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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Português 
Profª. Vera Winter 

 
 
Questão nº 01  
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Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo o planeta, com 1,35 

milhão de óbitos por ano, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

preocupada com a falta de medidas de segurança nos países mais pobres. Em seu 

relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS afirma ainda que os 

acidentes de trânsito são atualmente a principal causa de morte entre crianças e 

jovens com idades entre 5 e 29 anos. Nos últimos anos, o número de mortes nas 

estradas em todo o mundo aumentou de modo constante, com 1,35 milhão de 

falecimentos registrados em 2018. Em uma comparação, a OMS contabilizou mais 

de 1,2 milhão de mortos em um documento publicado em 2009. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em relação ao tamanho 

da população mundial estabilizaram nos últimos anos", o que sugere que "os 

esforços em segurança de trânsito em alguns países de renda média e alta 

mitigaram a situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a legislações mais 

severas relacionadas aos principais riscos no trânsito, e ressalta a importância de 

infraestruturas mais seguras. No entanto, o número de mortes nas estradas não caiu 

em nenhum país de renda baixa, sobretudo pela ausência de medidas para melhorar 

a segurança, afirma o relatório.  
Disponível em  

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-

sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml. Acesso em 19 mar. 2019. (Texto adaptado) 

  

 

Sobre o texto acima,  

 
I. O número de falecimentos verificados no trânsito em 2018, se comparados aos de 2009, 

comprovam a ineficácia de uma legislação mais severa. 

II. Pode-se entender como “riscos no trânsito” a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa, entre outros. 

III. Segundo a OMS, de maneira geral, vêm sendo adotadas medidas para melhorar a segurança 

no trânsito, o que comprova que esses esforços vêm alcançando bons resultados.  

IV. O aumento mundial no número de mortes nas estradas, comparados os anos de 2009 e 2018, 

foi de quase 9%.  

 

é correto o que se afirma em: 

 

A) I e II             B) I e IV             C) II e IV                 D) I, III e IV                      E) II, III e IV 
 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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Questão nº 02  
 
Tem sido discutido pelo atual governo o fim das lombadas eletrônicas, cuja instalação teve 

como principal objetivo a redução das mortes no trânsito. No entanto, as opiniões são 

divergentes. Para alguns, o uso de controladores de velocidade, além de não auxiliar na 

educação do trânsito, prejudica os motoristas. Já outros especialistas acreditam que tais 

controladores são os meios mais eficientes para essa redução, e que sua eliminação provocará 

aumento no número de acidentes e de mortes. 

 
Zero Hora, 9/10 mar.2019. 

 

A partir do quadro comparativo abaixo, pode-se concluir que: 

A) A queda progressiva dos acidentes de trânsito, a partir de 2010, deveu-se unicamente à 

instalação das lombadas eletrônicas nas nossas estradas. 

B) A se considerar o ano de 2014 em relação ao de 2012, pode-se dizer que o aumento no 

número de mortes no trânsito foi proporcional ao aumento da frota de veículos no Rio Grande 

do Sul.  

C) Comparando-se os anos de 2009 e 2016, quanto ao número de acidentes com mortes, é 

correto afirmar que, em termos proporcionais, ele é equivalente ao aumento da frota gaúcha. 

D) O aumento progressivo na frota de veículos fez aumentar, nas mesmas proporções, os 

acidentes com mortes nas estradas. 

E) Nos últimos 4 anos do gráfico, houve uma redução de aproximadamente 2,4% no número 

de acidentes com mortes nas estradas.  
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Questão nº 03  
 

Empreendedorismo  
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O empreendedorismo em universidades pode trazer grandes benefícios tanto para os 

centros de pesquisa – e seus alunos – como para as empresas, já que, por meio dele, 

universidades públicas recebem recursos, essenciais para o desenvolvimento do 

conhecimento, o que talvez seja um importante estímulo para que as universidades 

e os institutos de pesquisa almejem e participem do processo de cooperação com o 

mundo produtivo. Mas as empresas também se beneficiam da relação. Dentre as 

mais importantes vantagens para as empresas estão o acesso a recursos humanos 

qualificados, laboratórios e instalações, e conhecimento antecipado de resultados de 

pesquisas. No entanto apesar dos benefícios existem dificuldades para realizar o 

empreendedorismo dentro de universidades, dadas as suas distintas naturezas, com 

princípios e valores muitas vezes antagônicos. Por um lado, a universidade pode dar 

mais valor à pesquisa básica do que à pesquisa aplicada e sua comercialização, e ter, 

provavelmente, docentes que não compreendem as necessidades do setor produtivo. 

Por outro, as empresas têm, em geral, visão imediatista e normalmente exigem o 

direito de propriedade intelectual.  

(Disponível em https://www.inova.unicamp.br/noticia/2589/Acesso em 18 mar.2019. Texto adaptado). 

 

O empreendedorismo tem sido muito prejudicado nas universidades devido à atuação das empresas. 

 

                                                                    PORQUE 

 

Enquanto as universidades se preocupam fundamentalmente com o desenvolvimento do 

conhecimento, as empresas se preocupam com a aplicabilidade e comercialização imediata dessas 

pesquisas. 
 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da 

I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.inova.unicamp.br/noticia/2589/Acesso
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Questão nº 04  
 

Ainda sobre o texto acima, NÃO se pode afirmar que: 

A) Como as empresas recebem o direito de propriedade intelectual, elas são grandes 

incentivadoras do empreendedorismo em universidades. 

B) Há outros benefícios para as empresas além do acesso a recursos humanos qualificados, 

laboratórios e instalações, e conhecimento antecipado de resultados de pesquisas. 

C) O setor produtivo busca, na parceria com o empreendedorismo acadêmico, aplicabilidade e 

comercialização. 

D) O locutor do texto tem convicção do que afirma, o que se pode ver pela presença de verbos 

e advérbios que comprovam a certeza de suas proposições sobre o assunto. 

E) O não se colocar no lugar do outro, dos seus objetivos, pontos de vista, interesses e 

necessidades, constitui-se, muitas vezes, num entrave às parcerias entre universidade e 

empresa. 
 

 

 
Questão nº 05  
 

Quanto à pontuação do texto acima, observe o que se afirma abaixo: 

 

Depois da palavra “empresas” (L.7) e antes e depois de “apesar dos benefícios” (L.8/9), 

deveriam ser colocadas vírgulas. 

                          

PORQUE 

  

 Temos, respectivamente, uma oração adverbial e um adjunto adverbial deslocados. 

  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da 

I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas 
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Questão nº 06 
 

Contra os números, não há argumentos 
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          Segundo os mais respeitados institutos brasileiros de pesquisas, como IBGE, 

IPEA e FGV, o Brasil tem uma população aproximadamente de 208 milhões de 

habitantes, 56% dos quais se autodeclaram negros e pardos, o que se constitui em 

mais de 100 milhões de pessoas.  

         Separando o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de brancos e negros, 

temos dois países: um rico e desenvolvido, que figuraria entre as 50 maiores 

economias e qualidade de vida do planeta, e o outro entre negros e pobres, abaixo 

das 100 economias do mundo, abaixo, inclusive, de alguns países mais pobres do 

continente africanos. Hoje, muito diferente do século XX, quando nunca 

ultrapassamos 2% de ocupação nos bancos das universidades, há uma significativa 

diferença. Em menos de 20 anos, estamos próximos de 20% na ocupação desses 

espaços. Ou seja, no quesito educação, apesar dos números ainda serem 

desfavoráveis, não há explicação .............. para a nossa exclusão no mercado de 

trabalho, a não ser o preconceito e o racismo enraizado no maior país negro fora 

da África. 

        Esses números apontam para uma só realidade: que, mesmo que aumente 

nossa presença nas universidades e nos espaços acadêmicos, a saída para a negativa 

no mercado de trabalho tem sido o empreendedorismo, inclusive o digital, pois 

com uma formação mais sólida e um mercado de trabalho que nos exclui graças a 

uma cultura racista e excludente, o que sobra é empreender no seu próprio negócio. 

Prova disso é que, novamente, os números da economia demonstram que 

recentemente o número de empreendedores negros no Brasil ultrapassou o número 

de empreendedores brancos. 

         De olho nesses números, é de se perguntar: o que sua empresa tem realizado 

para ir ......... dessa nova realidade, seja na área da diversidade na própria .........da 

empresa, seja relacionada a fornecedores, uma vez que o empreendedorismo afro 

está aí também querendo ser um parceiro de sua empresa, ou mesmo pensando 

nesses mais de 100 milhões de consumidores cada vez mais preparados e 

exigentes, cobrando inclusive das empresas uma maior diversidade? Disponível em 

https://www.istoedinheiro.com.br/contra-numeros-nao-ha-argumentos/Acesso em 19 mar 2019. (Texto adaptado) 

 

 

As palavras que poderiam completar as lacunas do texto acima (linhas 12 e 23) são, 

respectivamente: 

 

A) convincente – ao encontro - engrenagem 

B) possível – de encontro - organização 

C) persuasivo – de encontro - entrosamento 

D) convincente – de encontro - engrenagem 

E)  marcha – no caminho - aspiração 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/contra-numeros-nao-ha-argumentos/Acesso%20em%2019%20mar%202019
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Questão nº 07 
 

A partir das ideias expressas no texto acima, conclui-se que está(ão) correta(s) a(s) 

alternativa(s): 

 

I. Com a proximidade de 20% na ocupação dos bancos universitários, houve aumento na oferta 

de emprego aos de origem afro. 

II. O emprego do advérbio “novamente” (L.20) justifica-se pelo fato de já ter sido anunciado 

anteriormente o acréscimo de 20% na ocupação desses espaços.  

III. Os números de que o locutor nos fala na linha 22, são indicados pelos respeitados institutos 

brasileiros de pesquisas, como IBGE, IPEA e FGV. 

IV. O locutor do texto é negro.  

 

 

A) I e II       B) I, III e IV             C) Apenas a II            D) I, III e IV        E) Apenas a IV 

 

 

Questão nº 08 
 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

          Com o fim do ciclo da Revolução Industrial, o mundo do trabalho vem 

passando por transformações que, no seu conjunto, configuram o ingresso em uma 

nova etapa do processo de produção de bens e serviços e das relações de trabalho. 

          Na economia, a globalização trouxe consigo a batalha pela conquista dos 

mercados. Na tecnologia, os avanços das últimas décadas vêm substituindo não só 

o esforço físico como também boa parte da atividade intelectual, possibilitando às 

organizações aumentar a produtividade sem que isso se traduza em maior número 

de postos de trabalho, desvinculando assim a produção do emprego. E o que 

acontece com os empregos? Uma das consequências da "era do conhecimento" no 

Brasil é o crescimento exponencial da informalidade no mundo do trabalho. 

        No Brasil, hoje, mais de 50% da População Economicamente Ativa (PEA) está 

trabalhando sem carteira assinada. Como fica a autoestima e a dignidade de quem 

não possui a proteção social proporcionada pelo emprego formal, sobretudo no que 

diz respeito à população mais jovem? Seria o fim do emprego? Embora o ciclo 

industrial e a Revolução Industrial tenham chegado ao fim, a oferta de empregos 

não acabou, mas apenas houve uma mudança - em termos de estilo e de oferta - 

engendrada não só pela própria dinâmica das novas tecnologias, mas também pelo 

seu impacto na sociedade e na própria natureza do trabalho. Hoje não é preciso mais 

se trabalhar dentro de uma indústria ou em um ambiente físico limitado. Com a 

tecnologia disponível, é possível desempenhar alguma atividade em qualquer lugar 

que esteja ligado a um sistema de rede, com acesso a toda informação necessária. 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142004000200004&script=sci_arttext&tlng=es. Acesso em 19 
mar. 2019. Texto adaptado. 

 

Observe as afirmações abaixo quanto ao texto: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142004000200004&script=sci_arttext&tlng=es
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I. Segundo o texto, a autoestima e a dignidade humanas são fortemente 

influenciadas pela existência de um emprego formal, porque este proporciona ao 

indivíduo um sentimento de proteção social. 

II. O trabalho sem carteira assinada foi uma consequência das dificuldades de 

acomodação física nas empresas, porque não é preciso mais se trabalhar dentro de 

uma indústria ou em um ambiente físico limitado. 

III. Fica pressuposto no texto, embora essa pressuposição seja logo descartada, que 

o fim do ciclo industrial e da Revolução Industrial fosse motivo suficiente para 

provocar a extinção dos empregos porque "era do conhecimento” acabou com os 

postos de trabalho. 

 
 

A) Em I, a afirmativa é correta, enquanto a justificativa é falsa. 

B) Em II, a afirmativa é incorreta, mas a justificativa é verdadeira. 

C) Em III, a afirmativa é falsa, mas a justificativa é verdadeira. 

D) Em I e III, asserção e justificativa são falsas. 

E) Em II e III, asserção e justificativa são falsas. 

 


