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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Quando o Serviço Público é prestado diretamente pela 
Administração Pública, dizemos ocorrer a prestação de forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Centralizada; 
E) Indireta. 
 

QUESTÃO 17 

Quando o Serviço Público é não prestado pela Administração 
Pública, esta o transferiu para a Administração indireta ou 
terceiros fora da Administração, dizemos ocorrer a prestação de 
forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Direta; 
E) Centralizada. 
 

QUESTÃO 18 

Quando a Administração direta transfere um serviço para 
terceiros, podendo este estar dentro ou fora da Administração, 
ocorre o fenômeno denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 19 

Quando a Administração direta transfere um serviço para outro 
órgão dentro da própria Administração direta ocorre o fenômeno 
denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
princípios norteadores do Serviço Público: 
 
A) Continuidade; 
B) Cortesia; 
C) Eficiência; 
D) Segurança; 
E) Liberalidade. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Os Serviços Públicos considerados convenientes, como o 
transporte coletivo e o fornecimento de energia, são 
denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 22 

Os Serviços Públicos prestados à sociedade em geral, como a 
defesa do território, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 23 

Os Serviços Públicos prestados a todos, mas com  possibilidade 
de identificação dos beneficiados, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 24 

Os Serviços Públicos executados de acordo com os princípios 
específicos do serviço público são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 25 

Os serviços públicos inerentes à soberania do Estado, como a 
defesa nacional ou a polícia judiciária, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 26 

A forma de delegação do Serviço Público feita pelo Poder Público 
mediante licitação na modalidade concorrência à pessoa que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco e por prazo determinado, é denominada: 
 

A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
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QUESTÃO 27 

A forma de delegação do Serviço Público, a título precário, 
mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo 
poder concedente, a pessoa que demonstre capacidade de 
desempenho por sua conta e risco, é denominada: 
 
A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Concessão de Serviço Público: 
 
A) Caráter mais estável; 
B) Exige autorização legislativa; 
C) Licitação só por concorrência; 
D) Formalização por contrato; 
E) Para pessoas físicas e jurídicas. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Permissão de Serviço Público: 
 
A) Sempre por prazo determinado; 
B) Caráter mais precário; 
C) Não exige autorização legislativa, em regra; 
D) Licitação por qualquer modalidade; 
E) Formalização por contrato de adesão. 
 

QUESTÃO 30 

Sobre os requisitos de validade do Ato Administrativo, assinale a 
alternativa que aponta corretamente aquele que se relaciona com 
a prerrogativa para a sua edição: 
 
A) Forma; 
B) Competência; 
C) Objeto; 
D) Finalidade; 
E) Motivo. 
 

QUESTÃO 31 

Sobre os requisitos de validade do Ato Administrativo, assinale a 
alternativa que aponta corretamente aquele que se relaciona com 
sua maneira de exteriorização: 
 
A) Forma; 
B) Competência; 
C) Objeto; 
D) Finalidade; 
E) Motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Sobre os requisitos de validade do Ato Administrativo, assinale a 
alternativa que aponta corretamente aquele que se relaciona com 
as razões que justificam sua edição: 
 
A) Forma; 
B) Competência; 
C) Objeto; 
D) Finalidade; 
E) Motivo. 
 

QUESTÃO 33 

Sobre os requisitos de validade do Ato Administrativo, assinale a 
alternativa que aponta corretamente aquele que se relaciona com 
o que o ato decide, seu conteúdo: 
 
A) Forma; 
B) Competência; 
C) Objeto; 
D) Finalidade; 
E) Motivo. 
 

QUESTÃO 34 

Sobre os requisitos de validade do Ato Administrativo, assinale a 
alternativa que aponta corretamente aquele que se relaciona 
diretamente com o interesse público: 
 
A) Forma; 
B) Competência; 
C) Objeto; 
D) Finalidade; 
E) Motivo. 
 

QUESTÃO 35 

O mérito administrativo pode, sucintamente, ser resumido como 
sendo o resultado de: 
 
A) Motivo + objeto; 
B) Forma + motivo; 
C) Forma + objeto; 
D) Finalidade + objeto; 
E) Finalidade + motivo. 
 

QUESTÃO 36 

O Poder Judiciário poderá rever os atos administrativos 
unicamente no tocante à(ao): 
 
A) Mérito; 
B) Conteúdo; 
C) Legalidade; 
D) Objeto; 
E) Conveniência. 
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QUESTÃO 37 

Sobre a competência tributária, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a 

outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à 
competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos; 

B) A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir; 

C) A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido; 

D) Constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos; 

E) O não-exercício da competência tributária não a defere a 
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a 
Constituição a tenha atribuído. 

 

QUESTÃO 38 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, exceto: 
 
A) Alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim 

de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio 
exterior; 

B) Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei 
posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda; 

C) Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de 
pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais; 

D) Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns 
dos outros; 

E) Cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. 
 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o ente que pode 
instituir, excepcionalmente, empréstimos compulsórios: 
 
A) O Fundo Monetário Internacional; 
B) A União; 
C) Os Estados; 
D) O Distrito Federal; 
E) Os Municípios. 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma 
circunstância autorizadora da instituição de empréstimos 
compulsórios: 
 
A) Guerra externa; 
B) Iminência de guerra externa; 
C) Calamidade pública que exija auxílio federal; 
D) Crise monetária internacional; 
E) Conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

Nos Territórios Federais divididos em municípios, a instituição de 
impostos atribuídos a estes compete ao(à)(s): 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) Distrito Federal; 
E) Território Federal. 
 

QUESTÃO 42 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o fator gerador do 
imposto sobre a importação de produtos estrangeiros: 
 
A) Aquisição dos produtos; 
B) Utilização dos produtos; 
C) Entrada dos produtos em território nacional; 
D) Desembaraço aduaneiro dos produtos; 
E) Ajuste anual do imposto de renda. 
 

QUESTÃO 43 

Em caso de arrematação de produto estrangeiro apreendido pela 
autoridade competente, o contribuinte do imposto é o: 
 
A) Importador; 
B) Vendedor; 
C) Licitante; 
D) Arrematante; 
E) Alienante. 
 

QUESTÃO 44 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o destino da 
receita líquida do imposto sobre a exportação: 
 
A) Custeio da dívida externa; 
B) Custeio da dívida pública; 
C) Formação de reservas monetárias; 
D) Formação de fundo de caixa; 
E) Custeio de pessoal da administração. 
 

QUESTÃO 45 

A instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana é de competência do(a)(s): 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 

QUESTÃO 46 

A instituição do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores é de competência do(a)(s): 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 
 



0313 – SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Página 7 de 7 

QUESTÃO 47 

A instituição do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é de 
competência: 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 

QUESTÃO 48 

A instituição do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e 
de Direitos a ele Relativos é de competência: 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 

QUESTÃO 49 

A instituição do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza é de competência: 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 

QUESTÃO 50 

A instituição do Imposto sobre Produtos Industrializados é de 
competência: 
 
A) União; 
B) Estados; 
C) Municípios; 
D) União e dos Estados; 
E) União e dos Municípios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




