
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 



 

 

 

  

PARTE I – ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 
01 - De acordo com a Lei 8.666/93, indique a alternativa 
que não representa modalidade de licitação. 

A) Concorrência. 
B) Carta Precatória. 
C) Tomada de preços. 
D) Convite. 
E) Concurso. 

 
02 - De acordo com a Lei 8.666/93, as obras e os serviços 
somente poderão ser licitados, EXCETO quando: 

A) Houver incluído, no objeto da licitação, de 
fornecimento de materiais e serviços sem previsão 
de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo. 

B) Houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

C) Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

D) Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma. 

E) O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 
trata, quando for o caso. 

 
03 - Segundo a Lei 8.666/93 a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução 
de seu objeto, corresponde: 

A) Tomada de preços. 
B) Convite. 
C) Concurso. 
D) Concorrência. 
E) Leilão.  

 
04 - Segundo a Lei 8.666/93 a modalidade de licitação em 
que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas 
de preços escritas e lances verbais, é denominado de: 

A) Pregão. 
B) Convite. 
C) Registro de Preço. 
D) Leilão. 
E) Tomada de Preço. 

 
05 - Acerca da Lei 9.648/98, o valor do limite para obras e 
serviços de engenharia é de: 

A) R$ 8.000,00. 
B) R$ 12.000,00. 
C) R$ 10.000,00 
D) R$ 9.000,00.  
E) R$ 15.000,00. 

 
 
 

06 - Identifique o princípio contábil que se refere, 
simultaneamente, à tempestividade e à integridade do 
registro do patrimônio e das suas mutações, determinando 
que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as originaram. 

A) Entidade. 
B) Oportunidade. 
C) Continuidade. 
D) Registro pelo valor original. 
E) Tempestividade. 

 
07 - De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil-
Financeiro, são características qualitativas fundamentais:  

A) Relevância, tempestividade e materialidade. 
B) Materialidade, compreensibilidade e 

tempestividade. 
C) Relevância, materialidade e representação 

fidedigna. 
D) Verificabilidade, representação fidedigna e 

relevância. 
E) Relevância, materialidade e comparabilidade. 

 
08 - De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil-
Financeiro, são características qualitativas de melhoria: 

A) Relevância, tempestividade, materialidade, 
verificabilidade. 

B) Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, 
compreensibilidade.  

C) Materialidade, compreensibilidade, tempestividade, 
representação fidedigna. 

D) Verificabilidade, representação fidedigna, 
relevância, tempestividade. 

E) Relevância, materialidade, comparabilidade, 
tempestividade. 

 
09 - De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, os benefícios econômicos futuros incorporados 
a um ativo podem fluir para a entidade de diversas 
maneiras, exceto: 

A) Usado exclusivamente para obtenção de lucro. 
B) Usado isoladamente ou em conjunto com outros 

ativos na produção de bens ou na prestação de 
serviços a serem vendidos pela entidade.  

C) Trocado por outros ativos. 
D) Usado para liquidar um passivo. 
E) Distribuído aos proprietários da entidade. 

 
10 - A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer 
de diversas maneiras, exceto por meio de:  

A) Compra a prazo. 
B) Pagamento em caixa. 
C) Transferência de outros ativos. 
D) Prestação de serviços. 
E) Substituição da obrigação por outra. 

 
 
 
 



 

 

 

  

11 - Acerca da Lei 11.638/2007, considera-se de grande 
porte, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle 
comum que tiver no exercício social anterior: 

A) Ativo total superior a R$ 200.000.000,00 ou receita 
bruta anual superior a R$ 300.000.000,00.  

B) Ativo total inferior a R$ 240.000.000,00 ou receita 
bruta anual inferior a R$ 300.000.000,00.  

C) Ativo total inferior a R$ 200.000.000,00 ou receita 
bruta anual inferior a R$ 300.000.000,00.  

D) Ativo total superior a R$ 300.000.000,00 ou receita 
bruta anual superior a R$ 240.000.000,00.  

E) Ativo total superior a R$ 240.000.000,00 ou receita 
bruta anual superior a R$ 300.000.000,00.  

 
12 - Um ativo deve ser reconhecido quando: 

A) For provável que benefícios econômicos presentes 
dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com tempestividade. 

B) For provável que benefícios econômicos presentes e 
futuros dele provenientes fluirão para a entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com 
confiabilidade e tempestividade. 

C) For provável que uma saída de recursos detentores 
de benefícios econômicos seja exigida em 
liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual 
essa liquidação se dará puder ser mensurado com 
confiabilidade. 

D) For provável que benefícios econômicos futuros 
dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. 

E) For provável que uma entrada de recursos 
detentores de benefícios econômicos seja exigida 
em liquidação de obrigação presente e futura e o 
valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser 
mensurado com confiabilidade e tempestividade. 

 
13 - Uma determinada empresa registrou as seguintes 
operações: 
Data Operação 
01/06/2015 Estoque inicial de Mercadorias de $ 

10.000 que corresponde a dez unidades 
compradas a $ 1.000 cada uma. 

02/06/2015 Venda de seis unidades por $ 8.000 
03/06/2015 Compra de vinte unidades a $ 1.000 

cada uma 
03/06/2015 Venda de seis unidades por $ 8.500 
Sem considerar os impostos incidentes, marque a 
alternativa que indica o valor do CMV – Custo das 
mercadorias vendidas em 03/06/2015: 

A) $ 18.000 
B) $ 12.000 
C) $ 8.500 
D) $ 13.500 
E) $ 8.000 

 
14 - Utilizando as mesmas informações da questão 13, o 
valor do estoque final é: 

A) $ 12.000 
B) $ 8.800 
C) $ 13.500 
D) $ 18.000 
E) $ 8.000 

 

15 - De acordo com os princípios contábeis, indique o 
lançamento contábil correto para a transação de vendas a 
vista: 

A) Débito de Caixa ou Bancos e crédito de Vendas a 
vista 

B) Débito de Vendas a prazo e crédito em clientes 
C) Débito de Custo das Mercadorias Vendidas e 

crédito de Cliente 
D) Débito de Clientes e crédito de Banco conta 

movimento 
E) Débito de Vendas à vista e crédito Banco conta 

movimento. 
 

16 - Uma determinada empresa adquiriu uma máquina 
para utilização da empresa por meio de arrendamento 
mercantil, no prazo de 12 meses, assumindo todos os 
riscos e todos os benefícios inerentes. Para essa transação 
indique a opção correta do lançamento contábil. 

A) Débito do passivo não circulante e crédito do 
imobilizado. 

B) Débito em despesa e crédito de banco. 
C) Débito de caixa e crédito de passivo não circulante. 
D) Débito de imobilizado e crédito de despesa. 
E) Débito de imobilizado e crédito do passivo 

circulante. 
 

17 - A administração de materiais auxilia uma entidade na 
gestão e no controle de todo o fluxo de materiais que passa 
pela empresa. Com isso, a correta classificação dos 
materiais possibilita a utilização de sistemas automatizados 
de controle de estoque. Assinale a alternativa que não 
representa um objetivo da codificação de materiais.  

A) Facilitar a comunicação entre as áreas funcionais de 
uma organização no que tange ao suprimento e à 
manutenção dos materiais.  

B) Facilitar o controle contábil dos estoques.  
C) Evitar avarias no material.  
D) Dificultar a duplicidade de itens.  
E) Promover a padronização de materiais.  

 
18 - A classificação de materiais é o processo de 
aglutinação por características idênticas, e determina 
grande parte do sucesso no gerenciamento de estoques. 
São critérios de classificação de recursos materiais, com 
EXCEÇÃO do(a): 

A) Periculosidade.  
B) Perecibilidade.  
C) Importância operacional.  
D) Preço unitário. 
E) Possibilidade de fazer ou comprar.  

 
19 - Uma determinada empresa vendeu, em outubro de 
2015, R$ 100.000,00, tendo recebido 30% à vista e 70% 
com 60 dias, e incorreu em despesas de R$ 40.000,00 
totalmente pagas. Observando o Princípio da Competência, 
o resultado do mês seria de: 

A) Prejuízo de R$ 10.000,00. 
B) Prejuízo de R$ 40.000,00. 
C) Lucro de R$ 10.000,00. 
D) Não houve lucro nem prejuízo. 
E) Lucro de R$ 60.000,00 

 



 

 

 

  

20 - Assinale a alternativa que representa um dos principais 
objetivos da auditoria interna: 

A) Verificar se as normas internas estão sendo seguidas. 
B) Verificar se a entidade está tendo lucro. 
C) Emitir um parecer sobre a adequação das 

demonstrações contábeis 
D) Observar se os funcionários são competentes. 
E) Autorizar as despesas para pagamento. 

 
21 - A norma de Auditoria Independente (CFC-NBC TA-01) 
define o trabalho de asseguração, como sendo: 

A) Um trabalho coberto pelas Normas Técnicas para 
Serviços Correlatos (NBC TSC), tais como trabalhos de 
procedimentos previamente acordados e compilações 
de informações financeiras ou de outras informações. 

B) Um trabalho no qual o auditor independente expressa 
uma conclusão com a finalidade de aumentar o grau de 
confiança dos outros usuários previstos, que não seja a 
parte responsável, acerca do resultado da avaliação ou 
mensuração de determinado objeto de acordo com os 
critérios aplicáveis. 

C) A elaboração de declarações de impostos em que não 
há uma conclusão que expresse qualquer forma de 
asseguração. 

D) Trabalhos de consultoria (ou de assessoria), tais como 
consultoria gerencial e de impostos.  

E) Declaração que possa ser confundida com uma 
conclusão concebida para aumentar o grau de confiança 
dos usuários previstos acerca do resultado da avaliação 
ou mensuração de objeto de acordo com os critérios 
aplicáveis. 

 
22 - Assinale a alternativa que representa exemplo de controle 
administrativo: 

A) Sistema de conferência. 
B) Controles físicos sobre ativos. 
C) Auditoria interna. 
D) Segregação de função. 
E) Controle dos contratos de compras assinados, mais 

ainda não realizados economicamente. 
 
23 - Assinale a alternativa que representa um objetivo dos 
papéis de trabalhos de auditoria independente. 

A) Registrar as evidências obtidas durante a execução do 
serviço de auditoria. 

B) Ajudar o auditor independente no preparo das 
demonstrações contábeis. 

C) Fornecer dados para empresa auditada elaborar as 
demonstrações contábeis. 

D) Fornecer dados para empresa auditada elaborar o 
relatório do conselho de administração. 

E) Ajudar a empresa a maximizar os lucros. 
 
24 - Analise as afirmativas a seguir e assinale a (s) que está (ão) 
CORRETA (S): 
(I) O auditor independente é responsável pela 
determinação da natureza, da época e da extensão dos 
procedimentos. 
(II) É exigido do auditor independente que continue 
investigando qualquer assunto que tenha chegado ao seu 
conhecimento e que o leve a questionar se deve ser feita 
modificação relevante na informação sobre o objeto do 
trabalho. 

(III) O reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a 
divulgação nas demonstrações contábeis da entidade resultam 
da aplicação da estrutura de relatórios financeiros para o 
reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação, 
como as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, à sua posição 
patrimonial e financeira, ao seu desempenho operacional e aos 
seus fluxos de caixa. 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I, II, III. 
E) I, II. 

 
25 - De acordo com a Norma de Auditoria Independente 
(CFC-NBC TA-01), o critério da integridade representa a 
seguinte característica: 

A) São relevantes porque contribuem para a tomada de 
decisão pelos usuários previstos. 

B) São suficientemente completos quando os fatores 
relevantes, que podem influenciar as conclusões no 
contexto do trabalho, não foram omitidos. 
Completos incluem, quando relevante, pontos de 
referência (benchmarks) para a divulgação e a 
apresentação. 

C) São confiáveis, pois, permite a avaliação ou a 
mensuração razoavelmente uniforme do objeto, o 
que inclui, quando relevante, a apresentação e a 
divulgação, quando utilizada em circunstâncias 
similares por auditores independentes igualmente 
qualificados. 

D) São neutros, pois, contribuem para conclusões não 
tendenciosas. 

E) São compreensíveis, pois, possibilitam conclusões 
claras e completas e sem o risco de interpretações 
significativamente diferentes. 

 
26 - Os sistemas de controles internos contábeis 
compreendem: 

A) O plano de organização e o conjunto integrado de 
métodos e procedimentos adotados e procedimentos 
adotados pela entidade na promoção da sua eficácia 
operacional. 

B) O plano que demonstra o tamanho e a 
complexidade das atividades da entidade e os 
procedimentos definidos pela organização 

C) O plano que evidencia a estrutura funcional da 
entidade e a eficiência na execução dos processos 
de produção 

D) O Plano de organização e o conjunto integrado de 
métodos e procedimentos adotados pela entidade na 
proteção de seu patrimônio e na promoção da 
confiabilidade e tempestividade dos seus registros 
contábeis. 

E) O plano organizado e estruturado de todos os 
sistemas os procedimentos de elaboração e 
execução dos produtos acabados. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

27 - O parágrafo de ênfase no relatório de auditoria 
independente (CFC-NBC TA-706) deve ser:  

A) Incluído no relatório de auditoria referente a um 
assunto que o auditor julgue adverso, ou seja, que 
as demonstrações contábeis não estão 
apropriadamente apresentadas ou que, de acordo 
com o teste estatístico feito pelo auditor, é de tal 
importância, que é fundamental para o 
entendimento pelos usuários das demonstrações 
contábeis. 

B) Incluído no relatório de auditoria, pois representa 
uma ressalva em seu parecer. 

C) Excluído no relatório de auditoria, pois representa 
um assunto inapropriado para ser divulgado. 

D) Excluído no relatório de auditoria, pois no 
parágrafo da opinião não cabe nenhuma ênfase.  

E) Incluído no relatório de auditoria referente a um 
assunto apropriadamente apresentado ou divulgado 
nas demonstrações contábeis que, de acordo com o 
julgamento do auditor, é de tal importância, que é 
fundamental para o entendimento pelos usuários 
das demonstrações contábeis. 

 
28 - De acordo com as normas de auditoria independente, 
o ceticismo profissional implica em: 

A) Permitir que aceite evidências menos do que 
persuasivas na obtenção de segurança razoável para 
emitir uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis 

B) Acreditar em certas informações contábeis, sem de 
fato validá-las como evidências apropriadas e 
suficiente. 

C) Estar sempre alerta para outras evidências que 
possam comprometer um entendimento inicial ou 
que ponha em dúvida a confiabilidade de uma 
informação ou de um documento. 

D) Determinar a materialidade, confiabilidade e o erro 
padrão das demonstrações contábeis. 

E) Requerer que o auditor desconsidere seu 
conhecimento dos administradores com referência à 
competência e honestidade dos mesmos. 

 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  

 
36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
 
 

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

 
40 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 

 




