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INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de respostas a 

alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos Jurídicos. 

• O gabarito não será substituído.  

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos. 

• Término da avaliação: 21:30 horas. 
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                      GABARITO RASCUNHO 
 

01 A B C D 
02 A B C D 
03 A B C D 
04 A B C D 
05 A B C D 
06 A B C D 
07 A B C D 
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10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
21 A B C D 
22 A B C D 
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DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A ANTROPOLOGIA 

TUTOR MÁRIO 
QUESTÃO 01 
Com o desenvolvimento da Antropologia como disciplina, os campos de estudo e áreas de conhecimento se 
expandiram de maneira que é possível se especializar em um determinado tema de pesquisa, aprendendo mais 
sobre formas específicas de analisar este tema e ferramentas conceituais e metodológicas que possam auxiliar 
nesse processo analítico. Uma das áreas de estudo da Antropologia cultural de renome nas universidades 
brasileiras é a Etnologia. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que indica o que os etnólogos estudam. 
Escolha uma opção: 
a) As instituições sociais, de forma a compreender o papel de instituições como a família, a economia, a religião, 
a educação etc. 
b) A estrutura biológica corporal dos seres humanos, comparando suas composições e atribuindo características 
sociocomportamentais de acordo com a evolução dos corpos. 
c) Os povos, comparando-se diferentes populações e compreendendo suas diferenças e semelhanças, envolvendo 
seus aspectos culturais, sociais e relação com meio ambiente. 
d) As sociedades antigas, fazendo a interpretação cultural a partir de vestígios encontrados como os fósseis, 
utilizando-se de técnicas como a escavação. 
 
QUESTÃO 02 
Os estudos antropológicos representam um relevante avanço no que diz respeito ao conhecimento de diferentes 
culturas. Reconhecer a importância da diversidade e que há diferentes formas de entender e ler o mundo 
possibilita a apreensão de significados diversos que podem ser atribuídos a símbolos, práticas e hábitos. No 
entanto, no senso comum, ainda prevalece a noção de que há sociedades “atrasadas” e sociedades “adiantadas”. 
Que conceito corresponde a essa ideia deletéria ao estudo das culturas? 
Escolha uma opção: 
a) Etnocentrismo 
b) Cultura ideal 
c) Etnografia 
d) Socialismo 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 
TUTOR MÁRIO 

QUESTÃO 03 
Os preceitos do conceito de fato social, de Émile Durkheim, consistem em: 
Escolha uma opção: 
a) Coerção social, generalidade e exteriorização. 
b) Coerção social, punição e individualização. 
c) Relativização, individualização e tradição. 
d) Punição, generalidade e individualização. 
 
QUESTÃO 04 
É considerada como a primeira corrente teórica sistematizada do pensamento sociológico o: 
Escolha uma opção: 
a) Darwinismo 
b) Socialismo 
c) Organicismo 
d) Positivismo 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

PROFª TERZIANE 
QUESTÃO 05 
A partir de 1970 que as TIs se difundiram, atrave s de seus tre s principais campos: 
a) Microeletrônica; Computadores; e Telecomunicações 
b) Telecomunicações; Computadores e Softwares 
c) Telecomunicações; Microeletrônica e Softwares 
d) Microeletrônica; Computadores; e comunicações 
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QUESTÃO 06 
Atualmente, a palavra é utilizada para designar todo o conjunto de tecnologias e sistemas e permitem a 
comunicação remota entre dispositivos emissores e receptores. 
 O processamento de dados utiliza recursos de telecomunicações, como: 
a) Navegador 
b) Aplicativos 
c) ERP (Enterprise Resource Planning), traduzindo: Sistema de Gestão Empresarial ou Sistema de Gestão 
Integrado ou Planejamento de Recursos da Empresa. 
d) Modems, multiplexadores, linhas de comutação de dados, telefones, entre outros. 
 
QUESTÃO 07 
É o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e 
saída e dados da máquina e seus periféricos. O sistema que faz comunicação entre o hardware e os demais 
softwares.  
a) Hardware 
b) Sistema Operacional 
c) Microsoft Teams 
d) Office 2020 
 
QUESTÃO 08 
Dentre as funções básicas de computadores de uso geral, pode-se citar: 
I. definição da interface com o usuário; 
II. compartilhamento de hardware entre usuários; 
III. compartilhamento de dados entre usuários; 
IV. gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída; 
V. tratamento e recuperação de erros 
Qual alternativa está correta: 
a) I e III 
b) V e IV 
c) I, II e III 
d)Todas as alternativas estão corretas 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE BÁSICA 
PROFª MARIA JOSÉ 

QUESTÃO 09 
Referente à apresentação das contas contábeis no Balanço Patrimonial, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
Coluna 1 
1. FGTS a recolher. 
2. Estoque de produtos em elaboração. 
3. Investimento em controladas. 
4. Reserva de lucros. 
5. Empréstimo de longo prazo. 
                                                                                  Coluna 2 
                                                                                 ( ) Ativo circulante. 
                                                                                 ( ) Ativo não circulante. 
                                                                                 ( ) Passivo circulante. 
                                                                                 ( ) Passivo não circulante. 
                                                                                 ( ) Patrimônio líquido. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
d) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 
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QUESTÃO 10 
Leia as afirmativas a seguir: 
I. As contas de despesas apresentam saldos credores. 
II. O balancete é uma lista contendo cada conta do Razão com seu saldo. 
III. É vedado ao auditor concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa II, apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas. 
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 11 
Analise as informações a seguir, extraídas de um balancete de verificação de uma sociedade empresarial: 

                                      
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o valor total das contas contábeis 
de natureza devedora. 
a) R$ 593.400,00. 
b) R$ 941.700,00. 
c) R$ 663.400,00. 
d) R$ 613.400,00. 
 
QUESTÃO 12 
Abaixo são apresentadas cinco afirmativas. Escolha entre elas a única que não expressa a verdade. 
a) Quando o extrato bancário de uma empresa apresenta saldo credor, o valor desse saldo passa a representar 
um passivo na estrutura patrimonial. 
b) A aquisição de máquinas, parte para alugar e parte para revender, com pagamento de entrada em dinheiro e 
aceite de títulos pelo valor restante, caracteriza um fato administrativo permutativo. 
c) As contas de Provisão tanto podem ser classificadas no Passivo Circulante, como no Ativo Circulante ou no 
Ativo Permanente, dependendo de sua natureza, mas, mesmo assim, todas elas são formadas a partir de débitos 
lançados em contas de despesa. 
d) Uma operação de devolução de vendas afeta os valores contabilizados tanto em “Receita de Vendas”, como em 
“Custo das Vendas”, como também afeta o valor do estoque final. 

 
DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

TUTORA GISLAINE 
QUESTÃO 13 
Em relação ao uso dos porquês, identifique a alternativa correta: 
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a) Ele está chorando porquê? 
b) Ele está chorando por que? 
c) Ele está chorando por quê? 
d) Ele está chorando porque? 
 
QUESTÃO 14 
Observe os elementos da comunicação:  
 

 
 
I) Emissor: Revista Veja 
II) Receptor: os leitores da publicação. 
III) Canal: língua portuguesa 
IV) Código: mídia impressa 
V) Contexto ou referente: principal - bullying nas escolas 
VI) Mensagem: Abaixo a tirania dos valentões (principal). 
Está (ao) INCORRETOS: 
a) I, III          
b) III, IV           
c) IV, VI          
d) V e VI 

 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-fBZJZN8cV1k/W1CY6kCI8II/AAAAAAAAAn8/WqA_iLIL8AgZRA5Es13VZyS1MPbCeaBrQCLcBGAs/s1600/pa3.jpg
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DISCIPLINA: ESTATÍSTICA 
PROFº ONIVALDO 

QUESTÃO 15 
Para a população dos alunos da primeira série do Ensino Superior de Administração e Contábeis da sua faculdade, 
são apresentadas diversas variáveis que constavam em questionários. Classifique-as em: (N) para variável 
qualitativa nominal, (O) para variável qualitativa ordinal, (D) para variável quantitativa discreta ou (C) 
para variável quantitativa contínua.  
Fazendo a classificação temos como certa a seguinte sequência: 
a. (   ) Sexo  
b. (   ) Cor dos cabelos 
c. (   ) Idade, em anos  
d. (   ) Altura, em metros 
e. (   ) Grau de escolaridade do responsável  
f. (   ) Classe social a que pertence  
g. (   ) Renda mensal dos integrantes da casa onde mora  
h. (   ) Número de veículos  que existem na casa onde mora 
a )  N N D C O O C D  
b )  O O C D N N C C  
c )  N O C D C O D C  
d )  C O D O D C N N  
 
QUESTÃO 16 
Em uma empresa antes da pandemia trabalhavam 1200 funcionários, em razão da COVID-19 foram demitidos 
150 deles. O coeficiente e a taxa de demissão desta empresa são respectivamente. 
a) 12  e 15% 
b) 0,125 e 12,5% 
c) 0,15 e 15% 
d) 12,5% e 0,125 
 
QUESTÃO 17 
Uma pesquisa entre 100 pessoas a respeito do consumo de uma marca de detergente teve o seguinte resultado. 

                                                       
Considere a tabela de frequências que apresenta as colunas frequência absoluta, frequência relativa e 
frequência relativa percentual. A frequência relativa do “sim” e a frequência relativa percentual do “não” 
são, respectivamente, iguais a: 
a) 0,26 e 24%  
b) 0,26 e 48% 
c) 0,52 e 48%  
d) 0,52 e 52%  
 
QUESTÃO 18 
(GV-SP) Ao analisar o desempenho de seus alunos em uma prova, um professor de Matemática classificou-os de 
acordo com a nota obtida x. Uma parte dos dados obtidos é apresentada da seguinte forma: a frequência absoluta 
é o número de alunos que tiraram nota no intervalo correspondente e a frequência relativa de um intervalo é a 
sua frequência absoluta em porcentagem do total de elementos considerados. 
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A porcentagem de alunos que ficou com nota maior ou igual a 7,5 foi:  
a) 16%  
b) 17%  
c) 18%  
d) 20%  
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA 
PROFº ONIVALDO 

QUESTÃO 19 
A prefeitura de uma cidade anuncia que, no ano de 2020, recapeou 60% das avenidas da cidade e se compromete 
a recapear, em 2021, 80% das avenidas restantes. De 2020 para 2021, a quantidade de avenidas dessa cidade 
não se alterou. Sendo assim, em 2021, do total de avenidas da cidade, a prefeitura deverá recapear: 
a) 80%.  
b) 32%.  
c) 56%.  
d) 42%.  
 
QUESTÃO 20 
Um automo vel novo custa R$ 50.000,00 e sofre depreciaço es de 25% e 15% nos dois primeiros anos. Qual o 
valor do automo vel apo s a depreciaça o? 
a) R$ 70.000,00 
b) R$ 30.000,00 
c) R$ 31.875,00 
d) R$ 35.785,00 
 
QUESTÃO 21 
Um investidor possui R$ 80.000,00. Ele aplica 30% desse dinheiro em um investimento que rende juros simples 
a uma taxa de 3% a.m., durante 2 meses, e aplica o restante em investimento que rende 2% a.m., durante 2 
meses também. Ao fim desse período, esse investidor possui: 
a) R$ 84.000,00 
b) R$ 83.680,00 
c) R$ 84.320,00 
d) R$ 84.400,00 
 
QUESTÃO 22 
Marcelo emprestou certa quantia a Augusto, cobrando juros simples de 4% ao mês. Cinco meses mais tarde, 
Augusto pagou o empréstimo, e Marcelo recebeu R$ 420,00. Qual foi, em reais, a quantia que Marcelo emprestou 
a Augusto? 
a) 320,00 
b) 336,00 
c) 350,00 
d) 382,00 


