
v.Audit.: 9236CA806

v.1046/2019

CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - SUPERIOR MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

CONTROLADOR (A)

ATENÇÃO!

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

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

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

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

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

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

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

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

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa conceder benefício administrativo ou
fiscal  sem  a  observância  das  formalidades  legais  ou
regulamentares  aplicáveis  à  espécie.
II. Auditorias não programadas são aquelas que não se encontram
previstas  no  plano  de  auditorias  da  instituição,  podendo  ser
solicitadas internamente (por iniciativa do gestor, por exemplo) ou
externamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A auditoria de conformidade veda qualquer análise com foco em
determinar  se um particular  objeto está em conformidade com
critérios pré-estabelecidos em normas.
II. Os recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica
serão  utilizados  exclusivamente  para  atender  ao  objeto  de  sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.
III.  Considera-se  desnecessária  e  de  caráter  descontinuado  a
despesa  corrente  derivada  de  lei,  medida  provisória  ou  ato
administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de
sua execução por um período superior a dois exercícios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Registrar os procedimentos de trabalho realizados pelo auditor e
seus  resultados,  omitindo  se  foram  executados  conforme  o
planejado, é um dos objetivos da documentação de auditoria.
II. A auditoria de conformidade veda qualquer análise com foco em
determinar  se um particular  objeto está em conformidade com
critérios pré-estabelecidos em normas.
III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade  administrativa  receber  vantagem  econômica  de
qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  acompanhamento  sistemático  dos  programas  é  um  dos
objetivos do orçamento base zero.
II. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade  administrativa,  importando  enriquecimento  ilícito,
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do  exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou  atividade
pública.
III. O objeto de uma auditoria operacional compreende, entre outros
elementos, as ações, programas e projetos de governo do poder
judiciário, exclusivamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Embora  o  orçamento  público  seja  um  instrumento  de
administração, ele não auxilia o gestor no controle das despesas.
II. O estabelecimento de um planejamento estratégico é um dos
objetivos do orçamento base zero.
III.  O  orçamento  base  zero  impossibilita  o  planejamento
orçamentário para o próximo exercício.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No orçamento base-zero, devem existir direitos adquiridos sobre
todas as verbas autorizadas em exercícios anteriores.
II. O orçamento é uma peça autorizativa com a qual o recebimento
dos recursos financeiros e a realização dos gastos previstos são
impugnados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 286/2014, do município de Palestina – AL, ampliar
e  aperfeiçoar  os  serviços  públicos  prestados  diretamente  pela
municipalidade  é  um  dos  objetivos  da  Administração  Pública
Municipal.
II. O conceito de receita corrente líquida refere-se ao somatório das
receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais,  industriais,
agropecuárias,  de  serviços,  transferências  correntes  e  outras
receitas também correntes, deduzidos os valores previstos em lei.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A documentação de auditoria, também denominada papéis de
trabalho,  compreende  todos  os  documentos  e  anotações  que
registram as evidências dos trabalhos executados pelo auditor e
fundamentam sua opinião e comentários.
II. Registrar os procedimentos de trabalho realizados pelo auditor e
seus  resultados,  omitindo  se  foram  executados  conforme  o
planejado, é um dos objetivos da documentação de auditoria.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Dissimular os níveis de confiança depositados nos sistemas de
controles  internos  é  um  dos  objetivos  da  documentação  de
auditoria.
II. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade  administrativa  realizar  operação  financeira  com  a
observância  das  normas  legais  e  regulamentares  ou  aceitar
garantia suficiente ou idônea.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  auditoria  de  conformidade  é  realizada  para  avaliar  se
atividades,  transações  financeiras  e  informações  cumprem,  em
todos os aspectos relevantes, as normas que regem os órgãos e
entidades auditados.
II.  O  orçamento  base  zero  não  deve  obedecer  ao  princípio  da
economicidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  Lei  nº  286/2014,  do  município  de  Palestina  -  AL,
assegurar o cumprimento dos programas, projetos e atividades a
cargo  da  municipalidade  é  um dos  objetivos  da  Administração
Pública Municipal.
II.  Considera-se  desnecessária  e  de  caráter  descontinuado  a
despesa  corrente  derivada  de  lei,  medida  provisória  ou  ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal
de  sua  execução  por  um  período  superior  a  três  exercícios
consecutivos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A receita representa aumentos da situação líquida patrimonial
durante o exercício financeiro que podem ser entradas de recursos,
redução de ativos ou aumento de passivos.
II.  O orçamento público é uma prévia autorização do Legislativo
para que se bloqueiem receitas e despesas de um ente público,
desassociado de qualquer período de tempo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  auditoria  financeira  visa  a  determinar  se  a  informação
financeira de órgãos e entidades é apresentada em conformidade
com  a  estrutura  de  relatório  financeiro,  sendo  desconsiderado
qualquer marco regulatório relacionado ao tema.
II. À luz da Lei nº 286/2014, do município de Palestina - AL, cumprir
as  leis  e  os  regulamentos  em  vigor  no  município  é  um  dos
objetivos da Administração Pública Municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A auditoria concomitante representa um conjunto de atividades
que  podem  ser  realizadas  por  contadores,  auditores  ou
controladores com o objetivo de ocultar as informações referentes
ao patrimônio de uma entidade pública ou mesmo de camuflar as
movimentações financeiras no âmbito dessa organização.
II.  À  luz  da  Lei  nº  286/2014,  do  município  de  Palestina  -  AL,
coordenar  e  integrar  todas  as  ações  desenvolvidas  por  seus
diversos órgãos, direcionando-os para o bem-estar coletivo, é um
dos objetivos da Administração Pública Municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa negar-se a receber para si dinheiro a
título  de  gratificação,  de  quem  tenha  interesse  direto  na  ação
decorrente das atribuições do agente público.
II. Auditorias programadas são aquelas não previstas no plano de
auditorias aprovado para a instituição.
III.  A  auditoria  financeira  visa  a  determinar  se  a  informação
financeira de órgãos e entidades é apresentada em conformidade
com  a  estrutura  de  relatório  financeiro,  sendo  desconsiderado
qualquer marco regulatório relacionado ao tema.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Qualquer benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá
ser majorado ou estendido mesmo sem a indicação da fonte de
custeio total.
II. A receita representa aumentos da situação líquida patrimonial
durante o exercício financeiro que podem ser entradas de recursos,
redução de ativos ou aumento de passivos.
III.  Constituem  requisitos  acessórios  da  responsabilidade  na
gestão fiscal a instituição, previsão e inócua arrecadação de todos
os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  Lei  nº  286/2014,  do  município  de  Palestina  –  AL,
promover  o  desenvolvimento  municipal  de  forma  harmônica,
reduzindo  as  desigualdades  regionais,  é  um  dos  objetivos  da
Administração Pública Municipal.
II. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, não constitui ato de
improbidade  administrativa  receber  dinheiro  para  facilitar  a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica,
de bens integrantes do acervo patrimonial de entidades públicas.
III.  O orçamento público não possui relação com o controle dos
recursos com os quais a sociedade terá que contribuir para manter
em funcionamento os serviços públicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O orçamento é uma peça autorizativa com a qual o recebimento
dos recursos financeiros e a realização dos gastos previstos são
impugnados.
II.  A  auditoria  concomitante  é  aquela  efetuada  antes  de  uma
situação/ato,  precedendo  a  sua  realização.  Pode  ocorrer,  por
exemplo,  na  fiscalização  da  execução  de  um  contrato  a  ser
realizado.
III.  A documentação de auditoria deve obedecer às técnicas de
auditoria governamental e registrar as informações obtidas e os
exames,  as  análises  e  as  avaliações  efetuadas,  disfarçando as
bases das constatações do auditor, suas conclusões, opiniões e
recomendações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, as previsões de receita,
observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos
das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento  econômico ou  de  qualquer  outro  fator  relevante  e
serão  acompanhadas  de  demonstrativo  de  sua  evolução  nos
últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que
se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
II.  Dissimular  os níveis  de confiança depositada no sistema de
controles  internos  é  um  dos  objetivos  da  documentação  de
auditoria.
III.  O  orçamento  público  não  permite  verificar  a  real  situação
econômica do Estado, também não evidencia os seus gastos com
a saúde, educação, saneamento ou obras públicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O objeto de uma auditoria operacional compreende, entre outros
elementos, as ações, programas e projetos de governo do poder
judiciário, exclusivamente.
II.  O  balanço  patrimonial  não  pode  ser  considerado  uma
demonstração contábil.
III. Garantir o planejamento estruturado a longo prazo não é um
dos objetivos do orçamento base zero.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para cercar completamente um imóvel localizado em um terreno
com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros,
será necessária  uma cerca com comprimento superior  a  1.089
metros e inferior a 1.176 metros.
II.  Se uma piscina tem formato retangular  e  possui  dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³ e inferior a 15.935 m³.
III. Uma empresa precisa distribuir 3 camisas brancas para cada
um  dos  seus  237  funcionários.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que essa empresa precisará de mais de 723 camisas e menos de
738 camisas para cumprir com a sua meta.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Hellen adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3,5%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Hellen pagou um valor superior
a R$ 207,50 e inferior a R$ 219,25 em juros no 1º mês.
II. Alice adquiriu um empréstimo no valor de R$ 2.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros de 5,7% sobre o valor do empréstimo.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que Alice pagou mais de R$ 92 e
menos de R$ 98 em juros no 1º mês.
III. Alice abasteceu sua moto com R$ 39,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 10 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Alice  utilizou  mais  de  352  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um produto é vendido à vista por R$ 1.800,00 ou então com R$
400,00 de entrada mais uma parcela de R$ 1.500,00 após 1 mês.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  podemos afirmar que a taxa mensal  de juros do
financiamento é superior a 5% e inferior a 6%.
II. A raiz quadrada de 119.025 é um número maior que 347 e menor
que 352.
III. Há 2 meses, o peso de Luana era de 83 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 84 kg.  Atualmente,  seu peso é  86 kg.  Assim,  é  correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é superior a
82,4 kg e inferior a 85,6 kg.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Juliana realizou o pagamento antecipado de uma dívida com
valor de R$ 7.657,00 e recebeu um desconto equivalente a 39,7%.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente pago por
Juliana foi superior a R$ 3.008,45 e inferior a R$ 3.977,12.
II. Olivia leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia.
Se tivesse lido 16 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
manuscrito em um período superior a 102 dias e inferior a 109 dias.
III.  Considere  os  seguintes  dados  referentes  aos  gastos  com
energia elétrica de uma residência nos 5 últimos meses: R$ 112,50,
no mês 1; R$ 98,30, no mês 2; R$ 101,20, no mês 3; R$ 88,40, no
mês  4;  R$  93,60,  no  mês  5.  Assim,  com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor médio dos gastos com
energia elétrica, no período considerado, é superior a R$ 97,30 e
inferior a R$ 99,40.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veículo consumiu 42,7 litros de combustível para percorrer a
distância  de  512  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  11,7  km  com  1  litro  de
combustível.
II. Há 2 meses, o peso de Rochelle era de 108 kg. Há 1 mês, seu
peso  era  de  112  kg.  Atualmente,  seu  peso  é  116  kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 113 kg e 116 kg.
III.  Dulci  abasteceu  sua  moto  com  R$  33,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Dulci utilizou mais de 138 moedas e menos de
147 moedas para pagar pelo combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

INDESEJÁVEL

Para este indecoroso pecado recôndito
Placebo milagroso não encontro
De almíscar é tua fragrância
Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra, meu outro?
Em teus braços, encanto encontro solene
A todos jamais nos mostraremos
Ilícito, interdito, irrefreado.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há um desalento  por  parte  do eu poético  que não encontra
solução para o seu problema, que é a relação proibida com sua
amada.
II.  A  amada  a  quem  se  dirige  o  “eu”  chega  a  receber  um
chamamento que a coloca numa condição de herege. É como se o
“eu” retirasse parte de sua culpa por estar na relação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  um  conflito  de  emoções  explicitado  pelo  “eu”,  que  ora
condena a amada à condição de ser o próprio pecado, ora acredita
na materialização da transgressão.
II. O eu lírico sugere que a amada é a personificação do pecado
(blasfêmia), mas deseja tornar público o relacionamento que tem
com ela.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras do eu poético sugerem que, apesar de existir uma
relação paradoxal entre os amados, há uma permissividade interna,
já que o amor deles é irrefreado.
II.  Apesar  de,  nos  quatro  primeiros  versos,  o  eu  poético  se
encontrar  em  conflito  com  o  relacionamento,  ele  reconhece  o
conforto oferecido pela amada no trecho “Em teus braços, encanto
encontro solene”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  o  eu  poético,  o  amor  e  o  relacionamento  que  pode
concretizar  com sua amada são antagônicos.  Enquanto  aquele
remete à ideia de lucidez, este é lícito.
II. Existe, no poema, uma associação que faz o relacionamento ser
um pecado tão grave que não apresenta solução.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu poético invoca um amor inacessível, cuja manifestação se
dá apenas em sua própria consciência.
II. O eu poético parece experimentar uma relação desaprovada e
chega  a  associá-la  à  palavra  “pecado”,  como  um  evento  que
acontece às escondidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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