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 Prova I – Língua Portuguesa 
 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 
conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 

 
21. Acerca das limitações ao poder de tributar constantes do direito tributário brasileiro é correto afirmar: 

A) Existe imunidade recíproca no que se refere às taxas. 
B) Há imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores e empregadores, 

instituições de educação e de assistência social. 
C) O STF afirma que a imunidade recíproca alcança a empresa pública prestadora de serviço público e a 

sociedade de economia mista prestadora de serviço público. 
D) Com base no princípio da imunidade recíproca é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios instituir tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 
E) A imunidade tributária a que se refere à Constituição Federal relacionada aos livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado a sua impressão se estende aos autores e empresas jornalísticas. 
 
22. Acerca dos princípios tributários é correto afirmar: 

A) Ainda se encontra vigente o princípio da anualidade tributária.  
B) O princípio da igualdade significa que os tributos devem ser criados ou aumentados por lei prévia, 

buscando excluir o arbítrio do poder estatal.  
C) O princípio da nonagesimal consagra a vedação de cobrança de alguns tributos antes de ter sido 

publicada a lei que os tenha instituído ou aumentado.  
D) O princípio de irretroatividade informa que a lei deve abranger situações geradoras da obrigação 

tributária posteriores à sua edição, podendo abranger fatos pretéritos, quando autorizados em lei. 
E) De acordo com o princípio do non olet  todos aqueles que realizam a situação geradora da obrigação 

tributária, em princípio, deverão pagar o tributo, independentemente da legalidade do ato que gera o 
fato presuntivo de riqueza tributável. 

 
23. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

a legislação tributária, sucessivamente, na ordem indicada:  
A) Princípios gerais do direito público, equidade, analogia e princípios gerais do direito privado. 
B) Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e equidade.  
C) Princípios gerais do direito privado, analogia, equidade e princípios gerais do direito público. 
D) Equidade, princípios gerais do direito público, princípios gerais do direito privado e analogia. 
E) Analogia, equidade, princípios gerais do direito público e princípios gerais do direito tributário. 

 
24. Assinale a alternativa correta quanto às disposições contidas no CTN sobre a obrigação tributária: 

A) A solidariedade estatuída nas normas do direito tributário não comporta benefício de ordem. 
B) Sujeito ativo da obrigação tributária poderá ser além da pessoa jurídica de direito público, empresas 

pertencentes ao poder público, tais como as empresas públicas.  
C) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, nunca podem ser 

opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 
tributárias correspondentes.  

D) Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, 
tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.  

E) Tratando-se de situação jurídica e salvo disposição em lei quanto à geração do fato gerador, os atos ou 
negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição, desde 
o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.  

 
25. Assinale a alternativa correta sobre o que dispõe o CTN sobre crédito tributário: 

A) A conversão do depósito em renda suspende a exigibilidade do crédito tributário.  
B) Prescreve em 5 (cinco) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição do tributo. 
C) De acordo com o CTN, pode a lei autorizar que a isenção seja extensiva a tributos instituídos 

posteriormente à sua concessão.  
D) Se a lei não fixar prazo à homologação, será o lançamento homologado após decorridos 10 (dez) anos 

a contar da ocorrência do fato gerador.  
E) O pagamento antecipado do lançamento por homologação pelo obrigado suspende o crédito, sob 

condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.  
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26. O estágio no qual far-se-á todas as receitas públicas em estrita observância ao princípio de unidade de 
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais, corresponde a (o): 
A) recolhimento.  
B) arrecadação. 
C) lançamento. 
D) liquidação.  
E) previsão. 

 
27. O domicílio tributário de acordo com o CTN, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, na 

forma da legislação aplicável, será: 
A) Em relação às pessoas jurídicas de direito público apenas a sede do órgão ou instituição. 
B) A autoridade administrativa poderá recusar o domicilio eleito pelo contribuinte quando dificulte a 

arrecadação do tributo.  
C) As pessoas jurídicas de direito privado ligadas ao poder público, qualquer de suas repartições no 

território da entidade tributante.  
D) No caso das pessoas físicas, o centro de sua atividade principal, prevalecendo esta sobre o domicílio 

residencial devido à inviolabilidade do lar prevista na Constituição Federal. 
E) Em referência às pessoas jurídicas de direito privado, o lugar de sua sede em razão dos atos ou fatos 

que deram origem à obrigação tributária, não podendo ser eleito estabelecimento diverso.  
 
28. Assinale a alternativa correta acerta da anistia do crédito tributário contida no CTN: 

A) É forma de interrupção do crédito tributário.  
B) Poderá abranger a obrigação principal.  
C) A anistia somente pode ser concedida em caráter geral. 
D) Ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e 

requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de duração. 
E) Abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se 

aplicando, salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais 
pessoas naturais ou jurídicas.  

 
29. Assinale a alternativa correta acerca das disposições contidas na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil): 
A) No Direito Brasileiro se aceita a figura da represtinação como norma geral. 
B) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a equidade, os costumes e os princípios 

gerais do direito.  
C) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia no dia 

seguinte depois de oficialmente publicada.  
D) Compete à autoridade judiciária brasileira, ou sendo esta incompetente, à estrangeira, conhecer das 

ações relativas a imóveis situados no Brasil. 
E) Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham 

constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens 
imóveis ou suscetíveis de desapropriação. 

 
30. Interrompe a prescrição de acordo com as normas constantes do Código Civil:  

A) Pendendo ação de evicção. 
B) Ocorrendo protesto cambial.  
C) Não estando vencido o prazo da ação. 
D) Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. 
E) Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. 

 
31. É correto afirmar sobre o negócio jurídico: 

A) O termo inicial suspende tanto o exercício, quanto a aquisição do direito.  
B) É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.  
C) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o 

efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. 
D) Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a 

anulação, será este de dois anos, a contar da data da edição do ato.  
E) São nulos os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
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32. É correto afirmar sobre as normas de finanças públicas contidas na Constituição Federal: 
A) São orçamentos o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
B) O relatório resumido de execução orçamentária tem prazo de publicação a cada quadrimestre.  
C) São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei de diretrizes orçamentárias.  
D) O orçamento da seguridade social tem como uma das suas funções diminuir as desiguais inter-regionais. 
E) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pelo Senado Federal, na forma do regimento comum.  
 
33. É correto afirmar sobre as normas de organização dos poderes instituídas na Constituição Federal: 

A) O controle externo, no âmbito federal, é de competência do Tribunal de Contas da União. 
B) O processo legislativo compreende, entre outros instrumentos, a elaboração de decretos legislativos e 

executivos.  
C) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado 

adotada pelo País. 
D) Entre outros, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

segurança interna do País. 
E) Os deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras 

e votos, submetendo-se perante o Supremo Tribunal Federal desde a sua posse.  
 
34. Constitui-se em Princípio da República Federativa do Brasil contido no art. 4º da Constituição Federal de 1998: 

A) Pluralismo político. 
B) Igualdade entre os Estados.  
C) Dignidade da pessoa humana. 
D) Garantia do desenvolvimento nacional. 
E) Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 
 
35. À respeito do controle de constitucionalidade, é correto afirmar: 

A) O Brasil não adota a cláusula de reserva de plenário. 
B) O controle concentrado é aquele em que o interessado argui a inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo dentro de um processo judicial comum.  
C) No controle de constitucionalidade pela via indireta, a decisão do Poder Judiciário para o caso 

concreto será sempre incidenter tantum.  
D) Como regra geral, a medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade será concedida com 

efeitos ex tunc, erga omnes e vinculantes. 
E) São exemplos do controle por via de defesa a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória 

de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental.  
 
36. Acerca dos dispositivos constitucionais sobre a Ordem Econômica e Financeira é correto afirmar: 

A) Constitui monopólio da União a refinação e a distribuição do petróleo nacional. 
B) Consiste em um dos princípios gerais da ordem da atividade econômica a construção de valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar, quando autorizadas em lei, 

privilégios não extensivos às empresas do setor privado.  
D) A União poderá contratar com empresas privadas a realização de pesquisa e a lavra das jazidas de 

petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos.  
E) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou 

autorização, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  
 
37. É correto afirmar sobre as normas de Organização do Estado contidas na Constituição Federal de 1988: 

A) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.  
B) A aposentadoria compulsória do servidor público se dá aos setenta anos de idade, com proventos 

integrais. 
C) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público.  
D) Uma das formas de o servidor público estável perder o cargo se dá mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.  
E) O servidor público quando investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração.  
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38. É correto afirmar acerca dos poderes administrativos: 
A) É possível a delegação de competência na decisão de recursos.  
B) A doutrina admite a possibilidade do exercício do poder regulamentar ultra legem.  
C) É pertinente afirmar que os poderes administrativos podem ser renunciáveis e disponíveis.  
D) O poder de polícia pode ser delegado para concessionárias e permissionárias de serviço público.  
E) Com base no poder disciplinar, a Administração pode aplicar sanções a entes privados, desde que a 

ela vinculados. 
 
39. É correto afirmar sobre os atos administrativos: 

A) A presunção dos atos administrativos é chamada de juris et de júris.  
B) Atos administrativos ablatórios são aqueles que restringem direitos do administrado.  
C) O mérito administrativo é a condição que deve ser apreciada pelo administrador frente aos atos 

discricionários e vinculados.  
D) Nos atos complexos, para existirem, dependem da manifestação de vontade de mais de um órgão, 

onde é possível identificar a existência de uma vontade principal e outra meramente acessória.  
E) A imperatividade do ato administrativo consiste na possibilidade de a Administração por em execução 

os seus atos, através dos seus próprios meios, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 
 
40. Acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é correto afirmar: 

A) incide sobre o fornecimento de alimentação. 
B) a base de cálculo do imposto chama-se valor venal. 
C) a alíquota máxima  a ser estabelecida pelos municípios é na ordem de 5% e a mínima de 1%. 
D) incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens públicos explorados economicamente 

por intermédio de autorização com o pagamento de preço pelo usuário final do serviço.  
E) estão entre os serviços que implicam em base de cálculo para incidência do imposto, os serviços 

filantrópicos. 
 
41. É correto afirmar em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): 

A) A hipótese de incidência do ISSQN deve ser considerada uma prestação de serviço, compreendendo 
um negócio jurídico correspondente a uma obrigação de fazer.  

B) De acordo com a Constituição Federal, cabe à lei ordinária fixar as alíquotas máximas e mínimas 
relativas a este imposto.  

C) Tem como aspecto material a prestação de serviços constantes da lista da Lei Complementar nº 116/03 que 
contém as hipóteses de prestação de serviço que podem ser tributadas, sendo uma lista exemplificativa.  

D) Incide sobre os serviços para o exterior.  
E) Incide sobre serviço potencial. 

 
42. Acerca do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS):  
A) É imposto cumulativo.  
B) É classificado como imposto indireto.  
C) As suas alíquotas são fixadas em resolução do Congresso Nacional. 
D) Incidirá o imposto sobre operações que destinem mercadorias ao exterior.  
E) É obrigatoriamente seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.  

 
43. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é correto afirmar: 

A) É considerado incorreto incluir como dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo 
inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

B) As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária poderão ser realizadas a partir do 
quinto dia do início do exercício. 

C) Equiparam-se a operações de crédito e estão vedadas a assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.  

D) Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas dos chefes de poder no 
prazo de noventa dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou 
nas leis orgânicas municipais.  

E) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre deverá ser a ele reconduzida até o término dos quatros quadrimestres subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.  
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44. Quando o auditor, para criar a sua evidência, utiliza informações feitas por meio de estudo das relações 
plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, que incluem também a investigação de flutuações e 
relações identificadas que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem 
significativamente dos valores previstos, este procedimento corresponde o/a:  
A) Revisão analítica. 
B) Investigação.  
C) Confirmação. 
D) Inspeção física. 
E) Exame documental. 

 
45. Quando os controles são considerados menos eficazes do que realmente são, se diz que há:  

A) Risco de rejeição incorreta. 
B) Risco da aceitação incorreta. 
C) Risco de subavaliação da confiabilidade. 
D) Risco de superavaliação de confiabilidade. 
E) Não se pode aferir a existência de risco nesta situação.  

 
46. É correto afirmar acerca da correta compreensão das provisões: 

A) A natureza da conta credora do lançamento de constituição de uma provisão é de resultado. 
B) Para constituição de uma provisão, não há que necessariamente haver uma estimativa confiável do 

valor da obrigação.  
C) Uma provisão pode ser constituída a partir de obrigação presente não formalizada como resultado de 

evento passado.  
D) Se já não for mais provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 

econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser anulada.  
E) São obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma 

obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporem benefícios 
econômicos.  

 
47. A Reserva Orçamentária é também conhecida como: 

A) Reserva de Retenção de Lucros.  
B) Reserva de Lucros a Realizar. 
C) Reservas para Contingências. 
D) Reservas Estatutárias. 
E) Reserva Legal. 

 
48. É correto afirmar acerca dos critérios de avaliação do Ativo e Passivo: 

A) Os direitos classificados no imobilizado deverão ser avaliados pelo custo incorrido na aquisição 
deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. 

B) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar 
com base no resultado do exercício, serão ajustados ao seu valor presente até a data do balanço. 

C) Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como 
matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado deverão ser avaliadas pelo valor 
justo, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. 

D) As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, 
classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo deverão ser avaliadas pelo valor do 
custo de aquisição, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. 

E) As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, 
classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo deverão ser avaliadas pelo valor de 
custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, 
ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os 
direitos e títulos de crédito. 
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49. Acerca do resultado de operações descontinuadas, constante da Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE, assinale a alternativa correta.  

A) É apresentado após a despesa com tributos sobre o lucro, de maneira separada.  
B) Consiste em despesa administrativa e se localiza logo após a apresentação do lucro bruto. 
C) Inclui-se no item dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método da 

equivalência patrimonial.  
D) Classifica-se como outras receitas e despesas operacionais, se situando após a apresentação das 

despesas com vendas e administrativas. 
E) É interpretado como despesa ou receita financeira, dependendo do resultado da operação e se 

classifica como resultado financeiro líquido. 
 
 
50. Dadas as seguintes informações hipotéticas a seguir que compõem a Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) da empresa Boa Vida S/A: 
Descontos obtidos        R$   1.500,00 
Água e energia    R$      700,00 
Juros Pagos     R$   1.000,00 
Despesas bancárias    R$      200,00 
Estoque final     R$      500,00 
Receitas não operacionais   R$   2.000,00 
Propaganda e publicidade   R$   3.000,00 
Cofins              2%   (*) 
ICMS sobre compras e vendas           17% (*) 
Vendas de Mercadorias   R$ 95.000,00 
Estoque inicial     R$ 10.000,00 
Vendas canceladas    R$   2.500,00 
Depreciação     R$      800,00 
Participação de administradores  R$   8.000,00 
Juros recebidos    R$      300,00 
Descontos incondicionais concedidos  R$   2.000,00 
Participação de partes beneficiárias  R$   4.000,00 
Descontos condicionais concedidos  R$      550,00 
Salários e encargos    R$   7.000,00 
Provisão para imposto de renda  R$   1.000,00 
Impostos e taxas    R$ 10.000,00 
Provisão para contribuição social  R$      600,00 
Compras de mercadorias   R$ 40.000,00 
Comissões sobre vendas de mercadorias R$   1.000,00 
PIS/PASEP             1% (*) 

(*) Os percentuais acima destacados são hipotéticos 
 

Com base nos dados apresentados acima, é correto afirmar: 
A) O lucro operacional bruto foi de R$ 22.900,00. 
B) A receita líquida de vendas foi de R$ 73.560,00. 
C) O lucro líquido do exercício foi de R$ 23.050,00. 
D) O resultado operacional líquido foi de R$ 29.700,00. 
E) O lucro líquido antes da contribuição social e do IR foi de R$ 9.250,00.  

 




