

A respeito da redução da carga tributária do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISSQN), de acordo com a Lei 
Complementar n.º 116/2003 e suas respectivas alterações, é 
possível 
 

A conceder isenção do ISSQN para todos os tipos de serviços 
prestados no município. 

B estabelecer a alíquota de ISSQN de dois por cento para todos 
os tipos de serviços. 

C conceder redução de base de cálculo do ISSQN para todos os 
tipos de serviços, de modo que resulte em uma alíquota 
indireta de dois por cento. 

D conceder crédito presumido ou outorgado para todos os tipos 
de serviços, de modo que resulte em uma alíquota indireta de 
dois por cento.  

 

   

 Questão 59 

 
 

 

 

O ISSQN incide sobre os serviços 
 

A de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, 
de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 

B de prestação em relação de emprego, dos trabalhadores 
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou 
de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos 
sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

C de prestação onerosa de serviços de comunicação, por 
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 
qualquer natureza. 

D provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do país. 

 

   

 Questão 60  
 

 

 

A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da 

administração pública federal direta, autarquias e fundações 

federais, empresas públicas e sociedades de economia mista 

ocorrerá quando o pagamento for realizado a 
 

A pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços. 

B fundação que seja mantida pelo poder público. 

C templo de qualquer culto. 

D empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. 
 

   

 Questão 61  
 

 

 

O Estado cobra tributos de toda a sociedade para promover o 

bem comum. Eles estão distribuídos de acordo com a 

competência da União, dos estados, dos municípios e do Distrito 

Federal e incidem sobre a renda, o patrimônio e o consumo. 

Constitui exemplo de tributo que incide sobre o patrimônio o 
 

A imposto sobre importação (II). 

B imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI). 

C impostos sobre a exportação (IE). 

D imposto sobre produtos industrializados (IPI). 
 

   

 Questão 62  
 

 

 

Considere que um órgão público federal tenha de efetuar um 

pagamento, referente à manutenção de computadores, para uma 

empresa de informática optante pelo lucro real. No momento do 

pagamento do serviço, o órgão público 
 

A deverá efetuar a retenção de CSLL (1%), IR (1,2%), COFINS 

(7,6%) e PIS (1,65%). 

B não deverá efetuar a retenção, porque a forma de cálculo e o 

pagamento dos impostos são estabelecidos pelo Simples 

Nacional. 

C deverá efetuar a retenção de CSLL (1%), IR (4,8%), COFINS 

(3%) e PIS (0,65%). 

D deverá efetuar a retenção de CSLL (1%), IR (1,2%), COFINS 

(3%) e PIS (0,65%). 
 

   

 Questão 63  
 

 

 

Com relação às anotações a serem feitas pelo empregador na 

carteira de trabalho e previdência social (CTPS) dos 

trabalhadores que ele admitir, assinale a opção correta. 
 

A O prazo para anotação na CTPS é de cinco dias corridos. 

B O empregador deve, quando necessário, efetuar anotações 

desabonadoras à conduta do empregado. 

C O empregador deve anotar a remuneração do empregado, mas 

não há necessidade de especificar o salário nem demais 

verbas. 

D O trabalhador deve ter acesso às informações de sua CTPS no 

prazo de até 48 horas após sua anotação. 
 

   

 Questão 64  
 

 

 

A duração diária de trabalho do empregado poderá ser acrescida 

de horas extras, que poderão ser autorizadas mediante  
 

A acordo individual, sendo a remuneração da hora extra, no 

mínimo, 50% superior à remuneração da hora normal. 

B acordo coletivo ou convenção coletiva, devendo a 

remuneração da hora extra ser estabelecida em dissídio 

coletivo de trabalho.  

C convenção coletiva, sendo a remuneração da hora extra, no 

mínimo, 20% superior à remuneração da hora normal. 

D acordo coletivo, sendo a remuneração da hora extra 20% 

superior à remuneração da hora normal. 
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 Questão 65 

 
 

 

 

  Determinado empregado de uma empresa privada foi 

diagnosticado com covid-19, e o médico da empresa apresentou 

atestado concedendo-lhe 14 dias de afastamento.  

 

Nessa situação hipotética, o afastamento do empregado 

caracteriza 
 

A suspensão do contrato de trabalho, com pagamento de salário 

a cargo do INSS. 

B interrupção do contrato de trabalho, com pagamento de 

salário pelo empregador. 

C interrupção do contrato de trabalho, com pagamento de 

salário a cargo do INSS. 

D suspensão do contrato de trabalho, com pagamento de salário 

pelo empregador. 
 

   

 Questão 66 

 
 

 

 

No que se refere à rescisão do contrato de trabalho, julgue os 

itens seguintes. 

 

I A efetivação de dispensa imotivada coletiva depende de 

autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 

II O instrumento de rescisão deve especificar a natureza de 

cada parcela paga ao empregado e discriminar o seu valor, 

sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas 

parcelas. 

III No caso de extinção do contrato de trabalho, o empregador 

deve proceder à anotação na CTPS e realizar o pagamento 

das verbas rescisórias em até dez dias contados a partir do 

término do contrato. 

 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item II está certo. 

C Apenas os itens I e III estão certos. 

D Apenas os itens II e III estão certos. 
 

   

 Questão 67 

 
 

 

 

  Paulo começou a trabalhar em uma empresa privada 

no dia 10 de abril de 2019. No dia 5 de abril de 2020, ele 

requereu ao seu empregador a conversão de um terço do período 

de férias a que teria direito em abono pecuniário. O empregador 

atendeu ao pedido e pagou a respectiva verba no dia anterior ao 

início do período de fruição das férias. 

 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta, com 

base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 

A O empregador não era obrigado a atender o pedido de Paulo, 

porque a concessão do abono é uma faculdade do próprio 

empregador e independe de concordância ou pedido do 

empregado. 

B Paulo solicitou o referido abono pecuniário fora do prazo 

estipulado pela CLT. 

C Paulo fazia jus à conversão de até dois terços do período de 

férias em abono, conforme previsto pela CLT. 

D O empregador agiu corretamente, porque o prazo para 

pagamento do referido abono, conforme a CLT, é de até 

24 dias antes do início do período de fruição das férias. 

 

   

 Questão 68  
 

 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a 
comunicação às autoridades competentes sobre a entidade 
auditada, quando da identificação ou da suspeição de fraude, é 
devida nas situações em que houver  
 

A legislação ou regulamentação em vigor independentemente 
de comando que preveja tal obrigação. 

B anuência da pessoa responsável pela governança da empresa 
auditada.  

C legislação ou regulamentação em vigor com comando 
expresso que determine tal obrigação. 

D anuência da pessoa de nível apropriado da administração que 
detenha a responsabilidade de prevenir e detectar fraudes. 

 

   

 Questão 69  
 

 

Na impossibilidade de obtenção de evidências apropriadas e 
suficientes de auditoria que possam fundamentar a opinião do 
auditor independente, ele, se concluir que os possíveis efeitos de 
distorções não identificadas nas demonstrações contábeis são 
relevantes, mas não generalizados, deve 
 

A manifestar uma opinião não modificada. 
B emitir uma opinião com ressalva.  
C optar pela não emissão de opinião. 
D expedir uma opinião adversa. 
 

   

 Questão 70  
 

 

No que se refere a procedimentos analíticos substantivos, para 
que o auditor independente obtenha evidências de auditoria 
necessárias à fundamentação de sua opinião, ele deve 
 

A confirmar a veracidade dos termos de acordos firmados entre 
a entidade auditada e seus fornecedores usuais de mercadoria. 

B recorrer a índices comerciais amplamente aceitos no mercado 
para fornecer evidências que deem suporte à avaliação da 
razoabilidade dos valores registrados na contabilidade da 
empresa auditada. 

C determinar se a política contábil aplicada pela entidade 
auditada, em relação ao reconhecimento das receitas 
decorrentes da prestação de serviços a terceiros, é condizente 
com os acordos com eles firmados.    

D avaliar como o sistema de controle interno da entidade 
auditada está sendo aplicado na prática. 

 

   

 Questão 71  
 

 

Assinale a opção que, de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, corresponde às características que compõem a 
medida da qualidade da evidência de auditoria, as quais fornecem 
suporte às conclusões em que se fundamenta a opinião do 
auditor. 
 

A relevância e confiabilidade 
B suficiência e precisão 
C suficiência e confiabilidade 
D objetividade e tempestividade 
 

   

 Questão 72  
 

 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, o 
método de seleção da amostra em que a quantidade de unidades 
de amostragem na população é dividida pelo tamanho da 
amostra, com vistas a estabelecer um intervalo de amostragem 
que servirá de guia para a seleção dos componentes da amostra, a 
partir de um ponto de início que pode ser determinado ao acaso, 
denomina-se  
 

A seleção ao acaso. 
B seleção de bloco. 
C seleção por meio de estratificação. 
D seleção sistemática. 
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 Questão 73 

 
 

 

 

De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 9, que dispõe 

acerca do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), 

os riscos ocupacionais são classificados em 
 

A químicos, eletricidade e ergonômicos. 

B químicos, físicos e biológicos. 
C ergonômicos, biológicos e químicos. 

D eletricidade, ergonômicos e físicos. 
 

   

 Questão 74 

 
 

 

 

  Em determinada empresa, foi instaurada comissão para 

escolha dos membros da comissão interna de prevenção de 
acidentes de trabalho (CIPA). O empregado Antônio foi um dos 

eleitos pelos trabalhadores em votação secreta. O empregado 

Alberto não conseguiu se eleger. João foi indicado pelo 

empregador. 

 
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta, 

de acordo com a Norma Regulamentadora n.º 5. 
 

A Tanto Antônio quanto João adquiriram estabilidade contra 

demissão arbitrária. 

B Antônio poderá ser escolhido presidente da CIPA, por meio 
de votação secreta de seus membros. 

C Os mandatos de João e de Antônio na CIPA terão a duração 

de dois anos, permitida uma recondução. 

D Alberto poderá ser escolhido secretário da CIPA, desde que 

haja comum acordo entre seus membros e concordância do 

empregador. 
 

   

 Questão 75 

 
 

 

 

Em uma empresa que disponha do serviço de engenharia de 

segurança e medicina do trabalho (SESMT), a elaboração do 

mapa de risco é 
 

A prevista no programa de controle médico de saúde 

ocupacional (PCMSO) e designada à CIPA. 

B atribuição do SESMT, com a colaboração dos trabalhadores e 

a assessoria da CIPA. 

C atribuição da CIPA, com a participação dos trabalhadores e a 

assessoria do SESMT. 
D prevista no PPRA e designada ao SESMT e à CIPA. 
 

   

 Questão 76 

 
 

 

 

  Maria, Pedro, Francisco e Adauto são empregados da 

mesma empresa. Maria está em licença-maternidade. Pedro foi 
promovido para o cargo de gerente de outro setor. Francisco foi 

contratado há 1 dia e ainda não realizou exames para emissão do 

atestado de saúde ocupacional (ASO). Adauto realizou, há 

60 dias, exames médicos para emissão do ASO, tendo sido 

considerado apto. 

 
Considerando a situação hipotética precedente e as disposições 

da Norma Regulamentadora n.º 7 acerca do PCMSO, assinale a 

opção correta. 
 

A Finda a licença-maternidade, Maria deverá ser submetida ao 

exame periódico de saúde antes de retomar suas atividades na 
empresa. 

B Adauto poderá ser desligado da empresa sem a necessidade 

de submeter-se a exame médico demissional. 

C Pedro deverá ser submetido a exame de mudança de função, 

mesmo que os riscos ocupacionais do novo cargo sejam os 
mesmos do cargo anterior. 

D Francisco não depende da emissão do ASO para iniciar suas 

atividades na empresa. 
 

   

 Questão 77  
 

 

 

  Determinado banco oferece uma modalidade de 

financiamento imobiliário cuja taxa nominal é composta de 

uma parte fixa de 3,6% a.a. e de uma parte variável, 

correspondente à taxa de remuneração da poupança, que 

atualmente é de 1,2% a.a. 

 

Nessa situação hipotética, considerando-se um regime de juros 

compostos com capitalização mensal e tomando-se 1,0491 

como valor aproximado para 1,00400312, a taxa de juros 

efetiva anual cobrada atualmente nessa modalidade de 

financiamento é igual a 
 

A 4,32%. 

B 4,80%. 

C 4,91%. 

D 4,84%. 
 

   

 Questão 78  
 

 

 

  Determinado banco remunera os depósitos aplicados a 

uma taxa efetiva de rentabilidade de 0,4% a.m. no regime de 

juros compostos.  

 

Considerando-se essa situação hipotética e tomando-se 12,268 

como valor aproximado para a soma 1 + 1,004 + 1,0042 + ... + 

1,00411, é correto afirmar que, para acumular, ao final de um 

ano de depósitos iguais e mensais, imediatamente após o 

12.º depósito mensal, o montante de R$ 24.536, um investidor 

deve realizar mensalmente um depósito de  
 

A R$ 1.800. 

B R$ 2.100. 

C R$ 1.900. 

D R$ 2.000. 

Espaço livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  CEBRASPE – APEX-BRASIL – Edital: 2021

 

 

 

   

 Questão 79 

 
   

  Assim que Catarina nasceu, seu pai começou a poupar 

em uma aplicação financeira que remunerava a uma taxa de 

juros compostos de 4,8% a.a. com capitalização mensal. No dia 

de seu casamento, Catarina foi presenteada por seu pai com a 

quantia existente nessa aplicação, que era de R$ 251.000. 

Nessa ocasião, Catarina decidiu que gostaria de manter essa 

aplicação, mas que pretendia, pelo resto da sua vida, fazer 

retiradas iguais e mensais da aplicação, para complementar a 

sua renda, fazendo a primeira retirada já no dia do seu 

casamento. Como ela não sabe quanto tempo ainda irá viver, 

Catarina quer fazer essas retiradas mensais indefinidamente.  

 

Considerando-se essa situação hipotética e observando-se que  

�

� � 
�

�,���

� 251, conclui-se que, para conseguir o seu intento, 

Catarina poderá fazer retiradas mensais dessa aplicação no 

valor máximo de 
 

A R$ 500. 

B R$ 1.000. 

C R$ 2.000. 

D R$ 1.500. 
 

   

 Questão 80 

 
   

  Um terreno foi vendido por R$ 50.000 para três irmãos, 

Lucas, Mateus e Tiago, que pagaram, respectivamente, 

R$ 10.000, R$ 15.000 e R$ 25.000. Algum tempo depois, eles 

conseguiram vender esse terreno por R$ 75.000 e decidiram 

dividir esse montante em partes proporcionais aos recursos que 

cada um deles havia despendido quando da compra do terreno. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens 

seguintes. 

 

I O valor obtido por Tiago na venda do terreno foi superior a 

R$ 37.000. 

II O valor obtido por Lucas na venda do terreno foi igual ao 

valor despendido por Mateus quando da compra desse 

terreno. 

III Para qualquer um dos irmãos citados, o valor obtido pela 

venda do terreno foi 50% superior ao valor despendido 

quando da compra desse terreno. 

 

Assinale a opção correta.  
 

A Apenas os itens I e II estão certos.  

B Apenas os itens I e III estão certos.  

C Apenas os itens II e III estão certos.  

D Todos os itens estão certos.  

Espaço livre 


