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Sabor de Casa 
 POR ADRIANA MATTA 

 

A magia da tapioca 
 

Tradicionalmente, a tapioca é a base 
da alimentação dos índios brasileiros. 
Hoje ela aparece em destaque nos cardá-
pios de vanguarda dos chefs mais criati-
vos. A tapioca é fonte preciosa de nutrien-
tes e tem custo muito baixo. A mandioca, 
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica 
brasileira, tantos são os benefícios 
para a nossa saúde. 

Está na hora de buscarmos 
uma alimentação mais inteligen-
te, privilegiando os ingredientes 
que nos fazem bem. Acredito que 
podemos unir sabor e saúde no 
mesmo prato. Vale a pena se 
esforçar. Os cientistas nos dizem 
que poderemos viver muito além 
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 
infantil e inconsequente. 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento esse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco. 
 

Adriana Matta é chef 
proprietária do Cooking Buffet. 
 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 

 
01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes 
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor li
guístico, sem alteração do sentido, equivalente a:

A) pois; 
B) além; 
C) já que; 
D) porque; 
E) vez que. 

 
02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os 
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:

A) causa e efeito; 
B) adição e efeito; 
C) adição e consequência; 
D) efeito e concessão; 
E) adversidade e intensidade afetiva. 
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS 

 
 

 

dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los plenamente. 
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar 

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é 
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes. 
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se 
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também 
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essen-

 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de 
2010. 

Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem 
destacada tem valor lin-

m alteração do sentido, equivalente a: 

Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir 
inconsequente”, os 

termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de: 

03. No fragmento do texto “Para 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:

A) exofórica de “alimentação mais 
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

no mesmo prato” 
D) anafórica de “vivê-los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito 

lém dos 100 anos”. 
 
04. Na frase “Porque a alma também 
o verbo em destaque é da ordem dos:

A) de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
B) auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
C) modal, e tem o valor de possibilidade;
D) auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
E) de ligação, pois relaciona

 
05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 
uso da crase é: 

A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”;

B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 
de possessivos não é obrigatório;

C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;

D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem 
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;

E) obrigatório, já que d
ante de palavras femininas.

 
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:
 

Os maiores sonhos dos brasileiros

Brilhar nos campos de futebol
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa:
 
30% ter a casa própria 
18% abrir um negócio 
16% ver os filhos felizes, forma-

dos e independentes 
9% passar em um concurso 

público 

 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio 

 
06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como 
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos subl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada: 

A) catafórica de sonho e anafórica de 
B) catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
C) anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
D) anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
E) catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a 
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada: 

exofórica de “alimentação mais inteligente”; 
catafórica de “paladar infantil e inconsequente”; 
endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde 

los plenamente”; 
endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito a-

ue a alma também deve ser bem nutrida.”, 
o verbo em destaque é da ordem dos: 

de ligação, pois se liga ao principal “ser”; 
auxiliar modal, e tem o valor de desejo; 
modal, e tem o valor de possibilidade; 
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação; 

, pois relaciona-se com o sujeito “alma”. 

Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o 

obrigatório, pois está diante de palavra feminina que 
se inicia com artigo “a”; 
facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante 

possessivos não é obrigatório; 
facultativo, posto que “nossa”, como um demonstra-
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”; 
obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem o-
brigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”; 
obrigatório, já que devemos sempre usar a crase di-
ante de palavras femininas. 

AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDI-
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:  

Os maiores sonhos dos brasileiros 

Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família 
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter 
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para 
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas 

para descobrir os maiores sonhos dos 
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil 
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com 
você. Eis os números da pesquisa completa: 

7,7% salvar vidas 
7,1% encontrar alguém para a 

vida toda 
6,7% fundar uma ONG para 

ensina arte 
5,5% ter uma segunda profissão 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de 
2010. 

Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o 
oito mais votados [...]”, os termos subli-

nhados fazem, respectivamente, uma retomada:  

catafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
catafórica de sonhos e anafórica de sonho; 
anafórica de sonho e anafórica de sonhos; 
anafórica de sonhos e catafórica de sonho; 

de sonhos e catafórica de sonho. 
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ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e 
explorar”. A alternativa que contém a forma nominal destes 
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o 
texto é: 

A) brilhantismo, visionário, exploração;
B) brilhar, avistar, explorar; 
C) brilho, vista, explora; 
D) brilhismo, visão, exploração; 
E) brilho, visão, exploração. 

 
08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e 
admirado[...]” refere-se: 

A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 
ele foi retirado; 

B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 
pesquisa da Internet; 

C) exoforicamente ao respondente da pesquisa na Inte
net; 

D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “bras
leiros”; 

E) endoforicamente, sob a forma de catá
 
09. A conjunção E, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pe
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:

A) causal; 
B) consecutivo; 
C) conclusivo; 
D) final; 
E) adversativo. 

 
10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:

A) os sonhos; 
B) muitas pessoas; 
C) tantos; 
D) para muitas pessoas; 
E) tantos os sonhos. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 
afirmar que: 

A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.  

 
12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993

A) Adinaldo de oliveira Pontes 
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho 
C) José de Melo  
D) Vera Lúcia da Silva Pontes 
E) Antônio Gomes da Silva 
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No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e 
ernativa que contém a forma nominal destes 

verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o 

brilhantismo, visionário, exploração; 

livro publicado e 

exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual 

endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da 

ente da pesquisa na Inter-

endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi-

endoforicamente, sob a forma de catáfora, a “você”. 

, geralmente de valor aditivo, no fragmento 
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas e 
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor: 

No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos 
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por: 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 

o município é, predominantemente, serrano; 
o município é verticalmente edificado; 

urbanamente montanhoso; 
o município é tipicamente metropolitano; 

Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996. 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
com a cidade de Mari, EXCETO

A) Sapé 
B) Capim 
C) Mulungu 
D) Caldas Brandão 
E) Araçagi 

 
14. Mari é conhecida economicame

A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

  
15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.

A) Marinense 
B) Marense 
C) Mariense 
D) Mariaense 
E) Marilense 

 
16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, rel
giosamente, a: 

A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant´Ana 
D) São Sebastião 
E) Santo Antônio 

 
17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954; 
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

 
18. Como todo município que preza pelos aspectos instituci
nais, Mari também adota um
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari. 

A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde. 
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

    
19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou 
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o q
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 
forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
jogador Neymar faz parte. 

A) Flamengo 
B) Corinthias 
C) Palmeiras 
D) Santos 
E) São Paulo 
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Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
EXCETO : 

Mari é conhecida economicamente pela predominância: 

na prestação de serviços cerâmicos; 
pela integração de granjas no setor de avicultura; 
na produção e no cultivo de mandioca; 
do comércio informal; 
de indústrias têxteis. 

Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari. 

É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, reli-

Nossa Senhora da Luz 
Santa Rita de Cássia 

A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em: 

14 de setembro de 1961; 
17 de outubro de 1948; 

 
19 de setembro de 1948; 
19 de setembro de 1958. 

Como todo município que preza pelos aspectos institucio-
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta 
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari.  

Verde, amarelo, azul e branco. 
Vermelho, amarelo, roxo e verde. 
Azul, amarelo, lilás e verde.  
Rosa, amarelo, branco e vermelho. 
Laranja, vermelho, amarelo e roxo. 

Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
famoso jogador de futebol Neymar apresentou 

comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como 

lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas inst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário 
na cidade de Araruna. 

A) Universidade Federal da Paraíba 
B) Universidade Federal de Campina Grande
C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
D) Universidade Estadual da Paraíba 
E) Centro de Vocação Tecnológico 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção 
correta: 

A) O Ministério Público Estadual tem por chefe o Pr
curador-Geral da República, nomeado pelo Preside
te da República dentre integrantes da carreira, mai
res de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 
nome pela maioria absoluta dos membros da A
sembleia Legislativa, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 

B) Integra o Ministério Público da União o Ministério 
Público do Tribunal de Contas da União (TCU

C) O Conselho Nacional do Ministério Público co
põe-se de quatorze membros nomeados pelo Pres
dente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 
mandato de dois anos, admitida uma recondução.

D) Os Advogados da União representam a União, 
cial e extrajudicialmente e inclusive no que se re
à execução da dívida ativa.  

E) A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria rela
nado Federal. 

 
22. Acerca do Poder Judiciário, assinale a opção correta:

A) O Conselho Nacional de Justiça compõe
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, 
admitida 1 (uma) recondução. 

B) O Conselho Nacional de Justiça será presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo Presidente do Sup
rior Tribunal de Justiça. 

C) São órgãos da Justiça Federal: os Tribunais Regi
nais Federais, os Juízes Federais, o Superior Trib
nal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

D) Confederação sindical ou entidade de classe de â
bito nacional não tem legitimidade para propor a 
ção direta de inconstitucionalidade e a ação declar
tória de constitucionalidade. 

E) O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá 
a função de Ministro-Corregedor do Conselho N
cional de Justiça, mas não ficará excluído da distr
buição de processos no Tribunal, competindo
além das atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Estatuto da Magistratura, as atribuições conferidas 
pelo texto constitucional. 
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Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematica-
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas insta-

através de conjuntura política, um campus universitário 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro Federal de Ensino Tecnológico 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção 

O Ministério Público Estadual tem por chefe o Pro-
Geral da República, nomeado pelo Presiden-

te da República dentre integrantes da carreira, maio-
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 

nome pela maioria absoluta dos membros da As-
sembleia Legislativa, para mandato de dois anos, 

Integra o Ministério Público da União o Ministério 
Público do Tribunal de Contas da União (TCU). 
O Conselho Nacional do Ministério Público com-

se de quatorze membros nomeados pelo Presi-
dente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 
mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

nião representam a União, Judi-
extrajudicialmente e inclusive no que se refere 

Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria relativa do Se-

Acerca do Poder Judiciário, assinale a opção correta: 

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, 

O Conselho Nacional de Justiça será presidido pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo Presidente do Supe-

São órgãos da Justiça Federal: os Tribunais Regio-
nais Federais, os Juízes Federais, o Superior Tribu-

ibunal Federal. 
Confederação sindical ou entidade de classe de âm-
bito nacional não tem legitimidade para propor a a-
ção direta de inconstitucionalidade e a ação declara-

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá 
Corregedor do Conselho Na-

cional de Justiça, mas não ficará excluído da distri-
buição de processos no Tribunal, competindo-lhe, 
além das atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Estatuto da Magistratura, as atribuições conferidas 

23. Sobre o Poder Executivo, observe os enunciados abaixo:

I.  Será considerado eleito Presidente o candidato que, 
registrado por partido político, obtiver a maioria a
soluta de votos, computados os em branco e os n
los. 

II.  Se, antes de realizado 
te, desistência ou impedimento legal de candidato, 
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

III.  Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 
Presidente ou o Vice
força maior, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
24. Sobre os Direitos Políticos, observe os enunciados aba
xo: 

I.  Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros 
e, durante o período do serviço militar obrigatório, 
os conscritos. 

II.  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 
o cônjuge e os parentes consangu
o segundo grau ou por adoção, do Presidente da R
pública, de Governador de Estado ou Terri
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao ple
to, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato 
à reeleição. 

III.  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Ju
tiça Eleitoral no prazo de 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso 
do poder econômico, corrupção ou fraude, mas, a 
ação de impugnação de mandato, pela sua natureza, 
não tramitará em segredo de justiça.

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
25. Sobre as normas do Sistema Tributário Nacional e do 
Meio Ambiente, assinale a opção 

A) Lei complementar poderá estabelecer critérios esp
ciais de tributação, com o objetivo de prevenir des
quilíbrios da concorrência
tência de a União, por lei, estabelecer normas de 
gual objetivo. 

B) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que a
segurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.
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Sobre o Poder Executivo, observe os enunciados abaixo: 

Será considerado eleito Presidente o candidato que, 
registrado por partido político, obtiver a maioria ab-
soluta de votos, computados os em branco e os nu-

Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer mor-
te, desistência ou impedimento legal de candidato, 

á, dentre os remanescentes, o de maior 

Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 
Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de 

não tiver assumido o cargo, este será 

Sobre os Direitos Políticos, observe os enunciados abai-

se como eleitores os estrangeiros 
o período do serviço militar obrigatório, 

São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 
o segundo grau ou por adoção, do Presidente da Re-
pública, de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao plei-
to, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato 

O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Jus-
tiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso 
do poder econômico, corrupção ou fraude, mas, a 
ação de impugnação de mandato, pela sua natureza, 
não tramitará em segredo de justiça. 

Sobre as normas do Sistema Tributário Nacional e do 
Meio Ambiente, assinale a opção incorreta: 

Lei complementar poderá estabelecer critérios espe-
ciais de tributação, com o objetivo de prevenir dese-
quilíbrios da concorrência, sem prejuízo da compe-
tência de a União, por lei, estabelecer normas de i-

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 

orma da lei, dentro de condições que as-
segurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

C) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 
pelos Estados, por ações discriminatórias, necess
rias à proteção dos ecossistemas naturais.

D) O imposto sobre propriedade territorial rural não i
cidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, 
mesmo quando seu proprietário possua outro imóvel.

E) O ouro, quando definido em lei como ativo finance
ro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente 
à incidência do imposto referente as operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou v
lores mobiliário. 

 
26. Quanto ao Poder Regulamentar, observe os enunciados 
abaixo: 

I.  É exercido pelo chefe do Poder Executivo 
Estadual, Municipal e Distrital) para editar atos 
normativos originários, tendo força de lei.

II.  É ato normativo originário. 
III.  O Congresso Nacional, dentro de suas atribuições 

pode sustar atos normativos que extrapolem os lim
tes do poder de regulamentação. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
27. Sabe-se que a Servidão administrativa são restrições est
tais que oneram propriedade específica. Sobre o referido 
instituto observe os enunciados abaixo: 

I.  Não é geral, pois só incide em bem determinado.
II.  Pode produzir direito à indenização.
III.  Constitui direito real de gozo com natureza pública.
IV.  Independe de registro em cartório. 
V. Depende de autorização legal.  

 
Estão corretas: 

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

 
28. Os Contratos administrativos são aqueles celebrados entre 
o Estado e particulares, sob os princípios e as
to Administrativo. Sobre o tema observe os enunciados aba
xo: 

I.  Não admitem o uso da exceção do contrato não 
cumprido pelo poder público. 

II.  São rescindíveis exclusivamente pelo Poder Judici
rio. 

III.  São alteráveis quantitativamente e qualitativamente 
pelo poder público, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei. 

IV.  Dentro do equilíbrio econômico-financeiro contrat
al, o ente público pode alegar a Álea extraordinária, 
que consiste em uma circunstância excepcional não 
causada pelo Estado (ex; geada em plantação de t
mates). 
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São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessá-

temas naturais. 
O imposto sobre propriedade territorial rural não in-
cidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, 
mesmo quando seu proprietário possua outro imóvel. 
O ouro, quando definido em lei como ativo financei-

se exclusivamente 
à incidência do imposto referente as operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou va-

Quanto ao Poder Regulamentar, observe os enunciados 

É exercido pelo chefe do Poder Executivo (Federal, 
Estadual, Municipal e Distrital) para editar atos 
normativos originários, tendo força de lei. 

O Congresso Nacional, dentro de suas atribuições 
pode sustar atos normativos que extrapolem os limi-

se que a Servidão administrativa são restrições esta-
fica. Sobre o referido 

pois só incide em bem determinado. 
Pode produzir direito à indenização. 
Constitui direito real de gozo com natureza pública. 

Os Contratos administrativos são aqueles celebrados entre 
as regras do Direi-

to Administrativo. Sobre o tema observe os enunciados abai-

Não admitem o uso da exceção do contrato não 

São rescindíveis exclusivamente pelo Poder Judiciá-

São alteráveis quantitativamente e qualitativamente 
pelo poder público, dentro dos limites estabelecidos 

financeiro contratu-
lico pode alegar a Álea extraordinária, 

que consiste em uma circunstância excepcional não 
causada pelo Estado (ex; geada em plantação de to-

Estão corretas: 

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

 
29. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer 
uma vez, dar-se-á, exceto: 

A) Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que o
denar a citação, se o interessado a promover no pr
zo e na forma da lei processual.

B) Por protesto cambial.
C) Pela apresentação d

inventário ou em concurso de credores.
D) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor. 
E) Por qualquer ato inequívoco judicial, tão somente, 

que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
 
30. Sobre a Responsabilidade Civil, observe os enunciados 
abaixo: 

I.  O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as 
pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação 
de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

II.  Ressalvados outros casos previstos em lei especial, 
os empresários individuais e as empresas respondem 
independentemente de culpa pelos danos causados 
pelos produtos postos em circulação.

III.  Aquele que ressarcir o dano causado por outrem p
de reaver o que houver pago daquele por quem p
gou, salvo se o causador do d
seu, absoluta ou relativamente incapaz.

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
31. Uma empresa que possui 100 unidades de mercadorias 
compradas a R$ 2,00 cada uma e comprou 150 unidades a R$ 
3,00 cada uma, vende 200 unidades a R$2,50 cada uma, 
compra mais 50 unidades a R$ 3,50 cada uma, nessa ordem 
de dados terá ao fim do período, um estoque de mercadorias 
no valor de: 

A) R$ 275,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 
UEPS 

B) R$ 325,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 
PEPS 

C) R$ 305,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 
PMP 

D) R$ 200,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 
UEPS 

E) AS ALTERNATIVAS “A”, “B” E “C” ESTÃO 
CORRETAS 
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A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer 

Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que or-
denar a citação, se o interessado a promover no pra-
zo e na forma da lei processual. 
Por protesto cambial. 
Pela apresentação do título de crédito em juízo de 
inventário ou em concurso de credores. 
Por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

Por qualquer ato inequívoco judicial, tão somente, 
que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 

lidade Civil, observe os enunciados 

O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as 
pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação 

lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Ressalvados outros casos previstos em lei especial, 

presários individuais e as empresas respondem 
independentemente de culpa pelos danos causados 
pelos produtos postos em circulação. 
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem po-
de reaver o que houver pago daquele por quem pa-
gou, salvo se o causador do dano for descendente 
seu, absoluta ou relativamente incapaz. 

Uma empresa que possui 100 unidades de mercadorias 
compradas a R$ 2,00 cada uma e comprou 150 unidades a R$ 

uma, vende 200 unidades a R$2,50 cada uma, 
compra mais 50 unidades a R$ 3,50 cada uma, nessa ordem 
de dados terá ao fim do período, um estoque de mercadorias 

R$ 275,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 

R$ 325,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 

R$ 305,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 

R$ 200,00 SE TRABALHAR COM O CRITERIO 

AS ALTERNATIVAS “A”, “B” E “C” ESTÃO 
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32. Associe as seguintes colunas de acordo com suas respo
tas: 

(    ) Qualificação atribuída a uma autarquia ou fundação
tem um plano estratégico de reestruturação e de dese
volvimento institucional em andamento e tenha celebr
do controle de gestão com ministério superior.

(    ) Entrada de direito público com patrimônio e receitas 
próprias com o fim de executar  atividades destacadas da 
administração direta. 

(    ) É um conjunto de unidades organizacionais  que int
gram a estrutura administrativa de cada um dos poderes 
da União dos Estados e Municípios.  

(    ) Estrutura criada para prestar o papel de regulador e 
indutor de serviços que o Estado repassou ao setor pr
vado por intermédio da descentralização ou da conce
são. 

(    ) Entidade criada para explorar atividades econômicas,sob 
a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a 
voto pertencem, em sua maioria, a União ou a entidade 
da administração indireta. 

 
(1) Autarquia 
(2) Agências executivas 
(3) Agências reguladoras 
(4) Administração direta 
(5) Sociedade de economia mista 
 

A) 5,4,3,1,2. 
B) 4,3,5,1,2. 
C) 3,5,1,2,4. 
D) 4,1,5,2,3. 
E) 2,1,4,3,5.  

 
33. Por mutações ativas entende-se: 

A) Variações patrimoniais ativas orçamentárias que c
racterizam a aquisição de bens e direitos ou amort
zação de dívida passiva 

B) Variações patrimoniais ativas extra
que caracterizam a alienação de bens 
recebimentos de dívida ativa. 

C) Variações patrimoniais passivas orçamentárias que 
caracterizam a aquisição de bens e direitos ou amo
tização de dívida do passivo. 

D) Variações patrimoniais passiva extra
que caracterizam a alienação de bens
amortização de dívida passiva. 

E) Variações patrimoniais ativas extra
que caracterizam a aquisição de bens
amortização de dívida passiva. 

 
34. Leia as afirmações a seguir, e marque a alternativa que 
não evidencia a função de plano de contas da administração 
pública: 

A) O plano de contas da gestão pública objetiva auxiliar 
o registro dos fatos administrativos de maneira un
forme e sistematizada. 

B) O plano de contas possibilita a individualização dos 
devedores e credores por meio do controle contábil 
dos direitos e obrigações da administração pública.

C) O plano de contas é uma relação de contas que exi
tem apenas no sistema de compensação.
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Associe as seguintes colunas de acordo com suas respos-

Qualificação atribuída a uma autarquia ou fundação que 
tem um plano estratégico de reestruturação e de desen-
volvimento institucional em andamento e tenha celebra-
do controle de gestão com ministério superior. 

blico com patrimônio e receitas 
atividades destacadas da 

É um conjunto de unidades organizacionais  que inte-
gram a estrutura administrativa de cada um dos poderes 

Estrutura criada para prestar o papel de regulador e 
indutor de serviços que o Estado repassou ao setor pri-
vado por intermédio da descentralização ou da conces-

Entidade criada para explorar atividades econômicas,sob 
a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a 

oria, a União ou a entidade 

Variações patrimoniais ativas orçamentárias que ca-
racterizam a aquisição de bens e direitos ou amorti-

Variações patrimoniais ativas extra-orçamentárias 
que caracterizam a alienação de bens e direitos ou 

Variações patrimoniais passivas orçamentárias que 
caracterizam a aquisição de bens e direitos ou amor-

Variações patrimoniais passiva extra-orçamentárias 
que caracterizam a alienação de bens e direitos ou 

Variações patrimoniais ativas extra-orçamentárias 
que caracterizam a aquisição de bens e direitos ou 

, e marque a alternativa que 
unção de plano de contas da administração 

O plano de contas da gestão pública objetiva auxiliar 
o registro dos fatos administrativos de maneira uni-

O plano de contas possibilita a individualização dos 
meio do controle contábil 

dos direitos e obrigações da administração pública. 
O plano de contas é uma relação de contas que exis-
tem apenas no sistema de compensação. 

D) O plano de contas consiste em uma estrutura ord
nada das contas que serão utilizadas no r
fatos contábeis de uma entidade.

E) O plano de contas  padroniza o nível de informações 
na administração direta ou indireta.

 
35. Conforme a resolução do Senado Federal de n° 43/2001, 
qual o limite Maximo para o pagamento de serviços da divida 
pelos municípios? 

A) 12.5% da receita real liquida.
B) 11.5% da receita real liquida.
C) 1.2% da receita corrente liquida.
D) 30.5% da receita corrente liquida.
E) 16% da receita corrente liquida.

 
36. Qual a classificação da auditoria pública de acordo com 
as instruções do governo federal?

A) Auditoria legal, auditoria de gestão, auditoria de 
programa. 

B) Auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria 
de programa. 

C) Auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria 
legal.    

D) Auditoria operacional, auditoria contábil, 
avaliação e acompanhamento de gestão e auditoria 
especial. 

E) Auditoria fiscal tributaria legal.
 
37. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as seguintes 
questões: 

(    ) Receita da União são todos os créditos de qualquer 
natureza que o governo ten
virtude de leis gerais e especiais, de contratos e quai
quer títulos que derivem de direitos a favor do estado.

(    ) São orçamentárias as receitas previstas no orçamento e 
que constituem fonte para o pagamento de despesas a
torizadas. São classificadas economicamente em receitas 
correntes e receita de capital.

(    ) São extra-orçamentárias as receitas que não podem ser 
previstas no orçamento ou tem caráter transitório. Co
respondem a fatos de natureza estritamente financeira, 
decorrentes da própria gestão das entidades.

(    ) Fonte é o agrupamento de receitas por natureza sob 
determinados códigos , consoante à vinculação legal  
dos respectivos dispêndios. Assim, as receitas que d
vem ser gastas com determinada finalidade são ag
das sob uma mesma codificação, denominada fonte.

(    ) Operações especiais são ações que contribuem para a 
manutenção das ações do governo, mas que represe
tam, basicamente, o detalhamento da função “encargos 
especiais”. 

 
A) V, V, V, F, F 
B) F, F, V, V, F 
C) V, V, V, F, V 
D) V, V, V, V, F 
E) V, V, V, V, V 
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O plano de contas consiste em uma estrutura orde-
nada das contas que serão utilizadas no registro dos 
fatos contábeis de uma entidade. 
O plano de contas  padroniza o nível de informações 
na administração direta ou indireta. 

Conforme a resolução do Senado Federal de n° 43/2001, 
qual o limite Maximo para o pagamento de serviços da divida 

12.5% da receita real liquida. 
11.5% da receita real liquida. 
1.2% da receita corrente liquida. 
30.5% da receita corrente liquida. 
16% da receita corrente liquida. 

Qual a classificação da auditoria pública de acordo com 
governo federal? 

Auditoria legal, auditoria de gestão, auditoria de 

Auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria 

Auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria 

Auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria 
avaliação e acompanhamento de gestão e auditoria 

Auditoria fiscal tributaria legal. 

(V) ou falso (F) para as seguintes 

Receita da União são todos os créditos de qualquer 
natureza que o governo tenha direito de arrecadar em 
virtude de leis gerais e especiais, de contratos e quais-
quer títulos que derivem de direitos a favor do estado. 
São orçamentárias as receitas previstas no orçamento e 
que constituem fonte para o pagamento de despesas au-

izadas. São classificadas economicamente em receitas 
correntes e receita de capital. 

orçamentárias as receitas que não podem ser 
previstas no orçamento ou tem caráter transitório. Cor-
respondem a fatos de natureza estritamente financeira, 
ecorrentes da própria gestão das entidades. 

Fonte é o agrupamento de receitas por natureza sob 
determinados códigos , consoante à vinculação legal  
dos respectivos dispêndios. Assim, as receitas que de-
vem ser gastas com determinada finalidade são agrupa-
das sob uma mesma codificação, denominada fonte. 
Operações especiais são ações que contribuem para a 
manutenção das ações do governo, mas que represen-
tam, basicamente, o detalhamento da função “encargos 
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38. Indique respectivamente o resultado bruto e o resultado 
líquido do exercício com base nos saldos relacionados a s
guir: 

 
ISS sobre serviços 
Dividendos propostos 
Provisão para imposto de renda 
Custos de serviços prestados 
Despesas administrativas 
Despesas financeiras 
Custo de mercadorias vendidas 
ICMS sobre venda 
Receita de serviços prestados 
Vendas de mercadorias 
      

A) $ 1.155,000 e $ 436.250; 
B) $ 1.155,000 e $ 370.250; 
C) $ 833.250 e $ 436.250; 
D) $ 833.250 e $ 370.250; 
E) $ 833.250 e $ 436.250. 

 
39. De acordo com as informações a seguir indique as alte
nativas corretas: 

I.  De acordo com o artigo 101 da lei de n° 4.320/64 
são balanços gerais do exercício ou balanço orç
mentário, ou balanço financeiro, ou balanço patr
monial e a demonstração das variações patrimoniais.

II.  O balanço orçamentário tem por função demonstrar 
as receitas previstas e as despesas autorizadas em 
confronto com as receitas e as despesas realizadas.

III.  A demonstração das variações patrimoniais tem por 
função demonstrar as receitas previstas e as despesas 
autorizadas em confronto com as receitas e as desp
sas realizadas. 

IV.  A demonstração das variações patrimoniais ev
ciará as alterações verificadas no patrimônio, resu
tante ou independente da execução orçamentária i
dicará o resultado do patrimônio do exercício.

V. O resultado financeiro do exercício corresponde
somatório das receitas orçamentárias com as receitas 
extra-orçamentárias. 

 
Estão corretas as alternativas: 

A) I, II e IV 
B) I, II e V 
C) II, IV e V 
D) I, IV e V 
E) Todas  

 
40. Os registros no sistema de contas da contabilidade pública 
podem ser assim sintetizados: 

A) Sistema de contas orçamentária 
B) Sistema de contas compensação  
C) Sistema de contas patrimonial 
D) Sistemas de contas financeiras 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
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resultado bruto e o resultado 
quido do exercício com base nos saldos relacionados a se-

$ 
24.750 
38.000 
66.000 

165.000 
182.000 
215.000 
825.000 
297.000 
495.000 

1.650.000 

De acordo com as informações a seguir indique as alter-

De acordo com o artigo 101 da lei de n° 4.320/64 
balanços gerais do exercício ou balanço orça-

mentário, ou balanço financeiro, ou balanço patri-
monial e a demonstração das variações patrimoniais. 
O balanço orçamentário tem por função demonstrar 
as receitas previstas e as despesas autorizadas em 

om as receitas e as despesas realizadas. 
A demonstração das variações patrimoniais tem por 
função demonstrar as receitas previstas e as despesas 
autorizadas em confronto com as receitas e as despe-

A demonstração das variações patrimoniais eviden-
as alterações verificadas no patrimônio, resul-

tante ou independente da execução orçamentária in-
o resultado do patrimônio do exercício. 

nceiro do exercício corresponde ao 
somatório das receitas orçamentárias com as receitas 

Os registros no sistema de contas da contabilidade pública 
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