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                                            Cargo: Auditor Fiscal   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1 - A atuação da Administração Pública deve sempre ser dirigida a todos os administrados em geral, sem discriminação de 
qualquer natureza. Essa afirmação refere-se a que princípio da administração pública? 
 
a) Impessoalidade 
b) Legalidade 
c) Eficiência 
d) Moralidade 
e) Publicidade 
 
2 – Analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - De acordo com o princípio administrativo da autotutela, a administração pública deve tutelar os direitos individuais e 
coletivos.  
II – Conforme estipula o princípio da legalidade a Administração Pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. 
III – O princípio da impessoalidade exige objetividade no atendimento do interesse público, vedando a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades. 
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
3 – Sobre Licitação, assinale a alternativa que determina o prazo para defesa na aplicação da sanção de "declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública": 
 
a) 03 (três) dias. 
b) 05 (cinco) dias. 

c) 10 (dez) dias. 
d) 15 (quinze) dias. 

e) 30 (trinta) dias. 

 
4 – Conforme estipula a Lei 8.666/93, Lei de licitações, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Nos casos em que for cabível a modalidade convite, a administração não poderá utilizar a tomada de preços, tampouco a 
concorrência. 
II – É dispensável a licitação para contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com 
concessionário, permissionário ou autorizado. 
III - É vedado conceder preferência, como critério de desempate, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
5 – Em se tratando do conceito de Ato Administrativo, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Autorização é o ato administrativo unilateral e vinculado, por meio do qual a administração faculta àquele que preencher os 
requisitos legais o exercício de uma atividade. 
II- Entre os vários atributos do ato administrativo estão a presunção de legalidade ou veracidade, a imperatividade e a auto-
executoriedade. 
III - Quanto aos destinatários, os atos administrativos podem ser gerais e individuais. Os gerais são os que produzem efeitos 
jurídicos no caso concreto, como a demissão de um servidor público, ao passo que os individuais atingem todas as pessoas 
que se encontram na mesma situação,constituindo-se nos atos normativos praticados pela administração, como regulamentos 
e portarias. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
6 – Sobre o controle da Administração Pública, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Até os chamados atos políticos e os atos interna corporis podem ser objeto de controle judicial, desde que atendidos certos 
requisitos. 
II - Em virtude do gênero de responsabilidade civil do Estado adotado pelo direito brasileiro, não é juridicamente admissível a 
discussão do elemento subjetivo envolvido na prática do ato por parte do agente público, nos processos relacionados com a 
responsabilidade do poder público por atos contrários ao direito. 
III - Por força do princípio constitucional da legalidade, não há prazo para que a administração pública reconheça a nulidade de 
um ato administrativo que haja praticado e o invalide, por esse motivo. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 



Auditor Fiscal                                                                                             Select Consultoria e Assessoria 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO                                                                              3 
 

7 – Sobre a ocorrência do fato gerador e ao surgimento da obrigação tributária, analise as alternativas abaixo e assinale a 
assertiva correta: 
 
I - O fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei que obriga o sujeito passivo às prestações de fazer ou 
não-fazer que constituam objeto da obrigação. 
II - O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência.  
III - Quando o negócio jurídico expressa uma situação fática, a ocorrência somente deve ser caracterizada quando presentes 
todos os elementos essenciais para que a situação produza os efeitos que lhes são peculiares. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
8 – Quanto ao lançamento tributário, assinale (V) para a assertiva verdadeira e (F) para a falsa e marque a alternativa com a 
seqüência correta: 
 
( ) a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a redução ou exclusão de tributo, somente 
pode ser admitida mediante com provação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. 
( ) reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela lei vigente, salvo se posteriormente 
modificada ou revogada. 
( ) o lançamento rege-se pela lei em vigor no momento da sua realização (tempus regit actum), mesmo que regule fato 

gerador ocorrido na vigência da lei anterior. 
( ) o lançamento tributário por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.  
( ) a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no lançamento, pode ser aplicada a todos os 
fatos geradores anteriores, que não foram objeto de lançamento, por constituir somente modificação interpretativa da lei. 
 
a) F – V – V – F – F  
b) V – F – F – V - V 
c) F – V- F – V – F  
d) V – F – F – V – F 
e) V – F – V – F – V 
 
9 – Conforme estipula o CTN, é caso de exclusão do crédito tributário: 
 
a) Remissão  
b) Transação 
c) Isenção 
d) Moratória 
e) Dação em pagamento em bens imóveis 
 
 10 – no que diz respeitos a taxa, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - é um tributo cuja base de cálculo ou fato gerador há de ser diversa dos de imposto, e não pode ser calculada em função do 
capital das empresas. 
II - tem como fato gerador, além de outros elementos, o exercício regular do Poder de Polícia. 
III - os serviços públicos que ensejam sua cobrança consideram-se utilizados pelo contribuinte, efetivamente, quando, sendo 
de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
11 – A vedação absoluta ao poder de tributar de certas pessoas ou de certos bens, estabelecida na Constituição Federal, 
caracteriza a: 
 
a) Equidade 
b) Imunidade 

c) Remissão 
d) Isenção 

e) Não-incidência legal 

 
12 – Sobre empréstimos compulsórios, analise as alternativas abaixo e assina a assertiva correta: 
 
I - podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os houver instituído em casos de 
despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública ou guerra externa. 
II - podem ser criados por lei complementar com a finalidade de enxugamento da moeda em circulação na economia, desde 
que sejam restituídos no prazo de dois anos. 
III - são instituídos por Decreto, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa 
ou sua iminência. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
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13 – Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Dentre outras hipóteses, será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
II - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 
III  - Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
14 – Com relação aos Direitos e Garantias Fundamentais, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - O legislador constituinte originário estabeleceu que a lei só não pode prejudicar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 
II - O princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto a administração pública só pode fazer o que a 
lei permite. 
III - A Constituição Federal determina que todos têm o direito de submeter-se a julgamento (civil ou penal) por juiz competente, 
a ser escolhido de acordo com a vontade das partes. 
 

a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
15 – Sobre controle de constitucionalidade, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Quando julga mandado de segurança impetrado por parlamentar federal para defender direito subjetivo à participar de um 
processo legislativo hígido, o STF incide no controle político de constitucionalidade. 
II - Não se admite o controle de constitucionalidade preventivo em sede de controle incidental. 
III - A CF prevê que o controle concentrado de constitucionalidade no STF será feito exclusivamente por meio da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), por ação e por omissão, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). 
 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
16 - com a sanção do Presidente da República, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, salvo: 
 
a) Moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. 
b) Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 
c) Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 
d) Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
e) Telecomunicações e radiodifusão. 
 
17 – Classificam-se como Reservas de Capital, as Reservas: 
 
I - Estatuárias, destinadas a Investimentos. 
II - De Doações e Subvenções, quando recebidas em entidades privadas. 
III - Por Ajuste de Investimentos em Sociedades Controladas. 
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
18 - A Empresa Tambaú praticou as seguintes transações mercantis: 
 
em 02.05: compras a prazo de 300 unidades pelo preço total de R$ 600,00; 
em 09.05: vendas a prazo de 200 unidades pelo preço total de R$ 500,00; 
em 16.05: compras a vista de 160 unidades pelo preço total de R$ 400,00; 
em 28.05: vendas a vista de 150 unidades pelo preço total de R$ 450,00. 
 

Sabendo-se que PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) e UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai). 
 

Considerando-se que em 30.04 a empresa já possuía 200 unidades ao custo unitário de R$ 1,50, podemos afirmar que: 
 

a) se o critério de avaliação dos estoques for UEPS, o custo das vendas terá o valor de R$ 600,00. 
b) se o critério de avaliação dos estoques for PEPS, o lucro bruto terá o valor de R$ 175,00 
c) se o critério de avaliação dos estoques for PEPS, o custo das vendas terá o valor de R$775,00 
d) se o critério de avaliação dos estoques for PEPS, o estoque final terá o valor de R$ 525,00 
e) se o critério de avaliação dos estoques for UEPS, o estoque final terá o valor de R$ 525,00 
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19 – Analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Os empréstimos recebidos de sociedades coligadas ou controladas, vencíveis após término do exercício social seguinte, 
serão classificados no Passivo Exigível a Longo Prazo. 
II- Os financiamentos para aquisição de bens do Ativo Permanente, vencíveis após o término do exercício social seguinte, 
serão classificados no Passivo Circulante. 
III - Os financiamentos para aquisição de bens do ativo permanente, vencíveis após o término do exercício social seguinte, são 
classificados no Ativo Realizável a Longo Prazo. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
20 - Com relação às peças que compõem as Demonstrações Financeiras, analise as alternativas abaixo e assinale a assertiva 
correta: 
 
I - No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 
II - A Demonstração do Resultado do Exercício evidencia a modificação ocorrida na posição financeira da empresa. 
III - Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados estarão presentes todos os elementos da competência do período. 
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
21 - Assinale as proposições abaixo com F para falsa ou V para verdadeira e, a seguir, indique a opção que contém a 
seqüência correta. 
 
( ) Os períodos-base de apuração do imposto de renda de pessoa jurídica são trimestrais, sendo que, no caso de lucro real, 
o contribuinte pode apurar o imposto anualmente, pagando mensalmente o imposto sobre bases estimadas.  
( ) São tributáveis os valores recebidos a título de alimentos, em cumprimento de decisão judicial.  
( ) As pessoas jurídicas devem apurar anualmente o imposto de renda, podendo optar por fazê-lo sobre o lucro real, 
presumido ou arbitrado.  
( ) Para fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir, na declaração anual de ajuste, as pessoas físicas podem 
deduzir, do imposto calculado com base na tabela progressiva, o imposto retido na fonte e o pago no curso do ano-calendário, 
correspondentes aos rendimentos incluídos na base de cálculo.  
( ) Para efeito de apuração do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no 
ano-calendário pelas pessoas físicas, são admitidas algumas deduções a título de incentivo fiscal, entre elas as contribuições e 
doações feitas a entidades filantrópicas de assistência social.  
 
a) V – F – F – V – V 
b) F – V – F – V – V 

c) V – V – F – V – V 
d) F – V – F – V – F 

e) V – F – V – F – V  

 
22 - Com relação à despesa pública, tendo como base a Lei n.º 4.320/1964, analise os itens abaixo e assinale a assertiva 
correta: 
 
I - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
II - O regime contábil adotado para a despesa pública é o de competência. 
III - A certificação do recebimento do fornecimento e da prestação do serviço é exigida no momento do pagamento da despesa. 
 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
23. De acordo com recadastramento feito em um Município de 43.000 (quarenta e três mil) habitantes, se verificou que 12,3% 
(doze vírgula três por cento) têm renda anual superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante dessa assertiva, quantos são 
esses habitantes correspondentes ao percentual? 
  

a) 5.236 b) 5.289 c) 5.312 d) 5.336 e) 5.338 
 
24. O Município tomou por empréstimo R$ 336.000,00 junto ao BNDS para a construção de uma ponte. Noventa dias depois  
resolveu pagar esse empréstimo. Tendo pago R$ 361.835,25 e considerando que os juros eram compostos, qual o juro mensal 
foi cobrado no referido empréstimo? 
 

a) 2,40% b) 2,45% c) 2,50% d) 2,55% e) 2,60% 
   
25. José adquire um carneiro reprodutor no valor de R$ 16.000,00 a vencer em 10 meses. Porém José negocia o pagamento 
imediato do valor com um deságio de 21,88%. Indique a taxa mensal de juros compostos que representa o deságio oferecido a 
José. 
 

a) 2,2% b) 2,3% c) 2,5% d) 30,5% e) 27,3% 
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Texto I 

Um mistério no centro da Terra 

Pesquisa americana que sugere a existência de água  

nas profundezas do planeta parece nascida de uma  

das aventuras fantásticas de Júlio Verne 

Leandro Narloch 

Divulgação 

 

No coração do planeta 

Cena do filme Viagem ao Centro da Terra, de 2008. O fascínio de um mundo 

desconhecido sob nossos pés 

Em Viagem ao Centro da Terra, o clássico de Júlio Verne, um grupo de aventureiros desce por uma fenda na crosta terrestre e 

encontra um mundo inteiramente novo, dentro de um espaço oco existente no centro do planeta. Nesse universo subterrâneo 

há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que morreu em 1905, escreveu sobre 

viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o foguete e o avião fossem inventados. 

Agora parece que ele também estava correto, pelo menos em parte, sobre a existência de um mar no interior da Terra. Um 

estudo produzido por cientistas da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, divulgado na quinta-feira passada, 

sugere a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Não são lagos 

nem cascatas encantadoras como os da ficção científica de Verne. Mas, de qualquer forma, a pesquisa revela a presença de 

água em profundidades antes inimagináveis.  

O objetivo dos oceanógrafos era fazer uma análise inédita da condutividade elétrica do manto terrestre, em profundidades que 

chegaram a 1 600 quilômetros. O manto é a camada viscosa, com quase 3 000 quilômetros de espessura, que separa a 

superfície do núcleo sólido da Terra. O estudo mediu a condutividade em 59 pontos do planeta. Percebeu-se então que em 

certas partes do manto a capacidade de conduzir energia é dez vezes maior do que em outras áreas. "É provável que haja 

água no interior das rochas, já que ela é um ótimo condutor de eletricidade", disse a VEJA o americano Adam Schultz, geólogo 

e um dos autores da pesquisa.  

A explicação para a existência dessa umidade está relacionada ao movimento das placas tectônicas, os blocos rígidos que 

sustentam a superfície da Terra. As placas se moveram e se chocaram, separando os continentes, formando cordilheiras e 

áreas de subducção – quando uma placa empurra outra para baixo. A placa que afunda leva para as profundezas elementos 

da superfície, como a umidade e até mesmo água do mar. A água só é liberada se a placa tectônica derreter, formando o 

magma, as rochas incandescentes que alimentam vulcões. Se isso não acontecer, ela permanecerá entre as rochas.  

Revista Veja, edição 2127, ano 42 nº 34, 26 de agosto de 2009. 

26.   Sobre o texto I podemos afirmar: 
 
a) É dissertativo/argumentativo e procura enfatizar sua argumentação comparando o fato dissertado com um fato ocorrido na 

ficção. 
b) É narrativo com alguns parágrafos dissertativos, uma vez que narra as viagens de Júlio Verne ao passo que explica a 

pesquisa dos cientistas americanos. 
c) É expositivo. Comprava-se isso através dos conceitos explicados e exemplificados através da obra literária. 
d) É descritivo com aspectos dissertativos: ao passo que descreve a obra, relata a pesquisa e expõe os fatos reais. 
e) É argumentativo; entretanto ao utilizar das estatísticas torna-se conceitual e perde o caráter dissertativo. 
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27.   No primeiro parágrafo do texto, podemos observar: 
 
I.   O uso do “agora” implica tempo da ação e pressupõe a descrença remetida ao autor de Viagens ao centro da Terra 

anteriormente. 
II.   A expressão “ pelo menos em parte” isenta o autor do texto da possibilidade de ser mal interpretado pelos leitores, ao 

afirmar que Júlio Verne está correto. 
III.   A argumentação busca base científica que afirma a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 

quilômetros abaixo da crosta terrestre. 
IV.   Na expressão “um sistema misterioso de iluminação” temos um adjetivo que contribui para argumentação do autor que, 

com ele, tenta exagerar e ironizar o termo. 
 
Estão corretas apenas:  
 
a) I, II e III 
b) II e IV 

c) I e III 
d) I e II 

e) I, III e IV 

 
28.    “Nesse universo subterrâneo há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que 
morreu em 1905, escreveu sobre viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o 
foguete e o avião fossem inventados.” Analisando esse trecho, podemos apontar como incorretas as proposições: 
 
I.   O verbo haver é impessoal e não pode ser flexionado no plural, assim como em “ Haviam discutido a questão do meio 

ambiente”. 
II.   A primeira ocorrência do QUE é uma explicação e ele atua como conjunção integrante. 

III.   As preposições AO, A e PELOS complementam o termo regente viagens. 
IV.   O sujeito do verbo “fossem” poderia ser escrito no singular caso houvesse escrito um termo resumitivo. 
 
a) Apenas I e III 
b) Apenas I e II 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e IV 

 
29.   Analisando o terceiro parágrafo, podemos inferir que: 
 
I.   Os blocos rígidos que sustentam a superfície da Terra são as placas tectônicas. 

II.   A umidade e a água do mar são apenas alguns elementos da superfície. 
III.   Há uma condição expressa para que a água seja liberada: as placas devem se mover e se chocar. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I 
b) I e II 

c) III 
d) II 

e) I, II e III 

 
30.   No título “ um mistério no centro da Terra” o termo destacado é retomado ao longo do texto através da explicação do 

que seria esse mistério. São palavras que retomam o termo: 
 
I.   pesquisa 

II.   profundezas 
III.   estudo 
IV.   universo subterrâneo 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas I e III 
d) Apenas II e III 

e) Apenas II, III e IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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