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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. 

COMO SE GRAFA "SUPERBÉM"? 
 

Por: Aldo Bizzochi. Disponível em: 
http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/voce-tem-um-sitio-

310609-1.asp Acesso: 19 jun. 2014 
 

A palavra em questão é uma daquelas cuja grafia 
gera dúvidas porque fazem parte da oralidade informal e 
raramente aparecem escritas. Nem mesmo o Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) registra esse 
vocábulo, e os dicionários em geral hesitam em incluir em 
seu acervo palavras desse tipo, tidas como gírias efêmeras.  
  Mas, segundo as regras da nova ortografia,     
“super-” é um prefixo que se liga sem hífen ao radical, exceto 
se este começa por “h”, portanto teríamos “superbém”, com 
acento agudo no último “e”, já que o resultado é uma palavra 
oxítona terminada em “em”, como “também”, “porém”, etc. 
As grafias “super-bem” e “superbem” são incorretas, a 
primeira por usar hífen num caso não previsto na regra 
ortográfica, a segunda por soar paroxítona (com o acento 
tônico caindo na sílaba “per”).  
  No entanto, já vi em alguns lugares (em geral 
postagens em redes sociais e chats) a grafia “super bem”, o 
que indica que muitos não sentem “super” como prefixo, mas 
como palavra autônoma, no caso, um advérbio de 
intensidade equivalente a “muito”. Já ouvi mesmo usarem 
“super” como forma desacompanhada: “Fulano é um sujeito 
super!”. Se de fato “super” está ganhando vida própria, 
poderíamos pensar em “super bem” como duas palavras. A 
questão agora é a grafia correta de “super”: como paroxítona 
terminada em “r”, deveria ter acento agudo na primeira 
sílaba (“súper”); se, por outro lado, admitirmos que, sendo 
palavra latina, não deve levar acento, então deveríamos 
grafá-la em itálico, como se faz com toda palavra 
estrangeira. Conclusão: as grafias “súper bem” e 
“super bem” também poderiam ser admitidas.  
  Eu particularmente prefiro “superbém”, mas o fato é 
que, enquanto os dicionários não registrarem o termo, sua 
grafia ficará ao sabor das preferências individuais, 
transitando em textos que, pela própria informalidade, 
abrem mão do rigor ortográfico. 

 
Aldo Bizzocchi é doutor em Linguística pela USP, com 

pós-doutorado pela UERJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em 
Etimologia e História da Língua Portuguesa da USP e autor 
de Léxico e Ideologia na Europa Ocidental (Annablume) 
e Anatomia da Cultura (Palas Athena). www.aldobizzocchi.com.br 

 
  
1. São ideias presentes no texto, EXCETO: 

a) As regras de acentuação são alteradas em palavras 
compostas por prefixação.  

b) Há casos em que o dicionário não é suficiente para 
sanar dúvidas sobre ortografia. 

c) Se os dicionários registrassem a palavra em questão, 
não haveria motivo para dúvida em relação a sua 
ortografia. 

d) Há regras para a colocação do hífen em palavras 
compostas.  

 
 

2. Releia o último parágrafo do texto: “Eu particularmente 
prefiro “superbém”, mas o fato é que, enquanto os 
dicionários não registrarem o termo, sua grafia ficará ao 
sabor das preferências individuais, transitando em textos 
que, pela própria informalidade, abrem mão do rigor 
ortográfico.”  
Sobre este trecho, analise as assertivas a seguir:  

 

I. A primeira vírgula justifica-se por separar a oração 
principal de uma oração coordenada sindética. 

II. A simples substituição da expressão “o termo” por “a 
palavra” não alteraria a correção da oração. 

III. O pronome “sua”, empregado neste parágrafo do 
texto, encontra seu referente em “os dicionários”.  

IV. A simples substituição da expressão “do rigor” por “da 
intransigência” não alteraria a correção da oração. 

 

Assinale a alternativa que contenha análise correta das 
assertivas acima:  

 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 
 

3. Quanto aos recursos de construção de sentido do texto, 
analise as assertivas a seguir: 
I. Os verbos no presente, empregados no primeiro 

parágrafo, imprimem a ideia de processo habitual, de 
ocorrência regular. 

II. As duas ocorrências de aspas têm a mesma função 
em: Já ouvi mesmo usarem “super” como forma 
desacompanhada: “Fulano é um sujeito super!”. 

III. A redação do texto mantém a impessoalidade, pois o 
objetivo é manter o foco na informação. 

IV. Todas as ocorrências de parênteses no texto isolam 
informações que poderiam ser omitidas sem prejuízo 
ao sentido do texto. 

 

Assinale a alternativa que contém a análise correta das 
assertivas: 
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 

4. A palavra destacada no primeiro parágrafo, de acordo 
com o sentido com que está empregada, significa: 
a) Passageiras. 
b) Equivocadas. 
c) Apressadas. 
d) Cordatas. 

 
 
5. “[...] é um prefixo que se liga sem hífen ao radical, exceto 

se este começa por ‘h’”. Assim como a palavra 
destacada no trecho, também está corretamente grafada 
com “xc“ a palavra da alternativa: 
a) Excencial. 
b) Rexcindir. 
c) Excêntrico. 
d) Dixcernir. 
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6. “[...] enquanto os dicionários não registrarem o termo 
[...]”. Transpondo esse trecho para a voz passiva, a 
forma verbal resultante está correta em qual das 
alternativas? Assinale-a: 
a) É registrado. 
b) For registrado. 
c) Estiver registrado. 
d) Ser registrado. 

 
7. Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas no período a seguir: 
Essa manifestação nada tem ___ ver com ____ razões 
expostas em repúdio _______ que o governo impõe ___ 
pessoas. 
 

a) a – as – àquilo – a. 
b) há – as – aquilo – às. 
c) há – as – àquilo – a. 
d) a – as – aquilo – às. 

 
8. A partícula “que”, devidamente empregada nas lacunas 

das orações abaixo, só NÃO seria precedida de 
preposição em qual das alternativas? 
a) Não apresentei a razão __________ faltei. 
b) Esse é o jornal _________ me referi ontem. 
c) O livro ________ citei não está disponível. 
d) A colocação ______ aspiro depende do resultado da 

entrevista. 
 

9. Qual o símbolo utilizado no Microsoft Excel 2007, para 
fazer a multiplicação de números em uma fórmula: 
a) X 
b) – 
c) ! 
d) * 

 
10. Para acessar páginas na internet, como por exemplo, a 

página da RFB (Receita Federal do Brasil), ou uma 
página de um banco, pode-se utilizar um navegador de 
internet, também conhecido como “browser”. Identifique 
a alternativa que apresenta o nome de um navegador de 
internet:  
a) AVG Antivirus. 
b) Google Chrome. 
c) Microsoft Outlook. 
d) Mozila Thunderbird. 

 
11. O conjunto de teclas (atalho) utilizado para abrir a caixa 

de diálogo “imprimir” no Microsoft Word 2007 é 
apresentado na alternativa: 
a) CTRL + P  
b) CTRL + V 
c) CTRL + I 
d) SHIFT + S 

 
12. Dados dois arquivos, um de tamanho 120 MB e outro de 

2 GB, identifique a alternativa que apresenta o espaço 
livre em um pendrive que aceite a cópia dos dois 
arquivos (sem utilizar nenhuma forma de 
compactação). 
a) 200 MB 
b) 60 MB 
c) 4 GB 
d) 1 GB 

13. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
resposta correta. 
I. Microsoft Word 2010. 
II. Teclado USB. 
III. Disco Rígido SATA de 2 TB. 
IV. Microsoft Excel 2007. 
V. Mouse USB. 

 

a) Apenas as afirmativas II e V são “Hardwares”. 
b) São “Softwares” os apresentados apenas nas 

afirmativas I e IV. 
c) Todas as afirmativas são “Softwares”. 
d) Apenas a afirmativa III é um “Hardware”. 

 
14. Assinale a alternativa que contém a extensão padrão de 

nome de arquivo utilizada para uma planilha do Microsoft 
Excel 2007. 
a) .xlsx 
b) .oxcs 
c) .dotx 
d) .doxs 

 
15. As afirmativas abaixo apresentam algumas TECLAS de 

um teclado instalado em um computador com o Windows 
7. 
I. CTRL  
II. V 
III. SHIFT  
IV. ALT  
V. C 

 

A Combinação de teclas utilizada para COPIAR o 
conteúdo selecionado para a área de transferência do 
Windows é apresentada de forma correta na sequência: 

 

a) III e V 
b) I e V 
c) I, III e IV 
d) IV e II 

 
16. Assinale a alternativa abaixo que apresenta a 

representação correta de um endereço IP: 
a) 192.168.0.7 
b) 19216807-5 
c) 01:A2:B3:45:FF 
d) 192.IP.168.IP.0.IP.7 

 
17. Assinale a alternativa INCORRETA. Considerando a 

legislação que regula o exercício profissional de 
representante comercial, não pode ser representante 
comercial:  
a) O que tenha sido condenado por infração penal de 

natureza infamante, tais como falsidade, estelionato, 
apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, 
lenocínio ou crimes também punidos com a perda de 
cargo público. 

b) O falido, mesmo que reabilitado. 
c) O que estiver com seu registro comercial cancelado 

como penalidade. 
d) O que não pode ser comerciante. 

 
18. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos 

Conselhos Regionais serão de: 
a) Quatro (4) anos. 
b) Dois (2) anos. 
c) Três (3) anos. 
d) Um (1) ano. 
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19. Assinale a alternativa INCORRETA. Constituem motivos 
justos para rescisão do contrato de representação 
comercial, pelo representado: 
a) A condenação definitiva por qualquer tipo de crime. 
b) A desídia do representante no cumprimento das 

obrigações decorrentes do contrato. 
c) A falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

inerentes ao contrato de representação comercial. 
d) A prática de atos que importem em descrédito 

comercial do representado. 
 

20. Assinale a alternativa correta. Todos os mandatos serão: 
a) Remunerados na forma de dez salários mínimos para 

o presidente e cinco salários mínimos para os demais 
membros. 

b) Remunerados na forma de um salário mínimo. 
c) Remunerados na forma de dez salários mínimos para 

o presidente e 8,5 salários mínimos para os demais 
membros. 

d) Exercidos gratuitamente. 
 

21. Assinale a alternativa correta. Compete aos Conselhos 
Regionais aplicar, ao representante comercial faltoso, as 
seguintes penas disciplinares: 
a) Advertência, sempre com publicidade. 
b) Cancelamento do registro, com apreensão da carteira 

profissional. 
c) Multa até a importância equivalente a duas vezes o 

maior salário-mínimo vigente no País. 
d) Suspensão do exercício profissional, até três (3) 

anos. 
 

22. Assinale a alternativa correta. Ao representante, pela 
rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, 
da Lei Federal 4.886/65, será devida indenização: 
a) Mínima de 30% do total da retribuição auferida 

durante o tempo em que exerceu a representação. 
b) Não inferior a 25% do total da retribuição auferida 

durante o tempo em que exerceu a representação. 
c) Mínima de 1/3 do total da retribuição auferida durante 

o tempo em que exerceu a representação. 
d) Não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da 

retribuição auferida durante o tempo em que exerceu 
a representação. 

 
23. Assinale a alternativa correta. O pagamento das 

comissões deverá ser efetuado até:  
a) O dia 5 do mês subsequente ao da liquidação da 

fatura, acompanhada das respectivas cópias das 
notas fiscais. 

b) O dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da 
fatura, acompanhada das respectivas cópias das 
notas fiscais. 

c) O quinto dia útil do mês subsequente ao da liquidação 
da fatura, acompanhada das respectivas cópias das 
notas fiscais. 

d) O dia 30 do mês subsequente ao da liquidação da 
fatura, acompanhada das respectivas cópias das 
notas fiscais. 

 
 
 
 
 

24. As diretorias dos Conselhos Regionais prestarão contas 
da sua gestão ao próprio conselho, até: 
a) 15 de fevereiro de cada ano. 
b) Último dia de fevereiro de cada ano. 
c) 15 de março de cada ano. 
d) 31 de dezembro de cada ano. 

 
25. Faça a leitura das frases a seguir: 

I. Um valor inicial multiplicado por 1,3 resulta em um 
valor 30% maior que o inicial. 

II. Um valor inicial multiplicado por 3,5 resulta em um 
valor 250% maior que o inicial. 

III. A razão entre 16 e 20 é igual a 0,80. 
IV. A sexta parte do triplo de 500 é igual a 250. 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26. Identifique o valor de X na expressão:   

3X – 5X = 27 – 4X + 3 
a) 3,5 
b) 14,5 
c) 15 
d) 17 

 
27. O valor de 36 elevado a 0,5 é igual a: 

a) Raiz quadrada de 6. 
b) Raiz quadrada de 36. 
c) Raiz cúbica de 6. 
d) 6 ao quadrado. 

 
28. Qual é o valor de X na expressão:   

X = 18 + 2 * 3 – 6   

a) 12 
b) 18 
c) 54 
d) -60 

 
29. Quanto é um quarto do triplo de 8? 

a) 6 
b) 3,5 
c) 2 
d) 11 

 
30. Em uma aplicação de R$ 5.000,00 por 3 meses a taxa 

de juros simples de 24% ao ano resulta no montante de? 

a) R$ 6.800,00 
b) R$ 8.600,00 
c) R$ 5.500,00 
d) R$ 5.300,00 

 
31. Um automóvel tem um padrão de consumo de 9 km/l. Se 

ele mantiver o mesmo consumo em uma viagem que 
consumiu 28 litros, pode-se concluir que foram 
percorridos: 
a) 290 quilômetros 
b) 311 quilômetros 
c) 252 quilômetros 
d) 260 quilômetros 
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32. Quanto é 30% do dobro de 15? 
a) 6 
b) 9 
c) 12 
d) 30 

 
33. Analise as afirmativas abaixo e identifique a opção 

correta. 
I. Contabilidade pode ser considerada como sistema de 

informação destinado a prover seus usuários de 
dados para ajudá-los a tomar decisões.  

II. Usuário da contabilidade pode ser considerado como 
qualquer pessoa (física ou jurídica) que tenha 
interesse em conhecer dados (normalmente 
fornecidos pela contabilidade) de uma Entidade. 

III. A Contabilidade é uma ciência social, pois, estuda o 
comportamento das riquezas que se integram no 
patrimônio, em face das ações humanas. 

 

a) Apenas a alternativa II está correta. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
34. Qual das contas abaixo NÃO representa uma origem de 

recursos? 
a) Lucros Acumulados. 
b) Fornecedores. 
c) Empréstimos a Pagar. 
d) Contas a Receber. 

 
35. Quanto ao Balanço Patrimonial, temos a seguinte 

definição: “São as inversões financeiras de caráter 
permanente que geram rendimentos e não são 
necessárias à manutenção da atividade fundamental da 
empresa”. Isto conceitua o grupo do(e): 
a) Diferido 
b) Investimentos 
c) Intangível 
d) Imobilizado 

 
36. Complete a frase. A ___________________ 

corresponde à perda do valor, decorrente da exploração 
de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou 
florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 
a) Amortização 
b) Provisão  
c) Depreciação 
d) Exaustão 

 
37. A demonstração contábil que mostra a riqueza criada 

pela empresa e como essa riqueza é distribuída, ou 
transferida é a (o): 
a) Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
b) Balanço Patrimonial (BP). 
c) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 
d) Demonstração dos Lucros e Prejuízos acumulados 

(DLPA). 
 

38. Referente à Contabilidade Pública, identifique o grupo 
que representa os ingressos orçamentários originários: 

a) Contribuições 
b) Patrimonial 
c) Tributos 
d) Cauções 

39. Em relação ao plano de contas da União, o elemento de 
despesa “52” representa: 
a) Equipamentos e Material Permanente. 
b) Obras e Instalações. 
c) Material de Consumo. 
d) Serviços Pessoa Jurídica. 

 
40. Quanto aos créditos adicionais indique abaixo qual das 

opções se compatibiliza com a seguinte definição: “São 
aqueles destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica. ” 
a) Créditos Extraordinários. 
b) Créditos Mistos. 
c) Créditos Especiais. 
d) Créditos Suplementares. 

 
 


