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Desde o dia 1º de janeiro de 2016, passou a ser obrigatória a vigência do novo acordo
ortográfico assinado pelos países falantes de língua portuguesa. A implementação, em território
brasileiro, estava prevista para 2013, porém o governo decidiu por adiar a medida para 2016, a fim de
ampliar o prazo de adaptação da população às novas normas de ortografia. O Acordo, assinado em
1990 e que entrou em vigor somente em 2009, tem o objetivo de unificar as regras do português
escrito em todos os países lusófonos, a fim de se constituir como, conforme os termos do próprio
documento, “um passo importante para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e para o
seu prestígio internacional”.
Por se tratar de um assunto que envolve relações políticas, econômicas e sociais, o Acordo
está longe de ser um consenso entre linguistas, filólogos, jornalistas, escritores, tradutores, entre
outros, dos países que possuem o português como língua oficial. O embate entre favoráveis e
contrários ao Acordo permanece mesmo após sua obrigatoriedade a partir do corrente ano.
Os apoiadores do tratado ortográfico entendem que, com a unificação da língua portuguesa, o
idioma se tornará mais fluente ao adotar uma grafia padronizada, possibilitando assim sua difusão
internacional. Por outro lado, os contrários compreendem que tal regularização se configura como

uma decisão vertical, sem consulta aos verdadeiros usuários da língua, ou seja, entendem que quem
deve decidir os encaminhamentos do idioma são os próprios falantes e não a lei.
Tal tema é o eixo norteador da prova de linguagem e, ao longo dela, você encontrará textos
com posicionamentos diversos a respeito do Acordo ortográfico em vigor nos países lusófonos. Após a
leitura desses textos e tendo por base seu conhecimento de mundo, redija um texto dissertativo
argumentativo que responda a seguinte pergunta:

Você é favorável ou contrário ao Acordo Ortográfico em vigência no Brasil?
Seu texto deve ter, no máximo, 25 linhas.

QUESTÕES OBJETIVAS
Texto 1

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

(http://velho.ciberduvidas.pt/Images/AOCartoon.jpg)

1)

De acordo com o cartum do Texto 1, podemos concluir que o novo acordo ortográfico interfere,
essencialmente, na:
A)
B)
C)
D)
E)

Fala.
Escrita.
Leitura.
Gramática.
Língua toda.

2)

De acordo com o Texto 1, podemos considerar cada quadrinho como um estágio particular da
ortografia da língua portuguesa. Com base nesse pressuposto podemos afirmar que:
A) Do Estágio 1 para o Estágio 2, a mudança ortográfica se deu pela adoção do acento diferencial.
B) Do Estágio 1 para o Estágio 2, a mudança ortográfica se deu pela adoção do acento gráfico das
palavras paroxítonas.
C) Do Estágio 2 para o Estágio 3, a mudança ortográfica se deu pela eliminação do acento em
palavras terminadas em oo.
D) Do Estágio 2 para o Estágio 3, a mudança ortográfica se deu pela adoção do trema.
E) Do Estágio 2 para o Estágio 3, a mudança ortográfica se deu pela troca de ph por f.

Texto 2

Novo acordo ortográfico é uma imposição do Brasil?
Milhares em Portugal protestam contra o novo acordo ortográfico por enxergar nele uma imposição da
versão brasileira do português
18 out, 2015
1.
No intuito de aproximar as diferentes variantes da língua portuguesa, o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa foi assinado em 1990 e ratificado em 2008.
3.
Previsto para entrar em vigor em 2009, ele foi adiado para 2016. Ou seja, a partir do ano
que vem, todos os países de língua portuguesa deverão obedecer __ normas nele
estabelecidas.
6.
No entanto, tal ideia não está sendo bem recebida em Portugal, onde milhares veem o acordo
como uma imposição do Brasil. Isso porque uma de suas determinações estabelece o fim das
consoantes mudas em palavras, como “acto” e “óptimo”, que passarão a ser escritas nas versões
brasileiras “ato” e “ótimo”.
10.
Para muitos portugueses, a mudança fere uma das características que compõem o orgulho
nacional. Além disso, __ a queixa de que o acordo foi discutido apenas na esfera política, sem
consultar a população.
13.
É o que explicou em entrevista à BBC a professora de filosofia e escritora
portuguesa Maria de Menezes. “Os nossos governantes impuseram-nos um modelo que
nada tem __ ver conosco. E não é porque o Brasil fala assim que vão nos obrigar a fazêlo. A língua evoluiu naturalmente no Brasil para essas alterações. Aqui em Portugal, não.
Portanto, a imposição não tem fundamento.”
18.
A mesma opinião é compartilhada pelo jurista Ivo Miguel Barroso, criador da página
do Facebook “Cidadãos Contra o Acordo Ortográfico de 1990”, que reúne 30 mil
pessoas. “A população não foi ouvida quando o acordo foi firmado ou implantado, e
temos certeza de que a maioria de nós, portugueses, é contrária a ele. Temos o direito de
debater abertamente sobre um assunto tão importante, que tem influência direta no nosso
país.”
24.
A revolta resultou em uma campanha contra o acordo, liderada, principalmente pelo
jornal Público, artistas, acadêmicos e políticos que saem às ruas em busca de assinaturas para
aprovar um referendo popular que discuta o acordo.
Para ‘acordistas’ rejeição reflete complexo de inferioridade
27.
Para Rui Tavares, escritor e ex-eurodeputado por Portugal, a forte rejeição ao
acordo é parte de uma crise de autoestima portuguesa. “A visão extremada sobre o acordo
é uma mera projeção dos portugueses em relação a suas próprias fraquezas. O país
atravessa um momento de crise e isso acaba por fazer com que muita gente interprete
qualquer coisa como um sinal de vulnerabilidade. Para mim, é um mistério o fato de
algumas pessoas considerarem o acordo algo até humilhante. Isso revela uma visão
complexada.”

34.
Outro defensor do acordo, o professor catedrático Carlos Reis, diz que a dificuldade em
aceitar as novas regras reflete a relutância de uma parcela do país em aceitar que Portugal
deixou de ser “proprietário” do idioma para se tornar mais um “condômino” entre outros sete
países.
38.
“Convém não confundir a agressividade de algumas pessoas – e de um determinado jornal,
em particular, que é das poucas exceções à regra – com a realidade das coisas. Outras exceções
acontecem por ignorância e falta de preparação, não por vontade de contrariar o Acordo
Ortográfico.”
O acordo e a mídia portuguesa
42.
Um dos principais argumentos a favor do acordo é a ideia de que ele abrirá as portas de
outros países aos veículos de comunicação de Portugal, país que tem uma população de pouco mais
de 10 milhões.
45.
Segundo Miguel Gil, membro do conselho de administração do grupo Media Capital,
um dos mais importantes de Portugal, o acordo permitirá a expansão das empresas de
comunicação do país, principalmente para o território brasileiro. Tal interesse é corroborado
pelos números: em 2013, o Brasil tinha 90 milhões de pessoas com acesso à internet,
enquanto Portugal tinha apenas 5,7 milhões. Em 2014, a publicidade na mídia gerou para
o Brasil uma renda de R$ 121 bilhões, enquanto em Portugal o total foi de R$ 1,64
bilhão.
52.
“A existência de um espaço comum para a língua portuguesa é absolutamente chave para a
otimização das oportunidades e o aproveitamento cultural, social e econômico possibilitados por uma
língua moderna, culta, viva e falada por quase 300 milhões de pessoas, das quais mais de 200
milhões estão no Brasil.”
56.
No entanto, para o fundador do jornal Público, Nuno Pacheco, o argumento não
passa de uma ilusão. Ele diz que o acordo não abrirá as portas do mercado brasileiro
às empresas de comunicação portuguesas. “Esta é uma ilusão que foi criada para
justificar as mudanças. O português do Brasil e o de Portugal seguiram caminhos
distintos, tanto no vocabulário quanto na construção verbal, e o acordo não muda
isso.”
62.
Segundo Pacheco, a maior parte dos funcionários da mídia portuguesa é contra o acordo, mas
obedece às novas regras porque “são profissionais e acabam aceitando o acordo, por lhes ser imposto
por seus empregadores”. “A verdade é que, entre jornalistas e escritores portugueses, praticamente
ninguém é a favor desse acordo.”
(Fonte: http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/novo-acordo-ortografico-e-uma-imposicao-do-brasil/)

3)

Com relação à tomada de posição em relação ao Acordo Ortográfico, podemos dizer que:

A) O texto apresenta-se contrário ao Acordo Ortográfico.
B) O texto apresenta-se favorável ao Acordo Ortográfico.
C) O texto apresenta diferentes opiniões, mas ao final se posiciona de modo contrário ao Acordo
Ortográfico.
D) O texto apresenta diferentes opiniões, mas ao final se posiciona de modo favorável ao Acordo
Ortográfico.
E) O texto apenas apresenta diferentes posicionamentos sobre o Acordo Ortográfico, mas não
defende nenhum dos lados apresentados.

4)

Fazer referência ao discurso de outras pessoas é uma característica dos textos jornalísticos. No
Texto 2, as citações são usadas para apresentar diferentes posicionamentos em relação ao Acordo
Ortográfico. Considerando as opiniões manifestadas nas citações, assinale (C), para os especialistas
que são contrários ao Acordo, e (F), para os especialistas favoráveis ao Tratado Ortográfico:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

A)
B)
C)
D)
E)

Nuno Pacheco.
Maria de Menezes.
Rui Tavares.
Miguel Gil.
Ivo Miguel Barroso.
Carlos Reis.
C-C-F-F-C-F
F-C-C-F-C-F
C-F-C-F-C-F
C-F-F-C-C-F
F-F-C-C-F-C

5)

Analise as afirmações a seguir a respeito do Texto 2, atribuindo a elas (V) para as verdadeiras
e (F) para as falsas:
( ) Na linha 2, o vocábulo “ratificado” por ser substituído por revogado sem que haja alteração de
significado.
( ) Nas linhas 4, 11 e 15, as palavras que completam as lacunas são respectivamente às, há e a.
( ) Na linha 21, as vírgulas empregadas servem para separar um vocativo.
( ) Na linha 22, o “que” retoma a palavra “importante”.
A)
B)
C)
D)
E)

F-V-F-F
V-F-F-V
F-F-V-F
F-V-V-F
F-F-F-V

6)

Com relação ao uso dos operadores argumentativos, todas afirmações a seguir estão corretas,
exceto em:
A) o operador argumentativo “portanto” (l. 17) é usado para introduzir a conclusão de um raciocínio
apresentado nos períodos anteriores.
B) o operador argumentativo “Para” (l. 27) é usado para introduzir uma finalidade para o Acordo
Ortográfico.
C) o operador argumentativo “Segundo” (l. 45) é usado para introduzir a fala de um especialista no
texto.
D) o operador argumentativo “enquanto” (l. 50) é usado para estabelecer um paralelo entre Brasil e
Portugal.
E) o operador argumentativo “No entanto” (l. 56) é usado para introduzir um posicionamento
contrário ao apresentado no parágrafo anterior.

7)

Considerando o fato de que o Texto 2 pertence ao domínio jornalístico, apresenta citações com
diferentes posicionamentos e não apresenta uma opinião clara a respeito do tema discutido, podemos
dizer que esse texto pertence a qual gênero textual:
A)
B)
C)
D)
E)

Crônica jornalística.
Editorial.
Carta do leitor.
Reportagem.
Obituário.

Texto 3

PEQUENO POEMA EM DESACORDO COM O ACORDO
Autor desconhecido
No passado minhas ideias eram mais acentuadas
Já não são agudas minhas heroicas empreitadas
As pessoas não mais leem de chapéu
Mas ainda se veem os sinais no céu
As arguições de outrora eram mais tônicas
Agora as plateias emudecem, ficam afônicas
A ausência de circunflexo me causa enjoo
A asa foi arrancada e cortada em pleno voo
Eu perdi o traçado da autoestrada
Mas ainda há risco no peixe-espada
Não há quem não trema em consequência
A língua camoniana nunca foi exata ciência
A paranoia me penetra pelos pelos
A escrita carece de frequentes zelos
A escola para para que se averigue e se ajuste
A regra é clara, e que a patuleia não se assuste
(https://tentolingua.wordpress.com/2010/04/25/uma-ilc-contra-o-acordo-ortografico/)

8)

Considerando o Texto 3, avalie as seguintes proposições:

I. O poema é construído a partir da relação entre como as palavras eram grafadas antes e depois
do novo acordo ortográfico.
II. Um recurso estilístico bastante empregado no poema é a polissemia, ou seja, mais de um sentido
para a mesma palavra.
III. Com relação à posição adotada no poema, pode-se dizer que o autor é contrário ao Acordo
Ortográfico.
Está(ão) correta(s):
A) A proposição I.
B) A proposição II.
C) As proposições I e II.
D) As proposições I e III.
E) As proposições I, II e III.

9) Enumere

as colunas abaixo, relacionando os versos do poema com as mudanças propostas pelo
Novo Acordo Ortográfico:
(1) As pessoas não mais leem de chapéu.
(2) Agora as plateias emudecem, ficam afônicas.
(3) Eu perdi o traçado da autoestrada.
(4) Não há quem não trema em consequência.
(5) A escola para para que se averigue e se ajuste.
(

) Eliminação do hífen em palavras em que o prefixo termina com vogal o segundo elemento inicia

com uma vogal diferente.
( ) Eliminação do trema.
( ) Eliminação do acento diferencial.
( ) Eliminação do acento em ditongo aberto nas paroxítonas.
( ) Eliminação de acento em paroxítonas terminadas em oo e eem.
A)
B)
C)
D)
E)

2-4-1-3-5
4-1-3-5-2
3-4-5-2-1
5-2-1-3-4
1-3-2-5-4

10) O

vocábulo “patuleia” poderia ser substituído por qual palavra sem que houvesse alteração de
sentido do verso?
A) criançada
B) vizinhança
C) alunado
D) povo
E) turma

11) Em 1991, na cidade de Assunção (Paraguai), foi assinado o tratado que leva o nome da cidade e
uniu Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, formando um bloco econômico que hoje conta com a
participação de todos os países da América do Sul, seja como Estado Parte ou Estado Associado. O
nome do bloco econômico é:
A) Mercosul (Mercado Comum do Sul).
B) UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).
C) NAFTA (Tratado de Livre Comércio das Américas).
D) OTAN (Organização do Tratado do Atlântico).
E) CONESUL (Conselho Econômico Sul-americano).

12) Sobre a organização dos poderes na República Federativa do Brasil é INCORRETO afirmar:
A) Há a divisão do Estado em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
B) O Poder Moderador é parte do Poder Judiciário, pessoal e privativo do presidente do Supremo
Tribunal Federal.
C) Institui que o Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos do Poder Judiciário.
D) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
E) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal.

13) Assinada

pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, a Lei Imperial n.º 3.353, ou Lei Áurea,
extinguiu oficialmente o trabalho escravo no Brasil. Sobre o processo de abolição da escravidão está
CORRETO afirmar:
A) A abolição foi uma exigência dos Estados Unidos, país com quem o Império do Brasil realizava
importantes trocas comerciais: a maioria das firmas exportadoras de café era norte-americana.
B) A Princesa Isabel realizou a assinatura em um ato de benevolência, pois pessoalmente simpatizava
com a causa abolicionista.
C) Naquele ano, milhares de escravos cercaram a cidade do Rio de Janeiro, exigindo a assinatura da
Lei Áurea. A Princesa cedeu a essa pressão e declarou extinta a escravidão.
D) A lei foi o auge de um processo que teve como seus principais elementos a pressão do movimento
abolicionista, incluindo fugas de escravos, e de setores economicamente interessados, como os
liberais brasileiros, os cafeicultores e, externamente, a Inglaterra.
E) Nenhuma alternativa está correta.

14) Em 1500, partindo de Lisboa, uma frota composta por 13 embarcações acabou, após 40 dias de
viagem, desembarcando no litoral do atual território da Bahia. Pedro Álvares Cabral, comandante da
expedição, tomou posse das terras em nome do rei de Portugal. Contudo, a colonização efetiva do
território deu-se somente décadas após esse evento. Por que a Coroa portuguesa não demonstrou
grande interesse em explorar o Brasil inicialmente?
A) Porque a Coroa estava investindo grandes somas de recursos na compra de teares mecânicos
ingleses, a fim de iniciar a Revolução Industrial portuguesa.
B) Sabendo que o território era habitado por povos indígenas, a Coroa portuguesa não quis tomar as
terras desses povos.
C) O principal objetivo da Coroa portuguesa era um novo caminho marítimo para as Índias, local
onde poderiam obter especiarias, produto de alto valor comercial na Europa.
D) O grande interesse da Coroa era confirmar as teorias elaboradas pelos sábios árabes da Escola de
Sagres, provando a esfericidade do planeta.

E) D. João VI, príncipe regente do Império português, tinha como objetivo maior estabelecer um
caminho para a China a fim de obter um novo produto valiosíssimo: a seda.

15) Por meio de um golpe político, no ano de 1937, Getúlio Vargas criou o Estado Novo, mantendose no poder até 1945. Quais foram as principais características do governo de Getúlio Vargas durante
este período?
A) O Estado não interveio na economia, já que Vargas era um grande defensor do liberalismo
econômico.
B) Na economia, priorizou-se o investimento externo, através do incentivo à vinda de empresas
multinacionais, principalmente as do setor automobilístico.
C) Getúlio concedeu amplos poderes para as oligarquias regionais, realizando um acordo de
interesses fundamentado na corrupção eleitoral.
D) Vargas incentivou a industrialização do país. Para isso ignorou os direitos dos trabalhadores,
perseguindo líderes sindicais e proibindo greves.
E) Foi marcado pelo autoritarismo, centralização do poder e controle do Estado sobre os diferentes
setores da sociedade, incluindo a censura aos meios de comunicação.

16)

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) caracterizou-se pelo conflito entre duas coalizões de
países: os Aliados, formados inicialmente por Inglaterra, França e URSS, e os países do Eixo, que
eram:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasil, Alemanha e Portugal.
Espanha, Itália e Argentina.
Alemanha, Itália e Japão.
Japão, China e Brasil.
Polônia, Japão, Angola

17)

Leia o trecho do poema Brasil-Menino, publicado na obra Martim Cererê (1928), de Cassiano
Ricardo:

Meu pai era um Gigante, caçador de léguas,
um feroz domador de onças pretas,
terror do mato [...]
Hoje sou gente grande.
Sou um comissário do café. Tenho viadutos encantados.
Minha cidade é esse tumulto colorido que aí passa
Levando as fábricas pelas rédeas pretas de fumaça!

O poema inspira-se em elementos da história brasileira, especificamente no passado de um dos
estados do país. Podemos perceber as seguintes referências:
A) A ocupação do Rio Grande do Sul e a economia das charqueadas, centrada na cidade de Pelotas.
B) Refere-se aos primeiros portugueses que ocuparam Pernambuco, introduzindo o cultivo da canade-açúcar, produto necessário para a feitura do açúcar, o "ouro branco" do século XVII.
C) A São Paulo, através da figura do bandeirante, no passado, e das lavouras de café e da
urbanização da capital do estado, no presente do poema.
D) Aos primeiros europeus que se estabeleceram na cidade de Manaus, desenvolvendo o
extrativismo da borracha.
E) Nenhuma das alternativas está correta.

18) No estado do Rio Grande do Sul, a região denominada Zona da Serra Gaúcha é uma típica área
colonial, onde predominam pequenas propriedades rurais, policultura e viva atividade industrial
(vinho, fumo, carnes, laticínios), introduzidas na região pelos imigrantes:
A) ingleses e eslavos.
B) italianos e alemães.
C) árabes e turcos.
D) holandeses e açorianos.
E) japoneses e árabes.

19)

Marco da história ocidental, delimitando a transição da Idade Moderna para o mundo
Contemporâneo. As ideias e ações dos revolucionários romperam a ordem social do Antigo Regime ao
defender os ideais de liberdade política e igualdade jurídica de todos os cidadãos, expressos pela
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De qual evento histórico estamos falando?
A) Revolução Francesa.
B) Revolução Russa.
C) Revolução Industrial.
D) Revolução de 1848.
E) Primavera de Praga.

20) Sobre o espaço rural e o espaço urbano no Brasil, é correto afirmar:
A) Atualmente, ocorre um equilíbrio entre as populações rurais e urbanas.
B) Uma das consequências da urbanização foi a redução das desigualdades sociais.
C) O aumento das cidades é explicado unicamente pelo elevado crescimento vegetativo verificado nas
próprias áreas urbanas.
D) O êxodo rural, frequente em países subdesenvolvidos, provoca o crescimento desordenado do
setor terciário da economia.
E) O desenvolvimento de uma economia de mercado no Brasil, polarizada pelas indústrias do CentroSul, ocasionou um aumento da população rural.

21) As tarifas cobradas por duas agências de locação de automóveis, para veículos idênticos são:
Agência A: 90 reais por dia, mais 50 centavos por km rodado.
Agência B: 120 reais por dia, mais 30 centavos por km rodado.
Quantos quilômetros devem ser rodados para que a Agência B seja mais vantajosa que a Agência A?
A)
B)
C)
D)
E)

mais que 150 km
menos que 150 km
exatamente 120 km
mais que 30 km
menos que 30 km

22)

Em um mapa na escala de 1 cm : 500.000 cm, a distância entre duas cidades é de 6 cm. A
distância real, em km, entre essas cidades é:
A)
B)
C)
D)
E)

600 km.
60 km.
3 km.
300 km.
30 km.

23)

Um alto-falante em formato circular está representado na imagem abaixo por uma

circunferência centrada no ponto C no plano cartesiano e de diâmetro D. Se a equação dessa

circunferência é dada por ( x  1) 2  ( y  2) 2  16 e sabendo que o diâmetro do alto-falante é
dado em polegadas, podemos dizer então que o ponto C e o diâmetro D desse alto falante
valem respectivamente:

A)
B)
C)
D)
E)

C(-1,-2) e 16 polegadas.
C(2,1) e 4 polegadas.
C(1, 2) e 8 polegadas.
C(-2, -1) e 4 polegadas.
C(-1,2) e 16 polegadas.

24)

Os balões de São João podem assumir vários formatos diferentes. Um dos formatos mais
tradicionais é o octaedro, que são duas pirâmides quadrangulares unidas pela base. Na figura abaixo
temos um balão no formato de um octaedro. Sabendo que o lado do quadrado da base da pirâmide
mede 3 metros e que a altura de cada uma das pirâmides mede também 3 metros, então o volume
em m3 desse balão vale:

A)
B)
C)
D)
E)

9 m3
18 m3
27 m3
54 m3
30 m3

25)

Um advogado, um contabilista e um professor jogam dominó todos os dias. Sabe-se que até
agora:
 Régis ganhou mais partidas que Danilo.
 Jonas ganhou mais partidas que o Régis.
 O advogado não é nem o primeiro, nem o último na disputa geral.
 Não foi o contabilista que ganhou mais partidas.
Analisando as informações acima, é correto afirmar que:
A) Jonas é contabilista.
B) Régis é advogado.
C) Danilo é professor.
D) Régis é contabilista.
E) Danilo é advogado.

26)

Analise os seguintes pares de números: (3-28) (7-32) (16-41) (17-43) (28-53). Observe que
quatro desses pares possuem uma característica comum. O único par que não apresenta tal
característica é:
A) (3-28)
B) (7-32)
C) (16-41)
D) (17-43)
E) (28-53)

27) Quais afirmações estão corretas a partir do conceito de Ética e Moral:
I. A Moral e a Ética são expressões que possuem sentidos semelhantes;
II. A expressão Moral é derivada do latim “moris” e que pode ser traduzida por costumes;
III. A expressão Ética é derivada do termo grego “ethos” e pode ser traduzida pelo termo costumes;
IV. A Moral representa um conjunto de regras de comportamento de um determinado grupo. Já a
Ética refere-se as regras de comportamento de uma única pessoa.
A) I e II.
B) I e IV.
C) I, II e III.
D) II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

28) Marque a alternativa correta:
A) A moral representa um conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada a
ética da religião do Estado.
B) A moral refere-se ao conjunto de regras admitido pela maioria absoluta dos indivíduos e aprovadas
pelo Estado.
C) A moral é constituída por um conjunto de regras mutáveis e que varia de acordo com o
desenvolvimento de cada sociedade.
D) A moral e o direito são constituídos de regras de comportamento direcionados aos indivíduos que
fazem parte de uma sociedade, mas jamais um desses sistemas interfere no outro.
E) O indivíduo que agir contrário a moral e ao direito receberá uma sanção por parte do Estado.

29) Para os profissionais da Advocacia e da Contabilidade. É correto afirmar que:
I. Os respectivos códigos de ética expressam os padrões necessários da atividade profissional e que
conferem o verdadeiro sentido da profissão.
II. O conhecimento científico e técnico de cada uma das áreas não garante, por si só, que esse
profissional se comporte de acordo com uma conduta profissional ética.
III. Algumas condutas antiéticas extrapolam os limites aceitáveis obrigando a elaboração de códigos
de ética com prováveis sanções.
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.
E) Nenhuma correta.

30) Tanto o Advogado quanto o Contabilista possuem um conjunto de diretrizes éticas descritas em
seus respectivos códigos de ética. Quais das condutas abaixo são exigidas em ambas as profissões:
I. Devem guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional.
II. Devem exercer a profissão com zelo e diligência.
III. Devem manter conduta pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade
com os colegas de profissão.
IV. devem agir com honestidade e capacidade técnica.
A) I e II.
B) I e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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